
”Globaliserade och industriella livsmedel är inte 
billiga: de är dyra för jorden, för bönderna och 
för vår hälsa. Jorden kan inte längre bära 
bördan av exploateringen av grundvatten, 
föroreningarna från bekämpningsmedel, 
utrotandet av arter och klimatförändringarna. 
Bönder kan inte längre bära bördan av alla de 
skulder som är oundvikliga i det 
industrialiserade jordbruket med dess höga 
produktionskostnader. Det industriella 
livsmedelssystemet klarar inte av att producera 
säker, kulturellt anpassad och välsmakande mat 
av god kvalitet. Och det klarar inte av att 
producera tillräckligt med mat till alla eftersom 
det slösar med mark, vatten och energi. Det 
industriella jordbruket använder tio gånger mer 
energi än det producerar. Det är på så sätt tio 
gånger mindre effektivt.”

- Vandana Shiva

Vi bor på en planet med knappa resurser och vår existens 
är beroende av en lång rad komplexa ekologiska 
processer och interaktioner mellan arter – som vi 
påverkar genom vårt sätt att leva. Jordens yta och de 
begränsade naturresurserna ska ge mat till världens 
ständigt växande befolkning, men det pågår en massiv 
kamp om markanvändningen, och dagens dominerande 
metoder för matproduktion gör att allt annat liv pressas 
undan medan människans påverkan ökar. 
Klimatförändringarna påverkar redan nu 
livsmedelsproduktionen och kommer påverka ännu mer i 
framtiden. Högre temperaturer och stigande havsnivåer 
leder till ändringar i nederbördsmönster och mer 
extremväder, och det innebär att många av dagens 
odlingsområden inte kommer lämpa sig för jordbruk redan 
inom den närmaste framtiden. Effekterna av 
klimatförändringarna drabbar dessutom regioner i det 
globala syd mest.1 Det finns alltså ett stort behov av en 
hållbar och rättvis omställning av produktion, distribution 
och konsumtion av livsmedel som garanterar alla på 
jorden rätten till tillräcklig, hållbar, kulturellt anpassad 
och hälsosam mat. Det behövs matsuveränitet!
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Det nuvarande livsmedelssystemet i EU domineras av storskalighet och 
specialisering. Den här typen av jordbruk uppstod framförallt i samband 
med industrialiseringen och EU:s interna jordbrukspolitik efter andra 
världskriget. Det industriella jordbrukssystemet grundas på en rovdrift av 
naturen som underminerar de resurser som vår och framtida generationers 
existens är beroende av. Globalt sett står det industriella jordbruket för 44 
till 57 % av alla växthusgasutsläpp när förändringar i markanvändning och 
avskogning räknas med.2 År 2015 släppte jordbruket i EU ut 426 472 
kiloton koldioxidekvivalenter*, vilket motsvarar omkring 10 % av EU:s 
samlade utsläpp.3 Den intensiva massproduktionen av livsmedel i EU har 
ökat produktionen av mat, men med stora hälsomässiga och miljömässiga 
konsekvenser.4

Ägandet av jordbruken i EU är väldigt koncentrerat. Trots att 75 % av alla 
jordbruk i EU är mindre än 10 hektar äger denna del bara 11 % av 
jordbruksmarken, och 52 % av jordbruksmarken ägs av bara 3 % av 
bönderna. Den nuvarande utvecklingen innebär att det blir allt färre och 
större jordbruk. EU har på så sätt förlorat mer än en tredjedel av sina små 
jordbruk och har gått från 12 till 8 miljoner jordbruk från 2003 till 2013.5

EU:s jordbruksproduktion är tätt sammanlänkad med världshandeln och 
livsmedel har blivit en global handelsvara. Det har haft stor betydelse för 
det globala syd eftersom råvaror strömmar därifrån till Nord. 
Jordbruksmark utvidgas i det globala syd med avskogning som följd för att 
möta en ohållbar konsumtion i framför allt det globala nord. Bönder i det 
globala syd odlar produkter som efterfrågas i Nord istället för att odla mat 
till sig själva och landets egen befolkning. Överutnyttjandet av 
naturresurser bidrar på så sätt till att underminera lokalsamhällens 
hållbara livsmedelssystem både inom EU:s gränser och i det globala syd. 
Europeiska länder har blandat sig i det globala syd på det här sättet sedan 
1500-talet, men i och med strukturanpassningsprogrammen från 
Internationella valutafonden och Världsbanken på 1980-talet tvingades 
länderna i Syd in på den globala marknaden och blev importberoende, 
medan den lokala marknaden undergrävdes. Detta bidrog till 
livsmedelskrisen 2008.6 

Storskaligt industriellt jordbruk försvaras ofta med att det skulle vara det 
mest effektiva produktionssättet, men det industriella jordbruket 
förbrukar 75 % av livsmedelsproduktionens resurser samtidigt som det 
bara försörjer 30 % av världens befolkning.7 Det är en myt att världens 
befolkning kan få en hälsosam och hållbar kost från det nuvarande 
industriella jordbrukssystemet när omkring 1,5 miljarder människor lider 
av näringsbrist, 821 miljoner människor är offer för kronisk svält och 672 
miljoner vuxna är överviktiga.8 Samtidigt går cirka 25 % av alla livsmedel 
till spillo i antingen produktionen eller hos konsumenterna i det här 
industriella systemet.9 Idag produceras en och en halv gånger så många 
kalorier som behövs för att mätta världens befolkning. Den främsta 
orsaken till svält är alltså inte en för liten produktion utan en otillräcklig 
fördelning av livsmedel, olika tillgång till naturresurserna samt produktion 
av foder istället för mat10 

Vad driver utvecklingen?

