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Förord
Ramprogrammet är en beskrivning av kunskapsbehovet inom ekologisk 
produktion och konsumtion. Det syftar till att hjälpa forskningsfinansiä-
rerna att prioritera mellan olika projekt och därmed utgöra en grund för 
finansiärernas forskningssatsningar inom området. Det ska också tjäna som 
vägledning och inspiration för forskare som är intresserade av ekologiskt 
lantbruk och lantbrukets hållbara utveckling. Ramprogrammet för forskning 
inom ekologisk produktion och konsumtion har utvecklats av Centrum för 
uthålligt lantbruk (CUL) tillsammans med aktörer inom livsmedelskedjan, 
forskare och forskningsfinansiärer. CUL har ansvarat för utvecklingen av 
ramprogram för forskning kring ekologiskt lantbruk sedan år �000. 

Ramprogrammet har tagits fram i en process där alla intresserade har haft 
möjlighet att påverka och medverka. CUL:s funktion har varit att leda 
och samordna arbetet. Bakom det praktiska arbetet med utformningen av 
ramprogrammet finns en arbetsgrupp bestående av medarbetare på CUL 
(Sara Antell, Ulrika Geber, Gunnela Gustafson, Susanne Johansson, Re-
becka Milestad, Birgitta Rämert, Maria Wivstad) representanter från LRF 
(Kjell Ivarsson), Ekologiska Lantbrukarna (Maria Dirke), Jordbruksverket 
(Ann-Marie Dock Gustavsson, Thorsten Rahbeck Pedersen), en fristående 
konsult (Kåre Olsson), samt en adjungerad representant från forskningsrådet 
Formas (Sara Österman). Arbetsgruppen har även haft hjälp av en referens-
grupp, bestående av representanter från de största forskningsfinansiärerna, 
d.v.s. Formas, Jordbruksverket, Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och 
SLU-Ekoforsk. En viktig del i arbetsprocessen var de två öppna workshops 
som ägde rum under �006, dels den � februari på SLU i Alnarp och dels 
den �4 mars på SLU i Uppsala. Sammanlagt deltog cirka �30 personer 
däribland forskare, representanter från olika lantbruksorganisationer och 
myndigheter, lantbrukare och andra företagare. Möjligheter, utmaningar 
och problemområden formulerades genom gruppdiskussioner (CUL, �006a; 
�006b). Utifrån de problemområden som identifierades sammanställde 
CUL sedan ett första förslag till ramprogram som skickades ut på remiss 
till berörda myndigheter, forskningsinstitutioner och livsmedelsföretag. 
Remissen annonserades och fanns också tillgänglig på CUL:s hemsida. En 
direktlänk till denna sida meddelades dem som deltagit i ramprogrammets 
inledande workshops och till forskare och doktorander som på annat sätt 
varit involverade i forskningsprojekt inom ekologiskt lantbruk. Remissti-
den pågick mellan �� maj och �6 juni. Sammanlagt inkom �� remissvar 
med synpunkter. Arbetsgruppen inväntade också den internationella ut-
värderingen av den svenska forskningen inom ekologiskt lantbruk mellan 
�997 och �004, som Formas (�007) låtit genomföra. I ramprogrammet 
har man sedan i stor utsträckning beaktat utvärderingens slutsatser och 
rekommendationer.

Ulrika Geber, Enhetschef CUL
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Läsanvisning
Ramprogrammet utgår från de problemområden som under arbetet med 
programmet bedömts som särskilt angelägna för forskningen och utveck-
lingen inom ekologisk produktion och konsumtion. Förhoppningsvis ska 
forskare inspireras av beskrivningarna i problemområdena och försöka 
lösa problemen utifrån flera infallsvinklar. 

I inledningen diskuteras det ekologiska lantbrukets betydelse för lantbru-
kets och livsmedelssystemets hållbara utveckling, miljökvalitetsmål, samt 
de nationella mål som Sverige satt upp för produktion och konsumtion av 
ekologiska livsmedel. Här sammanfattas också finansieringen av forskning 
inom ekologisk produktion och livsmedelskonsumtion. 

I kapitlet ”Vår omvärld” analyseras de utmaningar vi står inför idag vad 
gäller lantbruket och framtidens livsmedelsförsörjning, samt den ekologiska 
produktionen och konsumtionen i Sverige idag. 

I det följande kapitlet definieras de problemområden som identifierades i 
förarbetet till ramprogrammet, alltså workshops, omvärldsanalys samt den 
internationella utvärderingen av forskningen (Formas, �007).
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Inledning
Den allmänna visionen för lantbrukets utveck-
ling slås fast i bland annat FN: s Rio-deklaration 
med handlingsplanen Agenda �� (Regeringen, 
�006a) och den svenska riksdagens miljökvali-
tetsmål (Miljömålsportalen, �006). Där kräver 
man en hållbar utveckling som tillfredställer 
dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov (WCED, �987). Lantbruket och livs-
medelssystemet ska således både producera 
för dagens befolkning och skapa framtida 
handlingsfrihet. De svenska miljökvalitets-
målen med relevans för lantbruket är främst 
ett rikt odlingslandskap, giftfri miljö, ingen 
övergödning, begränsad klimatpåverkan, ett 
rikt växt- och djurliv, och grundvatten av god 
kvalitet (Regeringen, �006b). 

