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Matproducenter bidrar
till mer än mat!
Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som naturen ger oss människor.
Många av ekosystemtjänsterna får vi via matproducenter. En av våra viktigaste
ekosystemtjänster är produktionen av mat, men många jordbrukare ger oss
mer än det.

Jordbruket producerar förnybar energi
Förutom den energi som vi själva behöver från maten så producerar en del
jordbrukare andra typer av energi. De odlar grödor som sen processas till biogas,
etanol eller biodiesel. Vissa odlar även energiskog som kan eldas i värmeverk.
Gödsel, skörderester eller andra restprodukter från produktionen av livsmedel
kan rötas till biogas.

Jordbrukare kan hjälpa till att reglera vatten
Brist på vatten kan skapa stora problem. Det kan också stora mängder vatten
göra. Klimatförändringarna bidrar till att det kan komma stora mängder regn
på kort tid. Det har därför blivit allt viktigare att kunna sakta ned vattenflöden.
Jordbrukare kan reglera vatten genom att bevara eller skapa en våtmark, eller
genom att låta vattendrag slingra fram i landskapet.
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Jordbruket kan gynna artrikedomen
Många sorters organismer, växter, insekter och djur är en förutsättning för
fungerande ekosystem. Det är också viktigt med en variation av gener inom varje
art. Jordbruk kan bidra till att bevara artrikedomen, exempelvis genom att låta djur
beta i hagar. Betande djur bevarar den biologiska mångfalden i många marker,
särskilt i naturbetesmarker. Det gör oss mindre sårbara inför framtiden, bland
annat för klimatförändringar.
Olika sätt att odla bidrar också till en variation
och mångfald av arter. I framtiden kan vi
behöva växter som tål ett varmare klimat
på andra breddgrader än idag.

Jordbruket skapar
vackra miljöer

Svenska matproducenter
är betydelsefulla för den

biologiska
mångfalden.
Verksamheten på

våra gårdar gynnar

fåglar, pollinerare
& andra nyttodjur.

Det svenska odlingslandskapet kan liknas
vid en historiebok. Här syns spår från tidigare
generationers jordbruk så som odlingsrösen,
små åkrar och gravhögar. För att vi ska få njuta
av variationsrika och vackra landskap krävs att det finns jordbrukare som brukar
åkrarna och sköter betesmarkerna med sina djur. Det ger oss förutsättningar för
fritid, vila, lärande, läkande och för turism.

Matproducenter bidrar till en levande
landsbygd och skapar jobb
Det är många som vill leva och bo på landsbygden men det måste finnas möjlighet
att kunna göra det. Det måste bo tillräckligt många människor på en plats för att
en landsbygd ska leva och människorna som bor där behöver ha arbeten. Det är
också många som vill flytta till landet på sommaren eller som vill turista där.
Men pittoreska byar och öppna landskap är ingen självklarhet. Våra jordbrukare
bidrar till att hålla landskapen öppna och till att affärer, mackar, verkstäder och
så vidare får kunder. Det innebär i sin tur att jobb skapas på landsbygden.
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Svensk produktion kräver lönsamma företag
För att behålla den svenska produktionen av mat och andra ekosystemtjänster,
krävs lönsamma företag. I Sverige finns det ungefär 64 500 jordbruksföretag
och 140 vattenbruksföretag. På lite fler än hälften av jordbruksföretagen finns
det djur av ett eller flera slag; kor, grisar, får, höns, kycklingar och hästar. På
övriga jordbruksföretag har man växtodling med spannmål, oljeväxter, potatis,
sockerbetor, frukt, grönsaker, bär och energigrödor. Vattenbruksföretagen
producerar framför allt regnbåge och röding.
Svenska matproducenter måste konkurrera med företag från hela världen, där
man ofta har mindre hårda regler för att skydda djur, natur, miljö och klimat. Det
gör att det ofta blir dyrare att producera mat här, vilket i sin tur ger högre priser.
Jordbruken och vattenbruken i vårt land riskerar försvinna om konsumenterna
bara bryr sig om priset när de handlar mat.