Behovet av ett grönt och rättvist livsmedelssystem är akut, men 
utvecklingen och expansionen av det agroindustriella jordbrukssystemet 
fortsätter trots konsekvenserna det har på miljö, klimat och människor. 
Det här är inte en oundviklig utveckling utan en effekt av medvetna 
politiska prioriteringar och strukturella orättvisor i livsmedelssystemet. 
Mäktiga aktörer skyddar det industriella jordbruket utifrån en politisk och 
ekonomisk ideologi, och det resulterar i miljömässiga, sociala och 
ekonomiska kriser. Utvecklingen drivs av aktörer inom agroindustrin som 
har större intresse av vinst än att skapa ett rättvist och hållbart 
livsmedelssystem. Den ekologiska krisen och den ojämlika produktionen, 
distributionen och förbrukningen av jordens resurser är bevis för att det 
behövs en systemförändring. 

Nedan tittar vi närmare på sex drivkrafter som är ansvariga för den 
nuvarande utvecklingen.

DET EUROPEISKA LIVSMEDELSSYSTEMET
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*ej medräknat markanvändning, ändringar i markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
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EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agricultural Policy, CAP) 
reglerar villkoren för det europeiska jordbruket och styr därmed 
utvecklingen av jordbruket och livsmedelsindustrin inom EU. Det finns 
många aspekter av jordbrukspolitiken som bidrar till att det industriella 
och storskaliga jordbruket upprätthålls, och flexibiliteten i hur 
jordbrukspolitiken ska implementeras gör att medlemsländerna väljer att 
göra det minsta nödvändiga på bekostnad av miljö- och klimathänsyn.

Mest stöd till de största

För att skapa livsmedelssäkerhet i Västeuropa efter andra världskriget 
började jordbruket industrialiseras för att på så sätt stötta den egna 
produktionen, bevara prisnivåer och garantera bönders inkomster genom 
en gemensam europeisk jordbrukspolitik.11 Sedan dess har 
jordbrukspolitiken gynnat storskaligt industrijordbruk i EU och gör det än 
idag. Inom de nuvarande stödprogrammen tar 20 % av jordbruken emot 80 
% av jordbruksstöden, och det har gått så långt att en tredjedel av 
Europas små jordbruk har lagts ner på 10 år.12 Jordbruksstöden innehåller  

också frivilliga stödsystem som medlemsstaterna kan välja att 
implementera, det är till exempel möjligt att stötta mindre jordbruk genom 
att betala ut högre summor för de första 30 hektaren.13 Detta har Sverige 
valt att inte implementera.14 

Bristande miljöhänsyn

Målsättningarna när det gäller miljöhänsyn inom CAP är vaga och flexibla, 
så det är lätt för medlemsstaterna att släppa på skyddet av miljön.15 
Kravet om att ha 5 % ekologisk fokusareal är exempelvis ett av tre så 
kallade gröna krav som ska uppfyllas för att få det gröna stödet, men ett 
krav på bara 5 % tyder på en väldigt låg ambitionsnivå. Det finns 
undantag från kravet för bönder som brukar under 15 hektar eller har 
ekologisk verksamhet, och dessutom kan bönder undantas från kravet om 
mer än 75 % av marken odlas med baljväxter. En monokultur med 
baljväxter borde inte få ersätta ekologisk fokusareal.16

#1 JORDBRUKSPOLITIK FÖR DE 
STÖRSTA UTAN MILJÖHÄNSYN
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#2 GLOBAL HANDEL ÖKAR 
MARKNADSTILLGÅNGEN FÖR DE STÖRSTA 

Livsmedel och de resurser som behövs för att producera dem är i allt högre 
grad del av en global marknad. Små aktörer utsätts för konkurrens av 
agroindustrin i en global kapplöpning mot botten. Villkoren gynnar de 
största företagen och har gjort livsmedel till en global handelsvara.  

Fri handel – för vem?

Under 2016 utgjorde EU:s import av livsmedelsprodukter 39 % av det 
globala importvärdet och 41 % av det samlade exportvärdet. EU är därmed 
den största spelaren på den globala livsmedelsmarknaden.17 Även om 
jordbruksprodukter fortfarande i högre grad än andra varor är skyddade av 
avgifter och kvoter har sektorn avreglerats. Värdet av den globala 
livsmedelsexporten femdubblades också mellan 1990 och 2014, främst på 
grund av handels- och investeringsavtal med WTO och bilateralt. Det ger 
framförallt marknadstillgångar och investeringsskydd till stora 
transnationella företag som är stora nog att exportera och driva rättsmål. 

Livsmedelsjättarna är beroende av att öppna upp nya marknader genom att 
ta bort handelshinder. Nestlé genererade på så sätt 70 % av sin globala 
försäljning utanför Europa och Nordamerika under 2015.18 Det globala 
handelssystemet och tendensen att alltmer avreglera handeln med 
jordbruksprodukter har underminerat nationell lagstiftning, men har inte 
ersatts med någon internationell kontrollinstans som kan garantera 
rättigheter och en hållbar produktion. Fokus på exportorienterade grödor 
har gjort att EU:s livsmedelsproducenter har kunnat fortsätta växa trots 
överproduktion18 och handelspolitiken har på så sätt varit med och banat 
väg för ett exportinriktat europeiskt fabriksjordbruk med en växande 
produktion av billigt kött. Den ökade köttproduktionen har gjort EU 
beroende av importerat foder och har orsakat stora områden med 
monokulturer i Sydamerika, varifrån sojan till foder importeras.20 

