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Bikupa och diskussion 
 

Slutsatser 



Karaktärer för ekologisk produktion 
 

-Skapar ett system som fungerar i sin helhet 
-växlar mellan grödor 
-oftast både växtodling och djurhållning 

-Förebygger angrepp av skadeinsekter, sjukdomar och förekomst av 
ogräs 
-Alternativa metoder, mekaniska, biologiska, ersätter syntetiska 
kemiska bekämpningsmedel 
-Restriktioner för användning av inköpt gödsel – t.ex. inget 
konstgödselkväve 
-Biologiskt kvävefixerande grödor odlas alltid, ärter, bönor, klöverväxter 
för foder 
-Djurhållning – utevistelse, egenproducerat foder mm 

 



Hur ser ett hållbart jordbruk ut?  
 
Hur kan man forska om hållbart 
jordbruk/MER hållbart jordbruk? 
 
 



	  

Miljömässig 

Ekonomisk Social 

HÅLLBARHET 



Hur kan man forska om hur 
hållbart ekolantbruket är? 
 
 



2006-08-16 

2007-11-22 



Jordbruk är komplicerade 
system att studera 



Alla bilder på de följande 12 slides från Wikimedia Commons, om inte annat anges. Bilderna är antingen public domain eller 
licenserade enligt Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic Licence eller liknande. /Axel Mie 

Ekologisk mat och hälsa 

Studier av hälsoeffekter eko/konv mat: Få studier. 
Intressanta uppslag men inga bevis. 
Växter: eventuellt skillnader i näringsinnehåll eko/konv, men 
stor variation mellan studierna 
Animalier: tydliga skillnader i fettsyrasammansättning till 
fördel för eko (t.ex. mer ω-3). Betydelsen oklar 
Bekämpningsmedel: mycket omfattande tester innan 
godkännande men med luckor. Misstankar om negativa 
effekter vid vanlig exponering kvarstår. 



Design: 
•  2 generationer hönor 
•  3 avelslinjer 
•  eko // konv foder, samma sammansättning 
•  2:a generation: immunsystemet stimuleras vid 9 
veckors ålder 

Djurstudie med eko // konv foder 

Foto: Mikael Lindmark 



Djurstudie med eko // konv foder 

Resultat C-line: 
 
•  kycklingar med konventionellt 
foder: högre tillväxt 
 
•  kycklingar med ekologisk 
foder: starkare immunsvar,  
snabbare återhämtning 

Foto: Mikael Lindmark 

B 

A – konventionellt foder 
B – ekologiskt foder 

Huber, Machteld, et al. "Effects of organically and conventionally produced feed on biomarkers 
of health in a chicken model." British journal of nutrition 103.05 (2010): 663-676. 



Nutrinet-Sainté: vuxna konsumenter 

Design:  
50000 vuxna fransmän + belgare 
observationsstudie, tvärsnitt. Kostenkäter, BMI, 
mm 
Resultat: 
35-60% lägre risk för övervikt + fetma hos 
konsumenter som föredrar ekologisk mat. 
Justerat för: fysisk aktivitet, utbildning, ålder, 
specialdiet, rökning, energiintag, och till vilken grad 
näringsrekommendationer följs. 
Hänsyn tas inte till andra livsstilsfaktorer. 
Författarnas spekulation : bekämpningsmedlen 
ligger bakom. 

Foto: Aspen04 

Kesse-Guyot, Emmanuelle, et al. "Profiles of organic food consumers in a large sample of French adults: Results from the 
nutrinet-sante cohort study." PloS one 8.10 (2013): e76998. 



Nutrition Reviews, Vol. 65, No. 10 

Några % högre dödlighet vid 
intag av kosttillskott av beta-
carotene och vitamin E 
 (Bjelakovic 2012, 78 randomiserade 
interventionsstudier, 297000 
deltagare) 

10 % lägre dödlighet hos 
25% som äter mest 
grönsaker jämfört med 25% 
som äter minst  
(Leenders, 2013, 450000 deltagare) 

Bild: Ragesoss 

Bild: Unknown.  
The National Archives, UK 

Intag 
Effekt på dödlighet 
(döda per 1000 per år) Kommentar/referens 



Näringsämnen i ekologiska och 
konventionella grödor 

Smith-Spangler 2012 Brandt 2011 



Näringsämnen i ekologiska och 
konventionella grödor 

Barański, Marcin, et al. "Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide 
residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses." British Journal of Nutrition 
112.05 (2014): 794-811. 