Vad händer om svenska jordbruk tvingas
lägga ned?
Om konsumenter väljer bort mat som produceras i Sverige så påverkas inte
bara den som producerar maten. Då påverkas vi alla på olika sätt. Vi blir
helt beroende av att importera mat och om livsmedelsförsörjningen från
utlandet stoppas kan vi inte köpa den mat vi är vana vid och behöver.
Försvinner de betande djuren förlorar vi biologisk mångfald med olika arter.
Vi får färre produkter och på sina håll produkter med annan kvalitet. På åkrar
och betesmarker skulle det då börja växa buskar och träd. Marken blir svår att
använda för att producera mat igen. Hela landskapsbilden som vi är vana att
se den förändras, vilket också försämrar möjligheterna för turism och rekreation.
Det blir mindre attraktivt och betydligt svårare att leva på landsbygden.

Hitta fler material från MatRätt på:
www.gratisiskolan.se
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Så här får vi maten att räcka
till alla!
Jorden är en blå planet. Endast en knapp tredjedel av jordens totala yta täcks av
land, resten är hav. Av landytan utgörs ungefär 30 procent av skog, 40 procent
av jordbruksmark och 30 procent av annan mark, bland annat bebyggelse och
infrastruktur, till exempel vägar och järnvägar. När våra förfäder var jägare och
samlare överlevde de på det som naturen kunde leverera, utan någon större
påverkan på ekosystemen. Skulle vi levt på samma sätt idag i Sverige hade
maten räckt till cirka 40 000 personer, men människan har utvecklat sättet att
odla mark och att hålla djur. Den mat som produceras på jorden, på land och i
vatten, måste räcka till alla, samtidigt som vi måste se till att produktionen är
hållbar och inte urholkar jordens resurser.

Produktionen av mat behöver bli mer effektiv
Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, behöver produktionen
av mat på jorden öka med cirka 60 procent till år 2050. Under de senaste 50
åren har arealen åkermark i världen ökat med 12 procent. Under samma period
har jordens befolkning mer än fördubblats. Så det är främst på grund av en
effektivare produktion som den ökande befolkningen har kunnat försörjas,
något som kommer bli än viktigare i framtiden.
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Vi måste vara rädda om åkermarken
Förutsättningarna för att öka ytan av odlingsmark är begränsad och enligt
FAO:s bedömningar är det främst i delar av Sydamerika och i Afrika som det
är möjligt. Utökningen av åkermarken sker ofta på bekostnad av skog eller
gräsmarker. Årligen omvandlas 8 miljoner hektar regnskog och savann till
åkermark eller bete, vilket påverkar växt- och djurlivet där. Samtidigt försvinner
mellan 5 och 10 miljoner hektar åkermark årligen. Det sker genom att jordar
blir öken, att de försaltas, bebyggs eller försvinner med vind eller vatten.
Källa: SCB och Jordbruksverket

I Europa och även i Sverige försvinner också åkermark och naturbetesmark.
Ofta blir den istället skog.
Att odlingsmark försvinner gör att den yta som ska försörja världens befolkning
med livsmedel stadigt minskar. Visserligen kompenseras den krympande arealen
av att produktionen av livsmedel blir alltmer effektiv, men vi måste samtidigt
vara rädda om den jord som finns. Vi behöver odla effektivt samtidigt som vi
inte får utarma jorden.

Så används marken
i världen Källa:
FAOSTAT 2013
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Vi måste vara rädda om färskvattnet
Vatten är en förutsättning för att odla och för att föda upp djur. Livsmedel kräver
olika mycket vatten när de produceras och det finns olika mycket vatten i världens
länder. I hela världen används omkring 70 procent av färskvattnet till bevattning
inom jordbruket. Hälften av de grödor som används till livsmedel odlas på varma
platser där man måste pumpa upp grundvatten för att bevattna skördarna.
Eftersom användningen av vatten i många länder är för hög i förhållande till
tillgången sjunker grundvattennivåerna. Några sådana områden är Indien,
Pakistan, södra Europa och västra USA. Stigande temperaturer, i kombination med
en stor efterfrågan på ”törstiga” grödor som ris och nötter, kan leda till att viktig
jordbruksmark torkar ut. Hälften av åkermarken i världen går idag åt till att odla
mat till djur. Det går åt upp till fem gånger så mycket vatten för att producera kött
som för att producera vegetariska alternativ som bönor och linser. Komjölk kräver
tre gånger så mycket vatten som havre- och sojabaserade drycker.
För att komma tillrätta med problemen behöver nya tekniker användas för
bevattning. Då kan vattenförbrukningen i jordbruket halveras. Andra åtgärder
är att utveckla och välja grödor som tål torka och att använda regnvatten mer.
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Vi behöver jordbrukare som fortsätter att
skapa bra miljöer för pollinatörer
Grunden för att många grödor och vilda växter ska bära frukt och föröka sig är
att de blir pollinerade av insekter. Två tredjedelar av alla odlade grödor i världen
växer bättre med hjälp av pollinatörer. En god pollinering gör att skördarna ökar
och den ger också produkterna en högre kvalitet. Olika pollinatörer behövs
till olika grödor. I Sverige är tambin viktiga pollinatörer, men de räcker inte för
att pollinera alla typer av växter. Vilda pollinatörer, som vildbin, humlor och
blomflugor har minst lika stor betydelse. Pollinatörer trivs när jordbrukare bevarar
eller sår blommande växter.