Den så kallade frihandeln har gynnats gentemot det globala syd, vilket har 
tvingat dem att öppna sina hemmamarknader och har omvandlat deras 
produktion till att fokusera på exportorienterade så kallade cash crops. 
EU:s jordbrukspolitik, som skyddar EU:s inre marknad genom att höja 



avgifterna på import av de viktigaste grödorna som medlemsländerna producerar 
och på förädlad mat med undantag av foder, är samtidigt ett exempel på precis 
den typ av stöd som länder i det globala syd har tvingats avskaffa. EU:s 
handelspolitik i kombination med jordbrukspolitiken underminerar därmed lokala 
hemmamarknader och gör länder i det globala syd importberoende.21

Tekniska handelshinder, det vill säga de handelshinder som inte är avgifter eller 
kvoter, har också fått ett ökat fokus i handelspolitiken. Det här leder till att 
tekniska handelshinder tas bort på bekostnad av bland annat miljö- och 
livsmedelsstandarder.22

Uppköp och investering i jordbruksmark

Sedan livsmedelskrisen 2007–2008 har mängden jordbruksmark som köps upp 
av utländska ägare växt. Det här kallas landgrabbing eller markrofferi och 
innebär att utländska investerare kontrollerar lokal jordbruksmark på bekostnad 
av lokala ägare. Det är svårt att få en fullständig överblick över omfattningen av 
landgrabbing på grund av den brist på insyn som kännetecknar många av 
köparna samt brist på information. Omfattningen av europeiska investerares 
uppköp kan också vara större än vi trott, eftersom länder som Caymanöarna och 
Singapore toppar listan över länder där investeringarna kommer ifrån. Detta tyder 
på att investeringarna sker genom skatteflykt, vilket döljer de verkliga aktörerna. 
Investerare från EU-länder investerar i många länder utanför EU, i augusti 2016 
visade exempelvis databasen The Land Matrix att europeiska investerare hade 
genomfört 355 uppköp vilka totalt utgjorde 9 757 655 hektar. De flesta av 
köparna var relaterade till jordbruk och företag från framförallt Storbritannien, 
Italien, Nederländerna, Belgien, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland, Portugal, 
Spanien och Sverige i länder som Indonesien, Uruguay, Mocambique, Brasilien och 
Argentina. Det förekommer också landgrabbing inom EU-länder och det handlar 
då om att mark köps upp i framförallt Rumänien där det beräknas att 20 till 30 % 
av jordbruksmarken ägs av investerare från andra EU-länder. Därutöver hittar 
uppköparna framförallt mark i Litauen och Bulgarien. Investerarna spekulerar i 
mark i jakten på vinst utan någon hänsyn till klimat- och miljökonsekvenser, 
samt på bekostnad av annan social hänsyn och lokal livsmedelssäkerhet.23

Spekulation och finansialisering

Under de senaste årtiondena har regleringen av finansiell spekulation i 
jordbruksprodukter luckrats upp. Det innebär att livsmedelsproduktionen i allt 
högre grad kontrolleras av investeringsbanker som Goldman Sachs, Morgan 
Stanley och Citibank. Detta sker bland annat genom handel med så kallade 
futures som är försäljning och köp av varor till ett specifikt pris och som 
levereras i framtiden – alltså en spekulation i framtida livsmedelsproduktion. 
Marknaden för nya investeringsprodukter från jordbruket har på så sätt vuxit 
snabbt de senaste åren. Från 2006 till 2011 har finansiella spekulanters 
aktiviteter i jordbruksvaror nästan fördubblats, från 65 miljarder dollar till 126 
miljarder.24 Det har gått så långt att idag är 80 % av den finansiella handeln 
relaterad till livsmedel som är ren spekulation. Enligt FN:s konferens om handel 
och utveckling 
(UNCTAD) medför finansiella investeringar i jordbruksvaror att priserna stiger 
och blir mer oberäkneliga, vilket får konsekvenser för livsmedelssäkerheten och 
bönders inkomster. Det var också en av orsakerna till livsmedelskrisen 
2007/2008.25,26 

Ofta har de transnationella företagen som handlar med jordbruksprodukter också 
sin egen investeringsverksamhet och är på så sätt både säljare av 
investeringsprodukter och uppköpare av jordbrukstillgångar. De har stort 
inflytande eftersom deras beslut om att antingen sälja eller hålla kvar en vara 
kan påverka priser och de finansiella marknaderna. Det har skett en 
finansialisering av sektorn i och med att finansekonomin och investerare som 
spekulerar utan att köpa verkliga varor har vuxit sig större än handeln med 
fysiska varor. Den här delen av handeln är fortfarande till stor del oreglerad.27 
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#3 KONCENTRATION OCH KONSOLIDE-
RING: MER ÄGANDE TILL FÅ

Agroindustriella företag får ständigt mer kontroll över resurser som mark 
och vatten, men också över produktionsmedlen för livsmedelssektorn, och 
den här koncentrationen sker både vertikalt och horisontellt. Det 
industrialiserade jordbruket är beroende av en lång rad produktionsmedel 
och infrastruktur som innefattar fröer, kraftfoder, bekämpningsmedel och 
konstgödsel, maskiner anpassade till storskalig och specialiserad 
produktion, och förädling och distribution. De här produktionsmedlen och 
infrastrukturen kontrolleras till stor del av några få agroindustriella 
företag. 