Barański 2014 



metabolomik på vitkål 

•  1600 ämnen. PCA separerar 
prover enligt år och system.  
•  Ingen omedelbar relevans för 
hälsan.  
•  Kan tjäna som logisk grund för 
observerade hälsoeffekter i 
djurstudier 

Mie, Axel, et al. "Discrimination of conventional and organic white cabbage 
from a long-term field trial study using untargeted LC-MS-based 
metabolomics." Analytical and bioanalytical chemistry 406.12 (2014): 
2885-2897. 

Photo: Erling Nielsen 



Animaliska produkter 

•  mjölk: ekol innehåller ca 40-70% mer ω-3 än 
konventionell mjölk 

•  Ägg: eko innehåller sannolikt mer DHA än  
konventionella ägg 

•  Kött: sannolikt gäller liknande 

•  Anledningen till skillnaderna i fettsyra- 
sammansättning är skillnader i foderstaten 
 mellan systemen 

•  Fördel eko, men betydelsen liten:  
mjölk + ägg + kött små källor till PUFA 

Foto: Gajda-13 

Foto: Stefan Kühn 



Interventionsstudie med ekologisk mat i (för)skola 

MDA – metabolite of malathion, TCPY – metabolite of chlorpyrifos 

Bekämpningsmedel: exponering 

Lu, Chensheng, et al. "Organic diets significantly lower children’s dietary exposure to organophosphorus 
pesticides." Environmental health perspectives 114.2 (2006): 260. 



Bekämpningsmedel: 
 effekter för hälsan 

Bouchard, Maryse F., et al. "Prenatal exposure to organophosphate pesticides and IQ in 7-year old children." Environmental 
health perspectives (2011). 
Ntzani, Evangelina E., et al. "Literature review on epidemiological studies linking exposure to pesticides and  
health effects." EFSA supporting publication (2013). 

Myndigheter: inga effekter, men luckor i testerna finns (t.ex. 
 hormonstörande effekter) 

 
Forskningen: vissa effekter 

 Exempel: Parkinson (58% högre risk efter yrkesmässig exponering) 
 Exempel: utvecklingsneurotoxicitet organofosfater 



Pesticide exposure of workers and 
children 

Representative drawings of a person by 5-year-old 
Yaqui children from the valley and foothills of Sonora, 
Mexico. 

Från : Guillette, 1998 



”Konventionell odling är bra 
för klimatet, för det är 

rationellt och effektivt” 

”Ekologisk odling är bra för 
miljön för ekologisk odling 

är mer naturligt” 

Vem har rätt egentligen? 



Miljö är många saker 



Många miljöproblem är allvarliga 

Källa:	  Rockström	  et	  al,	  2009.	  A	  safe	  opera9ng	  space	  for	  humanity	  



Stora utsläppsminskningar 
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Klimatpåverkan från jordbruk 

Koldioxid	   Metan	  och	  lustgas	  

Energianvändning	  

Lustgas	  	  

Utsläpp	  från	  mark	  

Metan	  

Fodersmältning	   Gödselhantering	  



Att lagra in kol i marken 



Att beräkna miljöpåverkan från 
odlingssystem 



Att beräkna klimatpåverkan från 
odlingssystem 



LCA - urskilja mönster 

Källa: RTOACC, 2011 



Klimatavtryck för olika livsmedel 
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Andra aspekter att ta hänsyn till 
•  ResursutnyLjande	  
•  Vallens	  posi9va	  odlingseffekter	  
•  Biologisk	  mångfald	  
•  Djurvälfärd	  
•  Användning	  av	  bekämpningsmedel	  



Eko använder mer mark 

Ekologisk	  åker:	  

Konven9onell	  åker:	  

X	  kg	  gröda	  

X	  kg	  gröda	  

”Mark	  över”	  



…vad mark som ”blir över” antas 
användas till är avgörande för 
resultatet 

Källa: Tuomisto et al. 2012.  