Vi behöver anpassa växterna efter nya
förutsättningar
För att få höga skördar, behöver de växter vi odlar ha egenskaper som passar
bra i vårt klimat och för det sätt vi odlar på. Vi behöver därför bevara de sorter
som finns idag eftersom de under lång tid anpassat sig efter den miljö de
lever i. Men växterna behöver också utvecklas för att möta nya utmaningar.
Växtförädling innebär att man ändrar uppsättningen av egenskaper hos en
växtart, så att man får en sort med nya egenskaper. Man kan till exempel
förändra växtens gener och får en genetiskt modifierad organism, en GMO.
Vid traditionell växtförädling korsar man istället sorter för att få nya varianter.
När man använder genteknik går det att göra fler
ändringar på ett mer kontrollerat
sätt. Men det kan också vara riskabelt.
Man måste därför bedöma riskerna
med alla GMO innan de får användas.
Man får bara använda de som är
säkra för miljön och hälsan.
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Vi behöver bra avel
av djur för en hållbar produktion
Att avla är att planera befruktningen hos djur så att de får ungar med önskvärda
egenskaper, till exempel att ge så mycket kött, ägg eller mjölk som möjligt.
Samtidigt vill vi ha friska och sunda djur. Aveln är alltså viktig för att få en hållbar
och effektiv produktion av livsmedel och för att djuren ska må bra men den måste
bedrivas på ett ansvarsfullt sätt. Avel på djur har funnits länge. De nötkreatur och
tamgrisar som finns nu har till exempel avlats från uroxen respektive vildsvinet.
Avel behövs också för att bevara hotade raser av till exempel kor, får och höns.

Vattenbruk ger protein som är hållbart
producerad
Vattenlevande djur och växter produceras i vattenbruksanläggningar och kan
bidra till en stor del av den framtida matproduktionen. Redan idag produceras
hälften av all den fisk vi äter i världen inom vattenbruket och enligt FAO (FN:s
livsmedels- och jordbruksorganisation) är det den form av matproduktion som
ökar allra mest i världen.
Vattenbruket i Sverige och i världen har stor potential att producera mat på
ett hållbart sätt. I Sverige produceras det fisk, skaldjur och alger i vattenbruks
anläggningar men i liten skala än så länge.
Redan idag har många vattenbruk en miljömässigt hållbar produktion och med
nya tekniker kommer den andelen att kunna öka. Att välja vattenbruksprodukter
är därför ett bra alternativ till vildfångade produkter från känsliga bestånd.
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Vi måste se till så att alla kan
få den mat de behöver
Orsaker till att människor svälter är att de inte har råd att köpa mat eller att
maten inte når de som behöver den. Det handlar om felaktig fördelningspolitik
och om olika typer av konflikter som hindrar transporter och försäljning.
Världsbanken har konstaterat att tillväxt inom jordbruket är särskilt viktigt
för att minska fattigdomen. Det beror på att många av världens fattiga bor
på landsbygden och får sin försörjning från just jordbruket. Sverige har en politik
som innebär att beslut om jordbruk och handel som fattas här ska ta hänsyn
till jordens fattiga. Sverige har även varit drivande inom EU för att EU:s
gemensamma politik som rör jordbruk inte ska missgynna fattiga länder.
Vi kan inte slänga mat.

För att maten ska räcka till fler människor i framtiden måste vi också
sluta slänga mat i onödan. Om den mat som slängs istället skulle
ätas upp skulle maten kunna räcka till fler.
Matsvinn finns i hela livsmedelskedjan, hos den som
odlar växter eller föder upp djur, på vägen till
och i butikerna, i restauranger och storkök
och i våra hushåll. En del av matavfallet,
som till exempel skal och ben, är oundviklig
men en del mat slängs i onödan. Den allra
största delen av den mat som slängs,
slängs av dig och mig i våra hem.