De 50 största förädlingsföretagen står för 50 % av den globala 
försäljningen och den högsta tillväxten återfinns hos de största företagen. 
I Europa står de fyra största matvarukedjorna därmed för 61 % av 
frukostprodukterna, 74 % av barnmaten och 56 % av sopporna. Mindre 
producenters förhandlingsstyrka har på så sätt minskat till fördel för stora 
livsmedelsproducenter, och i Europa står de 10 största matvarukedjorna 
för 50 % av försäljningen. Matvarukedjorna har stor makt när de väljer 
vilka produkter som ska finnas tillgängliga i deras butiker, samtidigt som 
de kan sänka priserna gentemot leverantörerna. Matvarukedjorna pressar 
priserna som bönderna kan sälja sina råvaror för i botten och binder upp 
dem i kontrakt, och kraven från detaljhandeln på frukt och grönsakers 
form och storlek skapar dessutom ett stort svinn i primärproduktionen. 
Matvarukedjornas expansion i det globala syd sätter också 
småproducenternas levebröd på spel, och matvarukedjor står nu för 50 % 
av detaljhandeln – mot 5 % för 20 år sedan.28  

6

Den här koncentrationen och marknadsdominansen begränsar jordbrukares 
och konsumenters valmöjligheter och därmed får en handfull företag 
kontroll över livsmedelsproduktionen och priserna. Makten ligger därför 
inte hos den enskilde konsumenten och dennes inköpsval.

Fusioner ökar koncentrationen

I och med de senaste megafusionerna mellan Bayer och Monsanto, 
Syngenta och ChemChina, samt Dow och Dupont ser vi idag 
monopolliknande tillstånd på marknaderna för frö, bekämpningsmedel och 
andra kemiska tillsatser. De tre största företagen äger och kontrollerar nu 
60 % av världens kommersiella frön och jordbrukskemikalier.29 Tendensen 
att företag slås ihop till än större företag, det som brukar kallas 
konsolidering, är ett politiskt beslut som möjliggörs av EU:s (bristande) 
konkurrensregler. Att megafusionen mellan Bayer och Monsanto 2017 
godkändes är ett bevis på att konkurrensreglerna i själva verket stöttar 
maktkoncentrationen och därmed inte är ett tillräckligt regelverk när det 
gäller huruvida fusioner bör stoppas för att förhindra monopol. Det är 
också ett demokratiskt problem att det är EU:s kommissionär med ansvar 
för konkurrens som ensam har rätt att besluta om fusioner. Idag är det 
dessutom bara 120 länder som har någon konkurrenslagstiftning.30 
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Patent och GMO

Den europeiska patentkonventionen fastställer i artikel 53 att växter och 
djur inte kan patenteras.31 Den europeiska patentorganisationen som 
Sverige har varit medlem i sedan 1978 har ändå utfärdat otaliga patent på 
växter och djur. Det här brottet mot konventionen gör det möjligt för 
företag att få ägande över själva grunden för livsmedelsproduktionen. 
Patentering av fröer utgör ett hot eftersom det är få företag som 
kontrollerar de patenterade grödorna istället för att alla har samma 
möjligheter att använda och vidareutveckla de växter och djur som finns 
tillgängliga. Konsekvensen blir att varje bonde blir beroende av dyra fröer 
eftersom det inte är möjligt eller tillåtet att använda överskottet av fröer 
till sådd utan att betala en avgift.32  

Genmodifierade organismer (GMO) där det genetiska materialet har 
ändrats på ett sätt som inte förekommer naturligt vid parning eller 
naturlig korsning33 är alltid patenterade. Vid användning av GMO finns det 
också risker kopplade till hälsa och miljö som ännu inte är fullt kända.34 
Samtidigt introduceras nya teknologier som CRISPR som får ses som en 
genmodifierande teknologi, och det finns i stort sett ingen utarbetad 
riskbedömning för nya växter som har framställts med CRISPR-teknik.35 
Om CRISPR och andra GMO-tekniker inte regleras som GMO finns det risk 
för att mat med genmodifierat innehåll säljs som ”vanlig” – det vill säga

icke-kontrollerad – mat, och om genmodifierade växter släpps ut i naturen 
kan det utvecklas till ett oåterkalleligt miljöproblem.

Digitalisering och big data

I jordbruket krävs stora investeringar för ny teknologi och den leder till 
ökad produktivitet, utbud och fallande priser. Därmed ökar behovet av ny 
teknologi och vi får en ständig teknologipress. Detta gynnar de bönder som 
har storleken och pengarna för investeringar, och därmed gynnas det 
storskaliga jordbruket.36 

En av de växande tendenserna i jordbruksproduktionen är teknikdrivet 
precisionsjordbruk: GPS-körning, teknologi för att anpassa doseringen av 
gödning och bekämpningsmedel, och uppsamling och registrering av många 
olika produktionsförhållanden i jordbruket, samt analys av denna data. 
Genom att samla in och analysera data om jord, nederbörd, utsäde och 
liknande beräknas var och när det ska gödslas och besprutas med 
bekämpningsmedel, samt med vilken dosering.
Precisionsjordbruket är gradvis med och underminerar jordbrukares 
kunnande och beslutskraft i och med att jordbruksproduktionen i allt 
högre grad bestäms av ingångsvärden, maskiner och analyser som 
kontrolleras av företag.
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De insamlade uppgifterna kan samköras i dataplattformar och utifrån detta 
får jordbrukarna råd. I många fall tillhandahålls plattformarna av stora 
företag som John Deeres Operation Center, Ag Leaders AgFiniti FMIS 
plattform eller Monsantos Climate FieldView. Det innebär att när 
jordbrukare använder de här plattformarna skickar de också enorma 
mängder data till företagen som äger plattformarna. Det finns också en 
ökad tendens att de företag som erbjuder dataplattformarna inleder 
samarbeten med maskintillverkare. Climate FieldView tar på så sätt emot 
data i realtid från bland annat så- och besprutningsmaskiner. Företagen 
samlar in enorma mängder data och gör det möjligt att samköra den med 
exempelvis marknadsdata eller väderdata. Plattformarna använder 
uppgifterna till att utarbeta rådgivning till jordbrukaren om olika 
brukningssätt och produkter, till exempel när denne ska göda eller 
bespruta. Den här rådgivningen baseras på de produkter och den typ av 
jordbruk som företagen producerar och uppmuntrar – alltså en modell

modell med industriellt storskaligt jordbruk baserat på bekämpningsmedel 
och konstgödsel i kombination med tunga maskiner. De som har 
datauppgifterna har alltså makten och kan bestämma hur 
livsmedelsproduktionen ska se ut.

