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Enligt Hoffman så är svenska 
lantbrukare villiga att förändra sitt 
beteende om detta kan bidra till en 
bättre Östersjömiljö. Men de 
behöver hjälp med lagstiftning, 
utbildning och finansiering för att 
finna godtagbara alternativa sätt 
att bedriva lantbruk. Sist men inte 
minst så vill de gärna se att de 
insatser som görs verkligen 
avspeglas i en bättre miljö. 
 
Bakgrund 
Enligt beräkningar från 2006 så 
utgör åkermark och betesmark 3,2 
miljoner hektar av svensk mark. 
Man kunde räkna till 75 000 
gårdar och 20 000 heltidsjordbruk. 
Bruttointäkterna uppgick till 40 
miljarder kronor.  
   Samtidigt som vi ser en ökning 
av köttkonsumtionen så minskar 
den inhemska produktionen. 
Ungefär 50 % av nötköttet vi äter i 
Sverige importeras, liksom mer än 
en tredjedel av fågel, ost och ägg 
och 25 % av fläskköttet. Brasilien 
(nöt), Thailand (fågel) och 
Danmark (fläsk) är flitiga 
exportörer till svenska 
konsumenter. Däremot är vi i 
princip helt självförsörjande av 
spannmål (3 % importeras).  
   Svenska bönder har därmed fått 
ställa om till helt nya typer av 
näringar. Exempel är odling av 
energigrödor för biobränsle, 
satsning på vindkraftverk eller 
ekoturism. Kreativiteten och 
flexibiliteten bland lantbrukarna 
imponerar.  
   Enligt en undersökning som 
Hoffman redovisade, tillfrågades 
bönderna vad de trodde att 
människor i allmänhet tyckte om 
lantbruket – om det huvudsakligen 
var till skada eller nytta. 
Lantbrukarna trodde att folk tyckte 
att de mest var till skada men det 
visade sig till deras glädje att man 
tyckte tvärtom.  

   Ett problem menade Hoffman 
beror på att lantbruket alltid pekas 
ut i media som den näring som 
släpper ut mest kväve och därmed 
bidrar till övergödningen av 
Östersjön. Han påpekade att det är 
ofrånkomligt att jordbruket 
släpper ut kväve eftersom det enda 
de gör är att direkt eller indirekt 
producera kväve i olika former. 
Djurhållning kommer alltid att 
medföra stora utsläpp av kväve. 50 
% kommer från produktionen och 
20 % från konsumtionen. 
 
Ekologisk omställning? 
Att ställa om sin jord och 
djurhållning till ekologisk 
produktion medför många fördelar 
men minskar inte 
kvävebelastningen i miljön. 
Mätningar gjorda hos en 
jordbrukare under 15 år med 
konventionell odling och därefter 
under 15 år med ekologisk odling 
kunde visa detta. Dels beror det på 
att växelbruk av grödor leder till 
regelbundet återkommande 
ökningar och minskningar av 
kvävehalten i marken, men också 
på att med ekologisk odling kan 
doseringen av naturlig gödning 
vara svår och därmed bidra till en 
ökning av kvävet.  
   Andra ekologiska problem är att 
om djuren utfodras med mer gräs 
än spannmål bildas mer metangas 
hos djuret, även om ökad 
gräsutfodring kan medföra andra 
fördelar för djur och konsument. 
   När konsumenten väl står i 
livsmedelsbutiken och ska välja 
mellan en ekologisk vara och en 
konventionellt producerad så är 
det flera saker man kan tänka på: 
påverkan på klimatet, 
övergödning, försurning, biologisk 
mångfald och gifter. Att välja den 
billigare danska fläskfilén flyttar 
bara kväveutsläppen lite söderut. 
Och de kommer tillbaka som 
atmosfärisk belastning. 
 

Händer det något då? 
Enligt rapporter från 
Naturvårdsverket kunde man se en 
minskning av såväl kväve (och 
ammoniak) som fosfor från 
jordbruket från 1995 till 2003. 
Detta beror troligen bland annat på 
bättre hantering av gödsel samt 
utökat skydd av känsliga 
våtmarker. En annan betydelsefull 
satsning var ”Greppa näringen” 
som LRF startade 2001, där man 
genom återkommande hembesök 
hos lantbrukarna vill informera, 
utbilda och stimulera till ett 
förändrat beteende som ska ge 
miljöförbättringar. Ambitionerna 
har gett framgång och en viktig 
del är att skapa en positiv bild i 
media för både böndernas och 
medborgarnas skull.  
 
Erfarenheter från Greppa 
näringen 
Mer än 25 000 hembesök har lett 
till följande slutsatser: 
   Det finns många åtgärder mot 
övergödning men endast tre sätt 
att få dem gjorda; lagstiftning, 
utbildning och rådgivning samt 
ekonomiska styrmedel som skatter 
och bidrag. 
   Återkommande hembesök är ett 
måste – engångsbesök ger ingen 
effekt. 
   Miljörådgivaren måste kunna 
visa att det blir ekonomiskt 
lönsamt för lantbrukaren förutom 
miljövinsterna. 
   Man måste visa upp 
framgångarna i media så att 
bönderna kan känna sig stolta över 
allt de gör för miljön. 
   Lantbrukarna vill se ekologiska 
effekter av deras insatser. Tyvärr 
märks ingen minskning av kväve 
och fosfor genom ekologisk 
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omställning vilket är en utmaning 
på flera plan. 
 
Sammanfattningsvis  
Fosforläckaget från gödning i 
jordbruket har legat på samma 
nivå sedan början på 1900-talet 
och man vet inte hur man ska 
kunna minska det. Så länge 
köttkonsumtionen ökar så kommer 
kväveutsläppen att göra 
detsamma. För att förbättra 
Östersjöns miljö så måste man 
tänka om.  
   Det är dags att diskutera vad 
som odlas mer än hur. 
Övergödningen kanske går att få 
bukt med om man inte ensidigt ser 
det som ett övergödningsproblem.  
   Erfarenheter och kunskap från 
Sverige bör spridas till de andra 
länderna kring Östersjön. Man har 
till exempel påbörjat ett samarbete 
med Ryssland för att hjälpa dem 
med bättre gödselhantering och 
därigenom få minskande 
kväveutsläpp.  
   Och slutligen, ekologisk odling 
är oerhört positivt för att värna vår 
miljö totalt sett, men dilemmat är 
att man inte ser minskande kväve- 
eller fosforläckage genom 
omställningen. 

Anna Spencer 
Läkare för Miljön 
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