Varje år slängs

48 kg

mat och dryck per
person i Sverige
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Vi behöver ha en beredskap för kriser
För att producera mat krävs att en mängd faktorer samverkar och fungerar
utan problem, allt från väder till transporter och IT. Men ibland inträffar det
kriser som äventyrar produktion och handel och därmed även vår möjlighet att
konsumera vissa livsmedel. Det kan handla om klimatförändringar, utbrott av
smittsamma djur- eller växtsjukdomar, krig, föroreningar av vatten, IT-problem
eller handelspolitik.
Svenska matproducenter kan producera nödvändiga livsmedel, men vi är trots
allt beroende av att importera exempelvis drivmedel till jordbruksmaskiner,
mineralgödsel till åkrar och proteinfoder (soja) till djur. En del produkter vi gärna
äter kan inte produceras i Sverige, framför allt livsmedel från varmare klimat.
Exempel på det är bananer, te, apelsiner och kakao. Uppstår störningar i länder
där dessa produkter växer påverkar det även svenska konsumenter.
Produktionen av livsmedel är med andra ord känslig för störningar. Därför är
det viktigt att ha en beredskap för kriser. I länder med låg beredskap, eller som
importerar mycket livsmedel, samt i fattiga länder, drabbas konsumenterna
hårdare än om det blir en kris i Sverige.

Vi måste satsa på forskning och utbildning
Den ökande efterfrågan på mat i kombination med klimatförändringarna gör att
det finns ett stort behov av att utveckla produktionen av mat och göra den mer
effektiv. Satsningar på forskning och utbildning är därför viktiga. Producenter av
livsmedel behöver även rådgivning för att utveckla sina företag och göra dem
ännu mer lönsamma och miljövänliga.

Hitta fler material från MatRätt på:
www.gratisiskolan.se
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De här frågorna är viktiga att
ställa sig i samband med inköp
av mat
Vi har stor makt genom de val vi gör i butiken. Som konsument har du en viktig roll
i att påverka hur produktionen av mat kommer att se ut i framtiden. Köper vi mat
som produceras på ett hållbart sätt så kommer de företag som producerar den att
bli mer lönsamma. Det bidrar till att fler matproducenter vill göra likadant. Men hur
ska man veta vad som är hållbart eller inte? Ett sätt är att ställa sig ett antal frågor,
innan och medan du handlar. Här kommer några exempel på sådana frågor.

Är jag beredd att minska mina inköp av
vissa livsmedel?
All produktion av livsmedel påverkar miljön på ett eller annat sätt. Vilka
livsmedel behöver du egentligen inte handla? Godis, chips och läsk är exempel
på livsmedel som innehåller få näringsämnen. Vatten kan du
få från kranen i stället för att köpa på flaska. Vi äter mer
kött än vi behöver trots att det både är nyttigare och
bättre för klimatet att hålla nere köttkonsumtionen
och i stället äta mer frukt och grönt.
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Väljer jag livsmedel som producerats efter
lagar med syfte att ge oss hållbar mat?
Svenska matproducenter måste följa lagar som ofta är hårdare än EU:s men som
på många sätt bidrar till en mer miljömässigt hållbar produktion. Se faktabladen
”Så här producerar vi mat så att djuren samtidigt ska må bra” och ”Så här
producerar vi mat för att hålla jorden, vattnet och luften frisk”. Fundera
på om du är beredd att köpa produkter som producerats under hårdare lagar —
även om de kostar mer.

Kan jag välja nöt- och lammkött som kommer
från djur som betat ute!
Våra matval påverkar landskapet och den biologiska mångfalden. Även om
idisslare, som kor, får och lamm, släpper ut mer växthusgaser än matfågel och
grisar, så bidrar de till andra värden. Betande djur är värdefulla för det öppna
landskapet. För den som vill äta kött från betande djur är det särskilt bra att välja
kött från djur som betat på naturbetesmark. Naturbetesmarkerna hör till de mest
artrika miljöerna i vårt land. Betesdjur lever alltså avgräs som vi människor inte kan
använda som livsmedel. De omvandlar betet till mat som vi kan äta.

