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Vi har idag hört att jordbruket är en 
belastning för miljön. Men jag ser 
jordbruket som räddningen för miljön, en 
positiv miljöfaktor. Däremot skadar det 
moderna jordbruket ofta miljön.  
 
Den gröna sektorn där allting växer till 
utgörs av ett tunt lager på jordens yta. Det 
är där fotosyntesen sker och nya resurser 
byggs upp. Sedan sker respiration eller 
förbränning av organisk substans vilket 
skapar långvågig värme. Allt kommer från 
solenergin som fångas upp av växterna. Vi 
organiserar kompetensen i den levande 
växtvärlden med hjälp av att odla våra 
jordbruksgrödor.  
 
Dagens problematik är att förbränningen av 
organisk substans är för stor i förhållande 
till uppbyggnad av nya resurser. En 
fjärdedel av ökningen CO2 i atmosfären 
utgörs av en degradering av resurslagret, 
dvs. humustäcket och skogarna. Dessutom 
använder vi gammal lagrad solenergi i form 
av olja och gas. Vi måste återupprätta 

balansen mellan uppbyggnad i gröna 
sektorn och nedbrytningen. Detta är 
förutsättningen för vår fortsatta existens. 
 
Vi har globala och regionala effekter. 
Östersjön som är ett innanhav med 
långsam omsättning av vattnet räknas som 
regional. Här ansamlas bland annat dioxiner 
och närsalter, fr.a. kväve och fosfor. Detta 
bidrar till algtillväxten. Syre förbrukas när 
algerna bryts ner på hösten, och ”döda” 
havsbottnar uppstår. 
 
Allt vatten i länderna runt omkring rinner 
förr eller senare ut i Östersjön (bild 1). 
Polen står för 28 % av kväveutsläppet, med 
16 miljoner hektar åkermark, och Sverige 
för 22 %, med endast 4 miljoner hektar 
åker. Sverige och Finland belastar Östersjön 
4 gånger mer per capita än Polen. Övrigt 
bidrag kommer från transporter, industrin, 
skogsbruket och avloppen.  
 
Jordbrukets utveckling 
 
På 50-talet blev det billigt att fixera kväve 
industriellt med hjälp av olja. Ett kg olja ger 
ungefär 1 kg kväve. Fram till 70-talet ökade 
gapet mellan input och output. 
 
Men den stora befolkningsökningen i 
Sverige skedde 1800-1950, dvs. före både 
billig konstgödsel och kemiska bekämp-
ningsmedel. Man klarade en tredubbling av 
matproduktionen genom att reformera 
jordbruket. Slåtterlandskapet förändrades 
till ett växtföljdslandskap där  

 Bild 1 

 
ängsmark gjordes om till åkermark. Man 
tillämpade växeljordbruk, dvs. man växlade 
mellan brödsäd, vallodling och träda. I 
vallen ingick kvävefixerande baljväxter, 
t.ex. klöver och ärter. Varje gård hade djur 
vars gödsel återgick till åkrarna.  
 
En bra bit in på 1900-talet var gården 
självförsörjande beträffande energi då egna 
dragare användes där man idag använder 

Läkare för Miljön www.dnsy.se/lfm Maj 2006 1



traktorer. M
resurser, tog
grödorna. S
natur medfö
landskapet. 
 
Idag har vi e
degradering
Gårdslandsk
antingen en
en djurgård.
spannmålsg
 
Man har kun
belastning fö
mängd tillfö
som livsmed
skottet, kom
svenska jord
kg/hektar.  
 
På en spann
kväve/hekta

Läkare för Miljö
an använde egna förnyelsebara 
 till vara solenergin genom  

amspelet mellan människa och 
rde också mångfald i 

tt ensartat landskap med 
 av den biologiska mångfalden. 
apen har försvunnit. En gård är 
 renodlad spannmålsgård eller 
 80 % av grödorna på 
årdarna är djurfoder.  

nat beräkna jordbrukets 
r närsalter (bild 2). En viss 

rs, och en del av det får man ut 
el. Mellanskillnaden, över-
mer ut i miljön. I hela det 
bruket är kväveöverskottet 80 

målsgård tillförs 150 kg 
r. Kväveöverskottet är i 

genomsnitt 50 kg/hektar. Djurgårdar köper 
in både foder och handelsgödsel. Detta ger 
ett överskott på 166 kg kväve och 10 kg 
fosfor. De största förlusterna sker i form av 
ammoniakförluster i djurhållningen och 
finns i animaliebältet i södra Sverige. 
 
Vi återanvänder växtnäringen om och om 
igen i andra delar av samhället men 
jordbruket är låst. Ingen som helst 
minskning har skett trots Helsingfors-
kommissionens löfte 1987 om halvering av 
näringsläckaget. 
 
Kretsloppsjordbruk 
 
Motsatsen till vårt lineära jordbruk är 
ekologiskt kretsloppsjordbruk där man 
behåller eller återintroducerar dels 
balanserad växtföljd, dels sambandet 
mellan djurhållning och odling. Det handlar 
om att ta till vara gamla kunskaper från 
Vergilius’ tid.  