Biologisk mångfald 

•  Växter	  gynnas	  
•  Markfaunans	  påverkan	  dåligt	  känd	  
•  Insektsätande	  fåglar	  gynnas	  
•  Omgivande	  landskapet	  vik9gt	  för	  pollinerare	  och	  naturliga	  
fiender	  

Ekologiskt	  lantbruk	  mest	  posi2vt	  för	  biologisk	  mångfald	  i	  
storskaliga	  landskap.	  



Djurvälfärd 

•  Djurvälfärd - hur väl djuren färdas genom livet  
–  Vetenskapliga definitioner:  

•  The welfare of an individual is its state as regards its attempts to 
cope with its environment (Broom 1986) 

•  Welfare depends on how the animal feels (Duncan 1993) 
•  Dålig djurvälfärd – sjuka djur, djur med störda beteenden 
•  Bra djurvälfärd? 



Djurvälfärd beror på djurslag 

Kött 
Gris 

Kyckling 

Nöt 

Får 

Mjölk 
Kor 

Ägg 
Höns 



Ekologisk och konventionell 
animalieproduktion 

Eko Konventionell 
Foder •  Ekologiskt odlad 

•  Stor andel hemodlat 
•  Grovfoder 

•  Konventionellt odlat 

Vistelseyta •  Något större än enl. 
svensk lag 

•  Enl svensk lag 

Utevistelse •  Ja 
•  Fokus på bete 

•  Beroende av djurslag, ej 
gris, fjäderfä 

Medicinsk behandling •  Enl. svensk lag 
•  Ej förebyggande (fram för 

allt aktuellt när det gäller 
parasitproblematik) 

•  Dubbel karenstid 

•  Enl svensk lag 

Avel / djurmaterial Djurmaterial avlat för hög produktion i konventionell 
produktion 

Slakt •  Intakta grupper från 
gårde, på transporten 
och på slakteriet 

Generellt större skillnader i produktionsmiljö 
mellan systemen för enkelmagade djur än för 

idisslare 



Djurvälfärd i ekologisk produktion  
- några exempel 



Foto:	  Linda	  Engblom	  
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Ledskador gris  
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Svansskada gris 
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Slaktkyckling 
•  Snabbväxande raser som växer långsamt 

 

(Whitehead, 1997; Eriksson, 
2010) 

Foto: Lotta Jönsson 

Foto: Lotta Jönsson 



Ekologisk  djurproduktion 
 
•  Produktion av mat, gödsel och naturvård 
•  Djuren är en del i ett större system 
•  Positivt för djurvälfärden – utevistelse, större ytor 
inomhus 
•  Negativt för djurvälfärden – våra djurraser är inte alltid 
anpassade för utesystemen  



Fundera och prata med grannen 

•  Är ekologisk produktion/mat hållbar idag? 

•  Hur kan man väga olika hållbarhetskriterier mot 
varandra? 



Slutsatser 
- Det finns inte ett svar på vad som är hållbar mat 
- All matproduktion påverkar vår miljö, vår hälsa, våra 
husdjurs välfärd 
- Forskningen ger oftast inte en helhetsbild – väger inte 
samman alla aspekter 
 
Vad säger forskningen – exempel 
Näringsinnehåll i maten  

 +  antioxidanter i vegetabilier, annars små skillnader 
 +  fettsyror i mjölkprodukter 
 +  inga rester av kemiska bekämpningsmedel 

Hälsan – indikationer men inga bevis 
 

 



- Djuren har större möjlighet att 
bete sig naturligt 
- Lägre förekomst av vissa 
sjukdomar hos djuren 
- Vissa hälsoproblem hos 
ekologiska grisar och höns 

- Större biologisk mångfald i eko 
- Ingen spridning i miljön av syntetiska 
bekämpningsmedel 
- Mindre klimatpåverkan per hektar 
- Ungefär samma klimatpåverkan per kg produkt 
Kräver mer mark 
 



Vill du veta mer? 

www.slu.se/EPOK 
Prenumerera på nyhetsbrevet info-EPOK 