Köper jag främst frukt och grönsaker som
är i odlingssäsong eller som tål att lagras?
Många grönsaker, frukter, bär och svampar kan bara odlas i Sverige under vissa
delar av året. Vissa grönsaker, frukter och bär är känsliga och kan inte lagras
länge. Importerade frukter, bär och grönsaker med kort hållbarhet transporteras
därför ibland med flyg, vilket ger större utsläpp av klimatgaser än exempelvis
transporter via båt. Det kan därför vara bättre att välja närodlade produkter i
odlingssäsong. Det kan ibland också ha andra fördelar som bättre smak och lägre
pris. Dessutom minskar risken för svinn, både under transporten, i butiken
och hemma i köket.
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Under vinterhalvåret är det svårt att hitta färska närproducerade frukter,
bär eller grönsaker. Då är det bra att köpa produkter som håller länge, till
exempel potatis och rotfrukter, eller att välja frysta, konserverade eller
torkade produkter. Istället för en grönsallad kan du till exempel göra en
sallad på vitkål eller på rivna morötter.
Här kan du se när olika frukter och grönsaker är i säsong i Sverige eller
i dess närområde (webblänk).

Väljer jag livsmedel som producerats utan
att grundvattennivåerna sjunker?
I många länder är användningen av vatten för hög i förhållande till tillgången.
Där sjunker grundvattennivåerna. Några sådana områden är Indien, Pakistan, södra
Europa och västra USA. Stigande temperaturer, i kombination med hög efterfrågan
på ”törstiga” grödor som ris och nötter, kan leda till att viktig jordbruksmark torkar
ut. Hälften av åkermarken i världen går idag åt till att odla mat till djur. Det går åt
upp till fem gånger så mycket vatten för att producera kött som för att producera
vegetariska alternativ som bönor och linser. Komjölk kräver tre gånger så mycket
vatten som havre- och sojabaserade drycker. Det finns även vegetabiliska
produkter som kräver mycket vatten, till exempel mandel.
Här kan du se hur olika mycket vatten som går åt för att producera
olika typer av livsmedel (webblänk).
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Hur undviker jag att kasta mat?
Varje år slänger vi svenskar cirka 22 kg fullt ätbar mat per person och 26 kg
mat och dryck hälls ut i slasken. Ett hushåll kan spara minst 3 000 till 6 000
kronor per år på att minska svinnet. Förutom att det är dumt att slänga pengar
i sophinken är svinnet dåligt för miljön.
Här hittar du råd (webblänk) om hur du kan göra för att undvika att kasta mat
genom att planera dina inköp av mat, förvara maten rätt, tänka smart kring
rester och om vad datummärkningen egentligen betyder.
Äter du mat i skolan eller på restaurang är det bra om du inte tar mer mat än du
äter upp. Vissa restauranger låter dig ta med mat hem om det blir något över.
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Vad betyder märkningen?
Livsmedel kan ha flera märkningar på förpackningen. I Sverige är det
myndigheten Livsmedelsverket som arbetar med bestämmelser för hur maten
ska märkas.
Märkningen ger dig viktig information om vem som producerat den och vad den
innehåller. Du kan på vissa livsmedel även få veta vilket land livsmedlet är
producerat i eller vilket land råvarorna kommer ifrån. Märkningar på maten kan
också ge dig information om hur produktionen påverkar vår miljö och våra
livsmedelsproducerande djur.
Det finns flera olika märkningar man kan kolla efter om man vill vara säker på att
man valt ett hållbart alternativ. En del märkningar av mat är frivillig medan annan
är obligatorisk. Ibland måste du också söka mer information än den som finns på
förpackningen för att få kunskap om hur dina matval påverkar djur och miljö.
Här kan du läsa mer om ursprungsmärkning (webblänk).
Här kan du läsa mer om andra olika typer av märkningar (webblänk).

En guide för olika typer av livsmedel
Livsmedel du köper påverkar miljön på olika sätt. Vissa produkter ger stora
utsläpp av växthusgaser, andra påverkar grundvattennivåerna och en del
livsmedelsproduktion bidrar till att den biologiska mångfalden hotas.
Här hittar du en guide för att kunna välja miljösmart mat (webblänk).

När det ändå inte finns svar
Ibland är det svårt att veta om en vara är producerad på ett hållbart sätt eller
inte eller hur varan transporterats. Är du osäker så fråga handlaren. Ibland har
dock inte heller handlaren svar på vad som är mest hållbart. Det beror på hur
man tänker eftersom det finns olika hållbarhetsmål.

Hitta fler material från MatRätt på:
www.gratisiskolan.se