Användandet av teknologi och data är i hög grad anpassat till det 
industrialiserade och storskaliga jordbruket och därmed gynnar den här 
utvecklingen de största företagen inom jordbruksindustrin och förstärker 
konsolideringen inom livsmedelssystemet. Det är djupt problematiskt att 
det inte finns någon reglering, varken nationellt eller på EU-nivå, som 
reglerar kontrollen av data som samlas in av agroföretag37,38  
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#4 LOBBYISM: ETT MAKTMEDEL 
FÖR AGROINDUSTRIN

Det finns stora intressen i att upprätthålla det industriella 
jordbrukssystemet, vilket inte minst den stora lobbyindustrin är ett 
levande bevis på. Koncentrationen av ägandet inom agroindustrin 
omvandlas genom lobbying till politisk makt när de mäktiga företagen får 
inflytande över lagstiftning och forskning. 

Näringslivets intressen dikterar den 
politiska utvecklingen  

Näringslivets inflytande på lagstiftningen märks både i nationell 
jordbrukspolitik och på europeisk nivå. I EU-kvarteret i Bryssel finns det 
mellan 20 000 och 30 000 lobbyister och 500 transnationella företag har 
sina egna lobbykontor i staden där de koordinerar sina insatser genom 1 
500 branchorganisationer.39 Exempelvis fanns det till en början ett fokus 
på natur och miljö i samband med den senaste reformen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), men de gröna visionerna omsattes 
tyvärr inte till politik i tillräckligt hög grad. Detta skylldes delvis på den 
stora obalansen i lobbyverksamheten i EU-kommissionen. Enligt en 
undersökning från Corporate Europe Observatory år 2012 stod livsmedels- 
och jordbruksindustrin för omkring 79 % av lobbyverksamheten under den 
senaste reformprocessen.40 De stora agroföretagen hade också högst 
lobbyaktivitet under EU:s förhandlingar med USA (TTIP) och tilläts det av 
EU-institutionerna. Från 2002 till 2004 var 88 % av kommissionens möten 
om avtalet i själva verket möten med företags lobbyister.41,42 Det saknas 
dessutom reglering kring svängdörrsproblematiken, det vill säga när 
politiker utan karensperioder byter sin post mot ett chefsjobb och tvärtom.

Fri forskning är en illusion 

Den politiska utvecklingen motiveras och stöttas av forskning som har som 
mål att öka kunskapsunderlaget, men forskare är beroende av finansiering 
av sin forskning och kan därför bli påverkade av bidragsgivarens intressen. 
Både myndigheter och privata företag samarbetar med forskningsinstitut 
och är därmed del av att påverka forskarvärldens prioriteringar. På så sätt 
kan finansieringen skada den fria forskningen som skulle kunna ge mer 
kunskap om hållbara alternativ. 

En del av den forskning som bedrivs på universiteten är medfinansierad av 
stora jordbruksföretag. Det gäller till exempel Bayer på Köpenhamns 
universitet där Bayer därmed får kontroll över forskningsprocessen och 
resultaten.43 Forskningsuppdrag från myndigheter innebär också ett 
kontrakt som fastställer de villkor som forskarna ska arbeta under. 
Tystnadsklausuler skadar forskarnas yttrandefrihet och forskningsfrihet 
och kan leda till manipulation av data och förvrängning av 
forskningsresultat. Så var exempelvis fallet med det danska Livsmedels- 
och jordbrukspaketet 2015 där forskningen bakom kom att starkt 
ifrågasättas, vilket ledde till en ministers avgång.44  Det finns också 
exempel på hur Coca-Cola har stoppat ekonomiska bidrag till forskning 
som inte ger de önskade resultaten.45
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#5 PRODUKTIONSSÄTT SOM ÖDELÄGGER 
DE NATURLIGA FÖRUTSÄTTNINGARNA  

Jordbruksmarken utgör 39 % av EU:s samlade area46 och markanvändning 
har därmed en avgörande betydelse för effekterna på klimat och miljö. Det 
industriella jordbruket kännetecknas av en specialiserad produktion i form 
av stora arealer med monokulturer eller fabriker med storskalig 
djurhållning. Det är dessutom beroende av många externa tillskott som 
bekämpningsmedel, konstgödsel och stora maskiner som alla förorenar och 
kräver en stor mängd energi att producera.