Ekologiskt lantbruk – ett sätt att arbeta 
för hållbar utveckling
Utgångspunkten för det ekologiska lantbruket 
är att produktions- och livsmedelssystemen 
baseras på lokala och förnyelsebara resurser 
samt att ekosystemens funktioner bevaras 
och stärks. Den ekologiska produktionen och 
livsmedlen ska främja människors hälsa. Den 
ska dessutom garantera husdjurens välfärd ex-
empelvis genom att de ges möjlighet att utföra 
sina naturliga beteenden och får det foder de är 
anpassade till. En rättvis fördelning av jordens 
resurser ses som en förutsättning för en hållbar 
utveckling. IFOAM (International Federation of 
Organic Agricultural Movements) har samman-
fattat denna syn på hållbarhet i fyra principer: 
hälsa, ekologi, omsorg och rättvisa (IFOAM, 
�005). Svenska tolkningar av dessa principer 
finns bland annat i KRAV:s målsättning för den 
ekologiska produktionen (KRAV, �006) samt 
hos Ekologiska Lantbrukarna (�996). När det 
i detta ramprogram talas om ekologiskt lantbruk, ekologisk produktion 
och livsmedelskonsumtion eller liknande uttryck, är det ett lantbruk och 
en konsumtion i enlighet med principerna för den ekologiska produktionen 
som åsyftas. 

För att det ekologiska lantbrukets övergripande hållbarhetsprinciper ska 
vara praktiskt och ekonomiskt genomförbara har stora delar av det eko-
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logiska lantbruket valt att använda certifiering som verktyg. Märkning av 
produkter enligt det ekologiska regelverket gör att de kan hanteras på en 
öppen marknad. Medan EU:s förordning lagstadgar vad som får kallas eko-
logiskt och utgör en europeisk standard är KRAV:s regelverk en ytterligare 
förstärkning inom vissa områden, framförallt inom djurhållningen.

Nationella mål kring ekologisk produktion 
De nationella målen för utvecklingen av den ekologiska produktionen och 
livsmedelskonsumtionen ställs upp av riksdag och regering. Den politiska 
viljan är att produktion och konsumtion av ekologiskt ska öka i enlighet med 
de fördelar forskning visat att den ekologiska produktionen har för miljön 
och djurvälfärden (Carlsen, �003). Ytterligare en nationell angelägenhet är 
landsbygdens utveckling som är beroende av ett långsiktigt hållbart lant-
bruk (Miljömålsportalen, �006). Det ekologiska lantbruksföretagandet har 
troligen betydelse för en levande landsbygd. Men sociala och ekonomiska 
effekter av ekologisk produktion, förädling och distribution utgör idag inte 
grund för ersättning inom landsbygdsprogrammet (SJV, �006a).

Forskning inom ekologiskt lantbruk
Sedan �00� har den statliga forskningsfinansieringen inom ekologisk pro-
duktion varit 43 miljoner kronor per år. När även annan finansiering räknas 
in uppgår finansiering till cirka 60 miljoner kronor per år (se nedan). 

Finansiär 2001–2006
Formas (tidigare Statens råd för skogs- och jordbruksforskning, SJFR) 23

Statens Jordbruksverk (SJV), Försök och utveckling 13

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Ekoforsk 7

Ekhagastiftelsen 2–5

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)* ca 13

Totalt ca 58–61
*SLF finansierar enskilda projekt och har inget fast anslag till ekologiskt lantbruk.

Utlysta forskningsmedel, 
miljoner SEK per år, inom 
ekologiskt lantbruk 2001 
till 2005

Under �006 genomförde Formas i samarbete med Jordbruksverket (SJV), 
Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och SLU-Ekoforsk en internationell 
utvärdering av vetenskaplig kvalitet, samt relevans och nytta i den svenska 
forskningen inom ekologiskt lantbruk mellan �997 och �004. Forskningen 
ansågs ha hög relevans för det ekologiska lantbruket, men också för hela 
lantbrukets utveckling. Utvärderingsgrupperna rekommenderar en fortsatt 
öronmärkning av forskningsmedel till ekologisk produktion framför mer 
generella utlysningar för forskning kring hållbara lantbrukssystem (Formas, 
�007), läs mer i appendix �.
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Vår omvärld
Svenskt lantbruk och livsmedelskonsumtion påverkas av den globala ut-
vecklingen och påverkar även i sin tur natur- och samhällssystem i andra 
delar av världen. Globaliseringen innebär en förändringsprocess, där stater 
och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhål-
landen. Parallellt med globaliseringen pågår en rörelse som söker en mer 
lokal förankring. Här följer en översiktlig kartläggning av de trender och 
strukturer, globalt och nationellt, som påverkar det svenska lantbruket 
och därmed även den ekologiska produktionen. Från jord till bord, lokalt 
och globalt. 

Globala förändringar utmanar
Idag utnyttjar människan ekosystemen och deras tjänster, grunden för vår 
egen existens, mer än någonsin tidigare. Detta har bidragit till ekonomisk 
utveckling och ökad levnadsstandard för många men samtidigt inneburit 
en accelererande markförstöring och att hela biotoper försvinner (WRI 
m.fl., �000; MA, �005). Under de senaste femtio åren har bördigheten på 
omkring två tredjedelar av världens jordbruksareal minskat genom ero-
sion, försaltning, markpackning, växtnäringsförluster och föroreningar. 
Bevattning av jordbruksmark står för sjuttio procent av färskvattenförbruk-
ningen i världen. Idag är �7 procent av lantbrukets ekosystem beroende av 
bevattning (WRI m.fl., �000). Klimatförändringarna kommer att bidra till 
att redan torra områden blir torrare och regnrika områden mer regnrika. 
Nederbörd och temperaturer kommer också att bli mer extrema (IFPRI, 
�00�; Parmesan & Yohe, �003). Sammantaget hotar detta ekosystemens 
långsiktiga produktivitet.