 
Att sköta gödselgården 
kräver teknik. Med rätt 
markvård ökar humus-
halten i marken och blir en 
koldioxidsänka. Det 
återstår dock att åter-
cirkulera växtnärings-
ämnen från resten av 
livsmedelskedjan till 
jordbruket. 
 
 
 

På exempelgården Yttereneby-Skilleby i 
Järna är djurtätheten är anpassad till den 
egna foderproduktionen. Djurintensiteten är 
densamma som genomsnittet för Sverige, 
dvs 0,6 AU/ha. 84 % av växtproduktionen 
går till foder och 16 % till avsalu. 
 
Nya EU-länderna Bild 
 
I Polen har stora delar av jordbruket 
motstått förändringar. Det är ålderdomligt 
med gårdar på 5-10 hektar och hög grad av 
självförsörjning. Stora jordbruk finns främst 
i de västra områdena.  
 
I de baltiska länderna kollapsade det 
storskaliga intensivjordbruket 1990. Det 
finns stora arealer som inte är utnyttjade. 
Men nu köps marken upp och 
industrijordbruk införs alltmer.  
 

 
 
BERAS 
 
I projektet BERAS (Baltic Ecological 
Recycling Agriculture and Society) ingår 20 
partners och 40 typgårdar i åtta länder. I 
tvärvetenskapliga studier tittar man på 
näringsbalanser, läckage, energibalans och 
växthuspotential. Arbetsgrupper studerar 
samspelet mellan producent och 
konsument, miljökonsekvenser, ekonomiska 
konsekvenser, sociala och politiska 
konsekvenser samt spridning och 
implementering.  
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På typgårdarna infördes tvåårig växtföljd 
med klöver, brödsäd, grönsaker och 
rotfrukter. Djurhållningen baseras på 
grovfoderbaserad uppfödning.  
 
”BERAS-fallen” har helt olika karaktär. 
Några är regionala, några består av en gård 
och några är byar med flera gårdar och 
lokalsamhällen. I de baltiska länderna 
studerades stora typgårdar och i Polen 
ekologisk kretsloppsodling. Balansberäk-
ningar input – output utfördes på varje gård 
för att beräkna överskottet. Dessa 
kompletterades med mätningar i fält. 
 
På tolv gårdar i Sverige hamnade 
överskottet på 36 kg jämfört med 
genomsnittet 79 kg. Ett litet underskott av 
fosfor uppstod. Produktionen blev lite lägre, 
men man behövde inte köpa in foder 
utifrån. Markförlusterna blev 70-75% lägre 
än med konventionellt jordbruk. Vi har 
också sett att de extensiva jordbruken i 
Polen och Baltikum ger samma produktion 
som konventionellt jordbruk. 
 
Vår slutsats är att det är 
separeringen av djurhållning och 
växtodling som ger de stora 
överskotten av kväve och fosfor. 
Ett ekologiskt kretsloppsjordbruk 
(ERA) minskar överskotten och 
belastningen på Östersjön. 
 
Lokalsamhällen har också studerats. 
Dokumentation från Järna visar att vi 
kan klara lokalt odlade, förädlade, 

konsumerade livsmedel på den
bor. Familjer som väljer ekolog
har lägre animaliekonsumtion. 
konsumtionen av svin och fjäd
köttkonsumtion man har baser
nötkött. Mat som är producera
merad lokalt innebär, förutom 
belastning av närsalter, en min
energiåtgången med 50% och 
effekten med 20%. 
 
Framtiden 
 
Ett scenario baserat på BERAS-
visar att en förändrad matkass
stora effekter på Östersjön. Ma
av kväve skulle minska med ca
fosforöverskottet skulle försvin
jordbruket om all mat kom från
kretsloppsgårdar. Läckaget av 
minska ännu mer om vi ändrad
mindre kött och mer vegeta
Järnastudien 62 % mindre k
per person. Emissioner av växt
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minskar med 10 % med all mat från 
BERAS-gårdar, med 20 % om maten 
dessutom är lokalproducerad och med 40 % 
om man minskar andelen kött med 75 % 
och ökar vegetabilier enligt Järna-studien. 
Det mer vegetariska alternativet skulle 
dessutom innebära en minskning av areal-
behovet med 40 %.   
 
Om konventionellt jordbruk likt det i 
Sverige introduceras i de baltiska länderna 
och Polen så kan det innebära en ökning av 
kvävebelastningen från jordbruksmarken  
med >50 % (bild 3). Om ERA jordbruk 
införs i hela Östersjöregionen så skulle det 
enligt resultaten från BERAS-gårdarna  leda 
till en minskning med 50%. I ERA-scenariet 
med ekologiska kretsloppsgårdar uppstår 
inget fosforöverskott. 
 
Vi kan nu se två utvecklingslinjer för 
Polen och Baltikum: att ta till sig vårt 
moderna jordbruk eller ta till sig 
idéerna från ekologiska typgårdarna.  
 
Vi anser att det är fullt möjligt att gå 
över till kretsloppsjordbruk i 
Östersjöområdet med bibehållen nivå 
på produktionen. Det handlar om att 
överleva långsiktigt – tillräckligt 
mycket mat, tillräckliga resurser. 
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