Stora ytor med monokulturer leder till att jorden utarmas på kol och 
näringsämnen, och den blir då beroende av tillförsel av skadliga ämnen 
som har negativa följdeffekter. Användandet av gifter och konstgödsel och 
det intensiva brukandet av stora sammanhängande områden förorenar 
dricksvatten och leder till att biologisk mångfald förloras. Även tendensen 
med ökad specialisering inom jordbruksproduktion har resulterat i stora 
arealer med monokulturer som brukas intensivt och som är beroende av 
konstgödsel och bekämpningsmedel. Ett sådant brukande sker på 
bekostnad av den biologiska mångfalden och det är en anledning till att 
exempelvis pollinerande insekter minskar kraftigt.47  

Animalisk produktion leder till 
klimatförändringar

I och med att köttkonsumtionen i världen ökar förväntas den europeiska 
produktionen av kött växa. År 2030 förväntas EU årligen producera 47,5 
megaton kött48 och till det tillkommer en stor konsumtion av foder. Redan 

2013 hade EU en nettoimport på 27 miljoner ton sojabönor och 
sojaprodukter49, och den här importen lägger beslag på stora områden 
utanför EU som leder till avskogning. Dessutom står animalisk produktion 
inom EU för 99 % av metangasutsläppen, och lustgasutsläppen (N20) 
kommer framförallt från användandet av konstgödsel, odling i jord med 
hög halt av organiskt material, samt användande och lagring av 
stallgödsel. Det finns också ett överskott av kväve i jordbruket i EU som 
förväntas ligga på 63 kg kväve per hektar år 2030 och det stiger med ökad 
animalisk produktion.50

Jordbearbetning försämrar jorden

De största hoten mot jordbruksjordens kvalitet är jordpackning vid körning 
med tunga maskiner, minskning av jordens organiska innehåll och 
jorderosion. Jordpackning ändrar jordens struktur och försämrar några av 
jordens viktigaste egenskaper. Det organiska materialet bidrar till jordens 
produktivitet genom att det skapar en bra jordstruktur med gynnsamma 
mikroorganismer och småkryp samt genom att det håller kvar både vatten 
och näringsämnen i de översta jordlagren. Jordbearbetning som plöjning 
och harvning, vilket framförallt görs vid odling av ettåriga grödor, och 
nedbrytning av jordens organiska material är tillsammans med 
väderpåverkan från vind och vatten huvudorsakerna till jorderosion. 
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#6 EN KOST BASERAD PÅ 
ÖVERKONSUMTION

EU:s ekologiska fotavtryck är ett mått på den landareal som används inom 
och utanför EU för att producera det som konsumeras i EU. Globalt sett 
finns det 1,7 hektar tillgängligt per person, men EU:s fotavtryck är 2,5 
hektar per person. De främsta orsakerna till markanvändningen är 
konsumtion och produktion av foder till animalisk produktion, animaliska 
produkter, bränsle till jordbruksmaskiner och biomassa till energi. Detta är 
en form av indirekt landgrabbing eftersom mark ”importeras” genom 
europeisk konsumtion och det skadar andra länders matsuveränitet.51 Den 
animaliska konsumtionen i EU står för mer än 70 % av EU:s ekologiska 
fotavtryck.52

Ändrad kost och förväntningar

Ekonomisk tillväxt och ökat välstånd är några källor till ökad 
markanvändning eftersom det leder till nya och mer resurskrävande 
konsumtionsmönster som exempelvis stor andel animaliska produkter, 
produkter som inte är i säsong och har transporterats långt och 
bearbetade produkter. Många europeiska konsumenter köper sin mat hos 
stora matvarukedjor och har ingen kontakt med produktionen och 
distributionen av matvarorna. På så sätt blir utseende och pris avgörande 
för vad konsumenterna väljer att köpa.

Den genomsnittliga köttkonsumtionen i världen är 43 kg per person och 
år, i Europa är den 80.53 Genom vår stora konsumtion av animaliska 
produkter, den tillhörande foderproduktionen och bearbetningen av 
livsmedel leder våra kostvanor till oproportionerligt stora utsläpp av 
skadliga växthusgaser och förstörelse av ekosystem.54 

Matsvinn

Förutom den ineffektiva och orättvisa förbrukningen av resurser som våra 
konsumtionsmönster orsakar så är också matsvinn ett stort problem i alla 
industrialiserade länder. I höginkomstländer står konsumenterna för en 
mycket större andel av svinnet av fullt ätlig mat jämfört med länder i det 
globala syd där den största andelen av matsvinnet sker i produktions- och 
förädlingskedjorna. I det industriella livsmedelssystemet försvinner 15 % 
av matvarorna under transport och förvaring och 8 % i hushållen.55 

Certifierad överkonsumtion

Det finns ett utbrett missförstånd att certifieringar är ett steg mot den 
nödvändiga omställningen av vår matkonsumtion. Men tvärtom bidrar 
certifieringar till att legitimera överkonsumtion genom att de inbillar 
konsumenter i väst att överkonsumtionen kan lösas genom att köpa mer. 
Men en del av en överkonsumtion kan inte vara hållbar. Det finns även 
många exempel på brott mot certifieringsreglerna och den billigaste 
produktionen sker på så sätt fortfarande på bekostnad av lokalmiljön och 
arbetsvillkor.56 Märkningsreglerna ställer dessutom höga krav på att 
konsumenterna ska sätta sig in i alla produkter och det är bara de som ha 
råd som kommer ha möjlighet att välja bort billigare och mer skadliga 
produkter.



Jordbruket är idag en av huvudorsakerna till den ekologiska krisen, men 
samtidigt rymmer det en stor potential för att uppnå en hållbar och rättvis 
framtid. För att det ska ske måste det rådande agroindustriella 
livsmedelssystemet ersättas med principer om matsuveränitet, där mat är 
en grundläggande rättighet som ska gälla alla på jorden och ett 
grundläggande behov som alla ska få uppfyllt. Matsuveränitet betyder att 
alla människor – oavsett plats och generation – har rätt till hälsosam mat 
som passar deras kultur och är producerad med rättvisa och hållbara 
metoder. Det innebär att människor själva har rätt att definiera och ha 
kontroll över sina egna livsmedels- och jordbrukssystem, och därmed kan 
inte några gruppers matsuveränitet ske på bekostnad av andra gruppers. 
Kontrollen ska ges tillbaka till bönderna istället för att vara i händerna på 
några få transnationella företag.57 

Matsuveränitet innebär att lokalsamhällen kan uppnå en rättvis och 
hållbar produktion och konsumtion som inte underminerar andra regioners 
möjlighet att göra detsamma. Matsuveränitet bygger på ekologisk hänsyn 
och social rättvisa och består av tre huvuddelar: hållbara metoder, lokala 
system och demokratisk kontroll. 