Räcker maten åt alla?
Jordbruket ska försörja ytterligare �,7 miljarder människor inom de närmsta 
tjugo åren, då världens befolkning beräknas stiga till 8 miljarder (WRI m.fl., 
�000). Tillsammans med förändrade konsumtionsmönster med bland an-
nat större inslag av animaliska livsmedel, innebär detta ett ökat tryck på 
odlingsresurser som mark och färskvatten (FAO, �006). Samtidigt är stora 
delar av befolkningen i fattiga länder beroende av husbehovsodling.

Företagskoncentrationen på livsmedelsområdet ökar och prisutvecklingen är 
svag för många råvaror på exportmarknaden. Tullar och exportstöd bidrar 
till låga världshandelspriser. I förlängningen drabbar detta livsmedelstrygg-
heten för de fattigaste eftersom en majoritet av dessa lever på landsbygden 
och är beroende av inkomster från jordbruket (FAO, �004).

Bristen på olja – hot eller möjlighet för den gröna sektorn?
De globala skördenivåerna har kunnat höjas dramatiskt tack vare allt större 
insatser av gödsel, bevattning och växtskyddsmedel men också genom ut-
veckling av nya växtsorter, djurraser och odlingsteknik (Tilman m.fl., �00�). 
Denna utveckling har i sin tur varit beroende av billig energi. Tillgången på 
fossila drivmedel har varit förutsättningen för att livsmedelssystemen kunnat 
utvecklas från att huvudsakligen vara lokala mot alltmer globala system 
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och ökad handel. Den gröna sektorn står sålunda inför stora utmaningar 
när energipriset ökar. Bedömningarna går däremot isär angående hur stora 
och dramatiska omställningar som krävs (Helmfrid & Haden, �006). 

Nya förutsättningar i Sverige

Strukturomvandling i lantbruket
I Sverige har en tredjedel av jordbruksmarken tagits ur bruk sedan �945 
och antalet företag har minskat med över �0 000 under det senaste decen-
niet (SJV, �003; �005). Åkerarealen på de kvarvarande gårdarna blir allt 
större. Lantbruksföretagen hanterar utvecklingen på olika sätt, vissa genom 
att bilda större företag och utnyttja ny teknik, andra genom att gå över 
till extensivare drift och komplettera med andra inkomstkällor. En tredje 
grupp satsar på en mer mångfunktionell produktion med flera olika verk-
samhetsgrenar (OECD, �00�; SJV, �004; LRF, �006). Lite tillspetsat kan 

sägas att de större, specialiserade lantbruken står för en stor del 
av produktionen, medan de mindre företagen ofta spelar en viktig 
roll för miljö- och landskapsvården (Nordiska Ministerrådet, 
�004; Regeringen, �006d). Hästverksamheten ökar kraftigt i 
Sverige, framförallt i närheten av tätorter, och hästfoder är idag 
den femte största inkomstkällan inom jordbruket. (Nordiska 
Ministerrådet, �004; SJV, �004). De höga oljepriserna ökar 
intresset för omställning till alternativa energikällor (LRF, �006) 
och just nu sker en massiv satsning på odling av energigrödor 
i Sverige. Åsikterna går dock isär om hur väl livsmedels- och 
biobränsleproduktion på svensk åkermark kan kombineras i 
framtiden (Helmfrid & Haden, �006; Rydberg, �006). EU: s 
jordbrukspolitik ska i och med frikopplingsreformen betala för 
skötsel av marken istället för produktion och vissa analytiker tror 
istället på en ökande andel träda, framförallt ju längre norrut i 
landet man kommer (Ekman, �005).

Även den demografiska utvecklingen har stor inverkan på 
framtiden för det svenska jordbruket. Den allmänna befolk-
ningsutvecklingen på Sveriges landsbygd är positiv nära tätorter 
och negativ långt från tätorter (SJV, �004). I och med att förut-
sättningarna för lantbruksföretagandet på flera sätt försämrats 
söker sig få unga till yrket och lantbrukarkåren blir allt äldre 
(Nordström Källström, �003). På senare tid har beskrivningen 
av lantbruksföretagandet i media blivit mer positiv. Samtidigt har 
lantbrukarnas egen beskrivning av sin situation bara förändrats 
marginellt (Nordström Källström, �007) 