MATSUVERÄNITET FÖR ETT GRÖNT 
OCH RÄTTVIST JORDBRUK I EU OCH 
GLOBALT

Ett regenerativt jordbruk som producerar 
hälsosam och tillräckligt med mat

De fysiska förutsättningarna för matproduktion ska inte undergrävas utan 
istället återuppbyggas genom omställning till en hållbar 
jordbruksproduktion. Därför ska produktionen av mat ske genom att odla 
varierade grödor som inte utarmar jorden, till skillnad från när marken 
plöjs och odlingen sker i monokulturer. Odlingen ska vara utan gifter, 
konstgödsel, antibiotika och utsläpp av tungmetaller. Istället ska 
regenerativ odlingsmetoder användas som bygger upp mängden organiskt 
material i jorden. Också kolinlagring och biodiversitet ska öka genom att 
mängden fleråriga naturliga betesmarker blir fler och genom att träd 
bevaras och planteras i jordbrukslandskapet. Dessutom ska större områden 
överlämnas till naturens egna processer. Det är nödvändigt med 
jordbrukspolitiska åtgärder för att stödja och få igenom de nödvändiga 
förändringarna i vilka odlings- och produktionsmetoder som används.

12
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KRAV

�    Ingen utveckling av odlingsmark i skog eller andra naturområden. 

�    Utveckling av lokala livsmedelsstrategier som grundas på hållbar produktion och konsumtion enligt närhetsprincipen, vilket 
innebär stöd till ändrade konsumtions- och kostmönster som kan minska det ekologiska fotavtrycket per invånare.

�    Antagande av en strategi för att minska den animaliska produktionen på EU-nivå. 

�    En jordreform där stora enheter avstyckas till flera mindre, vilket leder till demokratiskt ägande och tillgång till resurser. 

�    Jordbruksstöd som är till för många istället för få och som används till hållbar produktion och landsbygdsutveckling. 
Detta innebär krav på hur bönder ska arbeta för en ökad biodiversitet och kolinlagring på sina marker. Stöden behöver 
omfördelas till små och medelstora jordbruk för att många små jordbruk ska klara sig, och därför bör de första hektaren 
innebära ett större stöd.

�    Avgifter och kvoter ska användas till att främja produktion och konsumtion av miljö- och klimatvänliga varor och
ge länder i det global syd möjlighet att utveckla sina hemmamarknader.

�    Reglering av företags inflytande på den politiska utvecklingen genom lobbyregister och karensperioder.

Lokala och hållbara livsmedelsstrategier

Lokala och hållbara livsmedelsstrategier ska ge en hälsosam och hållbar 
kost och ett rättvist pris till bonden. Vår kost ska utgå från hållbara och 
geografiskt anpassade kostråd som leder till minsta möjliga ekologiska 
fotavtryck. Den lokala aspekten är avgörande för att skapa kontakt och 
tillit mellan konsumenter och producenter, samt för att minimera 
beroendet av matvarukedjor. Lokala och hållbara livsmedelsstrategier 
innebär också att landsbygden stärks och att stora jordbruk delas upp till 
flera mindre, vilket motverkar avfolkning.

Handel ska vara ett medel för att uppnå miljömässigt och socialt välstånd 
och det kräver att vi gör upp med det nuvarande handelssystemet. Rättvis 
handel grundar sig i att skapa lokala kopplingar mellan produktion och 
konsumtion, och det blir ett sätt att se till att priserna avspeglar 
matvarornas verkliga kostnader och effekterna på miljö och sociala 
aspekter, som inte räknas med i det industriella livsmedelssystemet.

Demokratisk kontroll

Matsuveränitet innebär att ägandet över och tillgången till resurser ligger 
under demokratisk kontroll. Därför innebär kampen för en rättvis 
matproduktion också en kamp mot landgrabbing och dess konsekvenser 
för jordbrukssektorn i Östeuropa och det globala syd.

Det behövs kunskap och utbildning för att kunna skapa en hållbar 
utveckling av jordbruket. Därför ska jordbrukspolitiska frågor utredas 
utifrån oberoende forskning så att beslutsfattare får sanningsenlig 
information och kan skapa ramarna för en hållbar produktion och lokala 
livsmedelsstrategier. Beslut med så avgörande betydelse för allt liv på 
Jorden bör inte fattas av vinstdrivande företag, istället ska politikerna 
utforma regleringar på EU-nivå och nationellt som leder till hållbar 
utveckling av lokalsamhällen och att matproduktionen inte ställs över 
hänsyn till miljö och klimat. Dessutom behövs ett demokratiskt ansvar för 
att prioritera utbildning i hållbar jordbruksproduktion samt att ge 
ekonomiskt stöd till hållbar produktion, vilket också gör generationsskiften 
möjliga inom jordbruk. 
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Hansalim, Sydkorea
Hansalim är ett sydkoreanskt kooperativ som består av både 
konsumenter och producenter och där produktionen 
uteslutande är ekologisk och fokuserad på självförsörjning med 
egen fröproduktion. År 2015 hade Hansalim 540 000 
medlemmar mätt i antal hushåll, vilket motsvarar 2,55 % av 
befolkningen, som alla försörjs av 2 100 småproducenter. 
Genom direkt handel skapas en ömsesidig tillit mellan 
producenter och konsumenter, och distributionen sker både i 
butiker och genom leveranser till konsumenterna. 
Konsumenterna uppmuntras också att delta i produktionen 
genom jordbruksaktiviteter och kontrollbesök hos 
producenterna. Hansalim har en styrelse som består av 
representanter för medlemmarna och som är det högsta 
beslutsfattande organet. Det är därmed medlemmarna själva 
(producenter och konsumenter) som gemensamt fattar besluten 
om produktionens standard. För att skapa en hållbar 
produktion bestäms produktionsmängder och priser på förhand 
så att prisuppgång undviks. År 2015 öppnade Hansalim Agri-
Food Analysis Center som garanterar kvalitetskontrollen av 
produktionen. Trots att delar av Hansalims risproduktion inte 
uppnår den officiella certifieringen för ekologisk produktion har 
konsumenterna tilltro till den ekologiska produktionen och 
köper därför riset ändå. Hansalim engagerar sig också i 
samhällsfrågor genom att exempelvis starta ett nätverk mot 
GMO och genomföra kampanjer.58 