Ekosystemens hälsa och kapacitet minskar
Den kraftiga strukturrationaliseringen sedan efterkrigstiden 
har förändrat landskapsbilden, från ett traditionellt jordbruks-

landskap som karaktäriserades av småskalighet och variation till ett mer 
ensidigt odlingslandskap (Björklund m.fl., �999; Wramner, �003). Denna 
omvandling, inte minst den minskade arealen hävdade hagmarker, har lett 
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till förluster av biologisk mångfald (Weibull & Östman, �003; Bengtsson 
m.fl., �005). Användandet av kemiska växtskyddsmedel är fortsatt stort i 
svenskt lantbruk, vilket visar sig i att man använder medlen lika ofta som 
för tjugo år sedan. Mängden bekämpningsmedel har dock minskat genom 
införandet av så kallade lågdosmedel (Kemikalieinspektionen, �006; SCB, 
�005). Kemiska växtskyddsmedel återfinns i sjöar, vattendrag, sediment, 
grundvatten och regnvatten och de finns som rester i livsmedlen. Osäker-
heten är stor kring betydelsen av dessa ämnen för ekosystemens funktioner 
och kapacitet på lång sikt (Åkerblom, �004; Wivstad, �005). Jordbrukets 
specialisering, med uppdelning mellan spannmålsproduktion och anima-
lieproduktion, är en viktig orsak till stora näringsöverskott som medför 
risk för miljöpåverkan särskilt i områden med intensiv animalieproduktion 
(SCB, �00�; Naturvårdsverket, �005). Det finns också ett samband mellan 
foderimport och höga näringsöverskott i animalieproduktionen (Bleken m.fl., 
�005). Övergödningen av sjöar, vattendrag och hav är ett av de allvarligaste 
miljöproblemen, framförallt i södra och mellersta Sverige (Wramner, �003). 
Algblomning, döda havsbottnar, förändrad flora och fauna samt minskad 
biologisk mångfald är några av följderna (Naturvårdsverket, �003).

Parallella trender livsmedelssystem och konsumtionsmönster
Kostnadsjakten i hela livsmedelskedjan ökar (LRF, �006), vilket leder till 
pressad lönsamhet för det svenska jordbruket och livsmedelsindustrin. 
Samtidigt kan en spirande utveckling skönjas där mindre entreprenörer 
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skapar nya nätverk för förädling och distribution. Bondens Egen Marknad, 
prenumeration på grönsakslådor som levereras direkt till hemmen och små 
specialiserade förädlingsföretag som erbjuder mervärden är några exempel 
på denna trend. 

Även måltidsvanorna i Sverige förändras och kraven på bekvämlighet ökar 
liksom utbudet av produkter som svarar mot dessa behov. De internatio-
nella matinfluenserna blir allt fler, samtidigt som intresset ökar för lokala 
produkter, produktionskvalitet och bredare värdefrågor (LRF, �005). Trots 
att hälsotrenden är fortsatt stark (LRF, �005) har i praktiken svenskarnas 
förändrade matvanor och minskade fysiska aktivitet lett till en kraftigt 
ökad förekomst av välfärdssjukdomar (SLV, �005).

Våra konsumtionsmönster, vad vi väljer att äta, påverkar vår resurshus-
hållning och vår miljö. Olika livsmedel påkallar olika arealanspråk, resurs-
anspråk och miljöpåverkan (Reijnders & Soret �003) och våra matvanor 
blir globalt sett allt mer resurskrävande (Edman, �005). De kan komma 
att ha en större inverkan på framtida resursanvändning och jordbruksa-
realanspråk än vad befolkningsökning och produktionsutveckling kommer 
att ha (Gerbens-Leenes & Nonhebel, �00�; Johansson, �005).

Ökande ekologisk marknad
Den ekologiska maten utgör �-3 procent av konsumtionen samtidigt som 
6 till 7 procent av jordbruksarealen är certifierad och �9 procent ger mil-
jöersättning för ekologisk produktion (KRAV, �006; Regeringen, �006b). 
Marknaden för ekologiska produkter karakteriseras av att produkterna 
säljs i samma butiker som konventionella livsmedel och att det tills nyligen 
funnits en dominerande märkning, KRAV-märket. Sverige har, jämfört med 
andra europeiska länder, relativt små prisskillnader mellan konventionella 
och ekologiska produkter (Furemar, �004).

Enligt de nyligen antagna målen för ekologisk produktion och konsumtion ska 
tjugo procent av jordbruksmarken vara ekologiskt certifierad vid utgången av 
�0�0, vilket är en tredubbling mot dagens nivå. En förutsättning för denna 
ökning är en fortsatt positiv utveckling av den ekologiska marknaden. För 
att stimulera detta är målet att tjugofem procent av livsmedlen som konsu-
meras inom offentlig sektor ska vara ekologiskt producerade. Mer precisa 
delmål för enskilda djurslag och grödor inklusive frukt-, grönsaks- och 
trädgårdsodlingen kan förväntas i samband med att den nya aktionsplanen 
för ekologisk produktion presenteras (Regeringen, �006b).

En annan stor framtidsfråga för det ekologiska lantbruket är samexistensen 
med odling av genmodifierade grödor (GMO). För närvarande pågår arbetet 
med att utforma lagstiftningen för samexistensen mellan å ena sidan odling 
med GMO och å andra sidan ekologisk och GMO-fri konventionell odling 
(Jacobsson & Wahlberg, �006).
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Problemområden
För att utveckla den ekologiska produktionen och livsmedelskonsum-
tionen mot ökad hållbarhet behövs ny kunskap inom ett antal kritiska 
områden. Det handlar dels om att hitta lösningar på akuta problem men 
också om mer komplexa frågor som kräver omfattande förändringar av 
livsmedelssystemet. Utmaningarna står att finna längs hela kedjan, från 
primärproduktion och förädling till marknaden för ekologiska livsmedel. 
Medan primärproduktionens problematik rör frågor på fält-, gårds- och 
landskapsnivå hamnar t.ex. logistik- och organisationsfrågor i livsmedels-
kedjan på en högre nivå. Problemområdena griper därför över flera olika 
skalor sett över tid och rum. Behovet av forskning på olika systemnivåer 
och med olika grad av ämnesöverskridande samarbete har också beskrivits 
av den internationella utvärderingen av forskningen inom ekologiskt lant-
bruk (Formas, �007). I den vetenskapliga utvärderingen beskrivs behoven 
inom tre huvudområden:

I.    Forskning kring marknadsföring, produktions- och resursekonomi, 
      samt policyfrågor och sociala effekter av en växande ekologisk livs-
      medelssektor. Forskningen inom området har inte den omfattning     
      som eftersträvas trots att det prioriterats i tidigare forskningspro-
      gram. Utredarna föreslår därför forskningssamarbete med grupper
      utanför den traditionella jordbruksforskningen.
II.   Forskning för utveckling av långsiktigt hållbara produktionssys-
      tem gällande produktion, ekonomi och miljö. Utvärderarna ser
      behov av tydligt tvärvetenskapliga, lite större, tematiska projekt som
      omfattar både tillämpad och mer strategisk forskning kring hållbara
      produktionssystem.
III.  Forskning kring nyckelproblem som förstärker effektiv ekologisk
      produktion. Det kan t.ex. gälla processer för bättre växtskydd eller
      växtnäringshushållning. Utvärderarna understryker att även forsk-
      ning kring mer avgränsade frågor behöver sättas in det ekologiska
      lantbrukets sammanhang för att kunna bidra till produktionens och
      livsmedelskonsumtionens utveckling. 

Problemområdena är strukturerade efter dessa tre huvudområden. För 
ytterligare information om framför allt det tredje huvudområdet, forsk-
ningsbehov kring kritiska nyckelprocesser, hänvisas även till dokumenten: 
Formas, �007; Nilsson, �007 samt Ekologiskt Forum, �007.
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Problemområde I – Forskning kring marknadsföring, produktions- 
och resursekonomi, samt policyfrågor och sociala effekter av en 
växande ekologisk livsmedelssektor 

De nyligen antagna målen om en tredubbling av den certifierade, ekologiska 
produktionen och en �5-procentig ekologisk konsumtion inom offentlig 
sektor kommer att ställa stora krav på den ekologiska livsmedelskedjan. 
Utmaningen ligger i att skala upp dagens marknad, t.ex. måste effektiviteten 
i primärproduktion och förädlingsled öka och olika typer av distributions-
kanaler utvecklas. Inte minst behövs forskning om hur samordningen mellan 
livsmedelskedjans olika delar – primärproduktion, förädling, distribution, 
handel och konsumtion – kan förbättras i såväl de småskaliga som de mer 
storskaliga systemen. En annan viktig förutsättning för expansion är att 
kunskapen om det ekologiska lantbruket ökar. Det kräver att kunskapsläget 
analyseras och att verkningsfull information och marknadsföring utvecklas. 
På en alltmer komplex livsmedelsmarknad behöver konsumenterna goda 
underlag för att kunna göra medvetna val vad gäller resursanvändning (se 
Problemområde II), ursprung och innehåll (Regeringen, �006c). Konsu-
menternas värderingar, livsstil och attityder till ekologisk och social håll-
barhet kommer också att ha betydelse för hur småskaliga och storskaliga 
marknader utvecklas. En växande ekologisk livsmedelssektor är möjligtvis 
en drivkraft för landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling. För att 

forskningen inom dessa områden ska 
bli relevant krävs ett betydande inslag 
av samhällsvetenskaplig kompetens.

Kommunikation och logistik 
– en förutsättning för en kraftigt 
växande ekologisk livsmedelskedja 
Den pressade lönsamheten 
i livsmedelskedjan gör att 
strukturomvandlingen i lantbruk, 
förädlingsindustri och detaljhandel 
fortsätter. Infrastrukturer 
för förädling som slakterier, 
spannmålslager och kvarnar 
centraliseras vilket innebär att det 
blir svårare för lantbruket att lagra, 
förädla och slutligen få avsättning 
för sina råvaror. Distribution 
och upphandling av mat samt 
utformning av kök inom kommun 
och landsting försvårar ofta 
hantering av lokalt upphandlade 
grönsaker och där skulle mycket 
kunna förändras. 
De traditionella detaljhandelsföre-
tagen är hårt pressade av nya låg-
prisaktörer vilket resulterar i ökade 
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satsningar på egna varumärken (EMV) och importerade livsmedel. Att 
skapa ökad lönsamhet, i den ekologiska livsmedelskedjan är därför en stor 
utmaning.  Det behövs mer kunskap om effektiva ekonomiska styrmedel 
och institutionella stöd, t.ex. policys, förordningar, regelverk eller andra 
mer informella överenskommelser för att åstadkomma detta.

De stora jämna produktionsflöden som efterfrågas av föreningsföretag, 
detaljhandel och offentliga upphandlare saknas, framförallt för ekologiskt 
kött, frukt och grönsaker. Större volymer krävs för att kunna erbjuda 
konsumenterna i butik ett utbud av ekologiska livsmedel som förädlats i 
olika grad. Det råder osäkerhet om hur marknaden för ekologiska varor 
kommer att utvecklas. Detta i kombination med stora organisatoriska och 
logistiska problem gör att det krävs nya verktyg och nya samverkansfor-
mer mellan producenter, förädlare, grossister och uppköpare för att fler 
ska våga satsa på ekologiskt. Det finns en stor potential för till exempel 
småskalig förädling och produktutveckling av frukt och grönt att växa.  
Bristen på småskaliga förädlingsföretag och distributionskanaler för små 
och mellanstora varumängder försvårar också utvecklingen av den lokala 
livsmedelsproduktionen.

Småskaliga ekologiska trädgårdsodlare, vilka till antalet minskat betydligt 
det senaste decenniet, har ofta både en mångsidig produktion och olika 
former av direktförsäljning (Nilsson, �007). Det ställer stora krav på före-
tagaren. Den småskaliga distributionen har ofta stor ekonomisk betydelse 
för den enskilde lantbrukaren, men livsmedlen i de lokala kanalerna utgör 
idag en liten del av vår totala konsumtion. De nya småskaliga distribu-
tionssystemen, med torgförsäljning och lådprenumerationer, uppskattas 
av konsumenter men får problem när antalet konsumenter ökar. Det gäller 
exempelvis logistik, obrutna kylkedjor, långa transporter och förpackningar. 
Förutsättningarna skiljer sig dessutom markant för olika typer av lokal 
distribution, beroende på bl.a. geografiska och demografiska förhållan-
den. Den enskilde företagaren saknar ofta företagsekonomiska analyser 
av för- och nackdelar med olika försäljningsstrategier. Hantering av just 
färska varor gör att arbetsbelastningen för lantbrukaren kan bli orimligt 
hög under perioder och det saknas småskaliga, flexibla, tekniska lösningar 
för att minska den fysiska arbetsbelastningen. 

EU:s och KRAV:s regelverk för ekologisk produktion fyller flera funktioner. 
De ska förse konsumenten med en garanti för hur livsmedlen producerats. 
Samtidigt ska de fungera som en guide för lantbrukaren och ligga till 
grund för det kontrakt producenten ingår med certifieringsorganisatio-
nen. Hur regelverket är utformat spelar en avgörande roll för möjligheten 
att omsätta det ekologiska lantbrukets målsättningar i praktiken. Ibland 
uppträder konflikter mellan olika målsättningar. Regelskrivningen kan då 
bli en kompromiss mellan det som för tillfället är praktiskt möjligt och 
det långsiktigt eftersträvade. Samtidigt upplever framförallt odlare med 
små och medelstora arealer arbetet med certifiering och EU-gårdsstöd som 
tidskrävande. För en trovärdig och effektiv marknadsföring av ekologiska 
livsmedel behöver dessa aspekter av regelverket hanteras i kommunikation 
med konsumenterna och andra aktörer. 
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Lantbrukaren måste trivas och må bra
En hållbar utveckling av lantbruket förutsätter att det finns lantbrukare 
som stannar kvar i yrket, och att dessa trivs och mår bra. Den psykosociala 
dimensionen av lantbrukets hållbarhetsfrågor är därför central. Samtidigt 
som den tätortsnära landsbygden blomstrar får den fortsatta avfolkningen i 
glesbygden allvarliga sociala konsekvenser för de lantbrukare som stannar 
kvar (Nordström Källström, �003). Avfolkningen innebär även svårigheter 
att få underlag till en lokal marknad, där lantbrukaren skulle kunna öka 

sin sociala kontaktyta och få 
ut ett merpris för sina pro-
dukter. Många lantbrukare 
arbetar av lönsamhetsskäl 
ensamma vilket ofta spär 
på den fysiska och psy-
kiska belastningen. Få unga 
lockas till yrket vilket leder 
till att lantbrukarkåren blir 
äldre och generationsskif-
ten blir svåra (SJV, �006b, 
Nordström Källström, 
�007). Regler och stöd-
system, avsättning och pris 
ändras, ibland drastiskt, 
och konkurrensen genom 
den globala handeln ökar. 
Lantbrukare utan goda nät-
verk eller samverkan med 
andra gårdar kan uppleva 
svårigheter att utveckla sitt 
företag och våga satsa på 
nyinvesteringar, eller att 
hävda sig i kontakter med 
exempelvis myndigheter 
och förädlingsindustri. 

Sammanfattning problemområde I:
•    Marknaden för ekologiska varor måste analyseras och dessutom
      måste välriktad och effektiv information och marknadsföring arbetas
      fram.
•    Det saknas en fungerande små- och storskalig förädling av många
      ekologiska livsmedel.
•    Innovativa lösningar måste till för att lösa de kommunikations- och
      logistikproblem som de ekologiska lantbrukarna ofta drabbas av.
•    Lönsamheten och den sociala situationen för den enskilda lantbru-
      karen måste bli bättre.
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Problemområde II – Utveckling av långsiktigt hållbara 
produktionssystem genom tematisk, tvärvetenskaplig forskning 

Framtida knapphet på fossila bränslen, liksom klimatförändringar och 
diskussionen om en globalt mer rättvis resursfördelning kommer att få allt 
större inverkan på den svenska livsmedelsproduktionen. Det gäller såväl 
inom växtodling som inom djurhållning där beroendet av olja och andra 
ändliga resurser är idag stort (Regeringen, �006e; SOU, �006). 