Södertälje, Sverige 
I Södertälje har jordbrukare, förädlingsföretag, distributörer, 
universitet, forskningsinstitut för biodynamiskt jordbruk och 
kommunen gått samman för en lokal livsmedelsstrategi. Målet 
med strategin är att stoppa utsläppen av näringsämnen till 
Östersjön och projektet involverar fler än 70 aktörer. Strategin 
bygger på ekologiskt kretsloppsjordbruk, Östersjövänlig 
livsmedelskonsumtion och ett hållbart lokalt 
livsmedelsnätverk. Kommunen förpliktigar sig till att offentliga 
institutioner via det lokala livsmedelsnätverket ska köpa in 
ekologisk mat från lokala producenter inom en radie av 250 
km, vilket också inkluderar foder och annan tillförsel. 
Ekologiska kretsloppsjordbruk prioriteras högst. I Södertälje 
serveras 24 000 Östersjövänliga måltider dagligen i 
kommunens 21 skolor, samt i restauranger och kaféer. Det 
innebär hälsosam och god ekologisk mat i säsong, med bara 
omkring 20 % kött och fisk till förmån för mer grönsaker, och 
fullkorn istället för raffinerade gryn.59

Lammas, Wales
Lammasprojektet är en del av ekobyn Tir y Gafel som ligger i 
västra Wales. År 2009 fick initiativtagarna tillstånd av den 
walesiska lokalregeringen att köpa marken och påbörja 
byggandet. Målet är att skapa ett självförsörjande 
lokalsamhälle som genom permakultur kan ge hälsosamma 
råvaror, öka biodiversiteten, återuppbygga den dåliga 
jordkvaliteten och skapa low-impact development, det vill säga 
en utveckling med låg påverkan på miljö. Low-impact 
development erkänns i den walesiska planläggningsstrategin 
som en avgörande del i övergången till ett lågutsläppssamhälle. 
År 2010 antog det walesiska lokalstyret en ny lagstiftning på 
området som stöttar nya och redan existerande 
lågutsläppsprojekt. Wales One Planet Development gör det 
möjligt att bygga nya bostadshus som, såvitt det finns ett 
avtal, förpliktigar ägarna till en hållbar livsstil. Lammas består 
av nio bostadshus med cirka 2 hektar mark, en gemensam 
skogsmark och ett gemensamt Community Hub som är placerad 
centralt i ekobyn och är en plats för lärande och rekreation. 
Under byggandet ska invånarna varje år rapportera projektets 
framsteg mätt genom en rad indikatorer, bland annat deras 
ekologiska fotavtryck.60 

MATSUVERÄNITET I PRAKTIKEN

Det finns alternativ till det industriella och vinstorienterade 
livsmedelssystemet som leder till en hållbar produktion där framtida 
generationers möjlighet att producera hälsosam och tillräckligt med mat 
inte undermineras. En central del är att producenterna har kontroll över 
och tillgång till resurserna, och det kräver att konsumenterna väljer 
dessa alternativ framför att bidra till att det nuvarande systemet 
upprätthålls. Institutioner och regleringar som möjliggör hållbara och 
lokala initiativ spelar en avgörande roll i att stödja den här utvecklingen. 
Här följer tre exempel.
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Støttet af

Detta projekt finansieras med stöd av Europeiska kommissionen. Denna publikation binder endast författaren och kommissionen kan inte 
hållas ansvarig för användningen av informationen i den.

Gränserna för jordens bärkapacitet har redan överskridits väsentligt. Det globala norden använder och har historiskt använt mest resurser 
och bär huvudansvaret för miljöförstörelse och global uppvärmning. En hållbar omvandling av lokal och global produktions-, transport- och 
konsumtionsmönster är nödvändig om alla nuvarande och kommande generationer ska ha lika tillgång till jordens resurser utan att skada 
miljön. NOAH och Jordens Vänner kämpar för en rättvis och hållbar värld där beslut fattas demokratiskt. Vi kämpar för rättvisa i miljön.

NOAH er det danske medlem, og Jordens Vänner er det svenske medlem af det største internationale netværk af miljøorganisationer, 
Friends of the Earth.

Jordens Vänner, Friends of the Earth Sweden 
Gyllenkrooksgatan 10B, vån 3
412 61 Gothenburg
Telefon: +46 31 -12 18 08
info@jordensvanner.se
www.jordensvanner.se
www.facebook.com/jordensvanner
@jordensvanner 
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