Lokal ekologisk inpassning 
Utgångspunkten för det ekologiska lantbruket är att produktions- och 
livsmedelssystemen främst baseras på lokala och förnyelsebara resurser 
och att de lokala ekosystemens funktioner (ekosystemtjänsterna) förutom 
att nyttjas, även bevaras och stärks. Mångfald, variation och lösningar i 
produktionen som är anpassade efter lokala förutsättningar är kärnan i 
lokal, ekologisk inpassning. En sämre ekologisk inpassning, d.v.s. ett dåligt 
utnyttjande av ekosystemtjänster, ger ett ökat behov av externa insatser. 
Vid en mycket extensiv drift eller nedläggning utnyttjas å andra sidan inte 
lantbruksekosystemets potential för att producera livsmedel och miljötjäns-
ter överhuvudtaget. Att kunna välja produktionsinriktning med djurslag 
och raser, grödor och sorter utifrån lokala förutsättningar kräver både stor 
kunskap och tillgång till ett tillräckligt varierat utbud av dessa. Det senare 
är idag långt ifrån verklighet.

Det är idag svårt för lantbrukaren att skapa lönsamhet utifrån en mång-
funktionell och lokalt baserad produktion. Istället pågår en utveckling 
mot större specialisering och storleksrationalisering, vilket kan innebära 
svårigheter när det gäller nyttjande och stärkande av ekosystemtjänster. 
Det finns därför ett stort behov av bred, tvärvetenskaplig forskning för att 
utveckla nya produktionssystem som bygger på nyttjande av lokala resurser. 
Förutom rena produktionsfrågor behöver olika aspekter som systemens 
långsiktiga hållbarhet, bl.a. resursanspråk, ekonomi och genomförbarhet 
belysas (Formas, �007). En viktig aspekt är att livsmedelsproduktionen i 
Sverige ger upphov till miljöbelastning och negativa socioekonomiska ef-
fekter i andra delar av världen. Cirka en tredjedel av den odlingsareal som 
vår konsumtion gör anspråk på ligger utanför vårt lands gränser (Johans-
son, �005). Varors miljöpåverkan och effekter på ekonomiska och sociala 
förhållanden kan vara både indirekta och förskjutna i tiden och avspeglas 
ofta otillräckligt i priset. Det råder dessutom oenighet bland forskarna om 
vilka avgränsningar som bör göras och vilka analysmetoder som krävs 
när naturresurser ska värderas. Detta påverkar i sin tur vilka slutsatser 
som dras om effektivt resursutnyttjande i olika produktionssystem och 
livsmedelskedjor.

Inom ekologisk växtproduktion är kunskap om att nyttja och stärka den 
odlade och den omgivande biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster 
den bidrar med en viktig resurs för att lösa produktionstekniska frågor kring 
växtnäring, växtskydd och ogräsreglering (Nilsson, �007). Ett specifikt 
växtproduktionsproblem är att den odlade biologiska mångfalden generellt 
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är låg med relativt få arter och starkt begränsad tillgång till skilda sorter. 
Det finns idag få ekologiska växtodlingslantbruk i områden med intensiv 
lantbruksproduktion, bl.a. i södra Sveriges slättbygder, där miljönyttan av 
omställning till ekologisk produktion är speciellt stor. 

Lokalt saknas modeller för samverkan mellan mjölk- och växtproducenter, 
eller mellan mjölk- eller nötköttsproducenter och producenter av gris, ägg 
eller kyckling. Sådana samarbeten skulle kunna ge ett bättre nyttjande av 
areal för foderproduktion, växtnäringscirkulation och växtföljdseffekter 
på ogräs. Forskningen kan därför omfatta såväl samhällsvetenskapliga 
aspekter av samverkan och ekonomi, som naturvetenskapliga och tekniska 
kring växtnäringhushållning, foderförsörjning och djurvälfärd, samt resurs-
användning och teknikutveckling

Det återstår mycket vad gäller utfodringen av husdjur med lokalproducerat 
foder av hög näringsmässig och hygienisk kvalitet utan syntetiska tillsatser. 
De enkelmagade djurens roll i det ekologiska lantbruket behöver lyftas yt-
terligare. Frågan om �00 procents ekologiskt foder behöver sättas i relation 
till olika tillgängliga resurseffektiva biprodukter från hela livsmedelskedjan. 
De enkelmagade djurens betesdrift kan vara svår att utforma effektivt och 
miljömässigt godtagbart där djuren verkligen utfodras genom bete och där 
artspecifika egenskaper kan nyttjas. Utveckling av ekologisk grisproduk-
tion  är en extra stor utmaning eftersom den skiljer sig drastiskt från den 
konventionella vad gäller utevistelse, foder och bete. Det gäller alla ovan 
beskrivna aspekter, produktion av ekologiskt foder, regler för utevistelse 
och betesdrift (KRAV, �006) samt rekrytering.

Inom ekologisk animalieproduktion är frågan om särskilda kriterier för 
avelsurval fortfarande aktuell.

Samhällets enkelriktade flöde av växtnäring leder till miljöproblem och uttag 
av ändliga resurser, samtidigt som det finns stora problem med hantering 
och behandling av städernas organiska avfall och avlopp. Det är en fortsatt 
stor utmaning att återföra organiskt avfall och avlopp till lantbruket, med 
en acceptabel hantering, resursanvändning och kvalitet med avseende på 
tungmetaller, organiska miljöstörande ämnen och sjukdomsframkallande 
mikroorganismer.

Självförsörjningsgraden av el och drivmedel på gårdsnivå är låg i hela 
lantbruket, även inom ekologisk produktion. Att finna innovativa, orga-
nisatoriska och tekniska lösningar, samt de biofysikaliska och ekonomiska 
förutsättningar som krävs för att utveckla självförsörjningen av drivmedel 
på gården är en stor utmaning. Detta gäller inte minst för växthusodling.

Djurhälsa och djurvälfärd
Produktionssystemens utformning behöver utgå från såväl djurens förstär-
kande roll i produktionen, som det individuella djurets välbefinnande och 
hälsa. Det kan vara svårt att definiera och finna sätt att värdera och mäta 
husdjurens välbefinnande när de positiva effekterna av ökat utrymme och 
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rörelsefrihet med möjlighet att utföra natur-
liga beteenden skall vägas mot hälsorisker. 
De mindre kontrollerade djurmiljöerna, med 
mer utevistelse i det ekologiska lantbruket, 
gör att frågor om hur väl individuella djurs 
hälsa och välfärd kan tillgodoses är extra 
viktiga att uppmärksamma (Lund, �003). 
Utevistelsen kan göra djuren mer expone-
rade för vissa typer av smitta och skador. 
Djurhälsostatistik visar att djur i ekologisk 
produktion delvis har en annorlunda sjuk-
domsbild än djur i konventionell produktion 
(Alarik m.fl., �006). Parasiter på får och nöt 
upplevs som bekymmersamt av många, både 
konventionella och ekologiska producenter. 
Eftersom förebyggande, generell avmask-
ning inte används i ekologisk djurhållning, 
behöver andra verktyg fortsatt utvecklas.  

Husdjurens utevistelse ställer höga krav på 
lantbrukarens förmåga att samtidigt kunna 
hantera god djurvälfärd, med en stimulerande utemiljö och ett gott smitt-
skydd, samt olika miljöhänsyn. Arbetsmomenten blir ofta fler och kan vara 
både tunga och farliga. Då utevistelsens och därmed hela djurhållnings-
systemets utformning är avhängigt av lokala förutsättningar såsom gårdens 
utformning, topografi och jordart, finns få standardlösningar och passande 
teknik att ta till. Att utveckla flexibla djurhållningssystem, där positiva 
effekter av utevistelsen på djurs hälsa och välfärd, livsmedelskvalitet och 
miljö tas tillvara medan negativa effekter i högre grad undviks, är således 
en stor utmaning. Det kan exempelvis handla om betesrotation, sambete 
med olika djurslag och övrig skötsel för att gynna djurhälsan. 

Det finns fortfarande kunskapsluckor vad gäller enkelmagade djurs välfärd 
och hälsa vid ett mer begränsat urval av fodermedel som kan uppstå med �00 
procents utfodring med lokalt eller hemmaproducerat ekologiskt foder.

Koppling mellan produktionssätt, livsmedelskvalitet och hälsa
Livsmedelskvalitet har blivit ett allt viktigare men också vidare begrepp. 
Det omfattar dels matens tekniska kvalitet som näringsinnehåll, frånvaro 
av föroreningar och tillsatser, hygien, lukt, smak och konsistens. Men det 
kan också omfatta etiska värderingar kring sociala och resursekonomiska 
frågor i de produktionssystem där livsmedlen producerats. Produktkvalitet 
uppfattas då som ett resultat av kvaliteten hos hela produktionskedjan 
(Deaton & Hoehn, �005). Det saknas idag systematiska, tydliga och enkla 
verktyg för att karakterisera dessa två olika typer av kvalitet.

Hur vi producerar, förädlar och lagrar foder och livsmedel påverkar kva-
liteten, något som i sin tur ger effekter på djurs och människors hälsa. 
Produktionsfaktorer som växtplats, jordens mullhalt, mineralbalans lik-
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som val av gödselmedel och andra odlingsåtgärder inverkar på de odlade 
vegetabiliernas kvalitet. Kunskapen kring hur man genom att utveckla de 
ekologiska produktionsmetoderna kan styra och förbättra produktkvali-
teten är ännu låg. De jämförande studier som gjorts mellan ekologiskt och 
konventionellt producerade livsmedel varierar i sina upplägg vilket gör det 
svårt att dra generella slutsatser om skillnaderna. Mer kunskap behövs kring 
uppgifter om högre halter av sekundära växtmetaboliter (ämnen som kan ge 
färg, smak eller ingå i växtens försvar) med bl.a. antioxidativa egenskaper 
(Olsson & Magnusson, �004).

Även uppfödningssystem och djurfodrets hygieniska och näringsmässiga 
kvalitet kan, förutom att direkt påverka djurens hälsa och välfärd, också 
spela en roll för de animaliska livsmedlens kvalitet. Betesgång och ökad 
andel vallfoder i foderstaten kan öka andelen nyttiga fettsyror i kött, mjölk 
och ägg (Enfält m.fl., �006; Nilzén m.fl.; �999; Lopez-Bote m.fl., �998). 
För att trovärdigt kunna argumentera för ekologiska livsmedels hälsoef-
fekter, ligger en utmaning i att utveckla kunskapen, och samarbetet med 
humanmedicinen inom dessa områden. På så vis kan positiva effekter tas 
tillvara och negativa i högre grad undvikas.

Under senare år har livsmedelssäkerheten kommit allt mer i fokus, bland 
annat p.g.a. utbrott av zoonotiska sjukdomar (sjukdomar som kan över-
föras från djur till människa) som salmonella, EHEC (SVA, �006), och 
BSE. Gödsel är en känd smittorisk för livsmedel. Kunskapen om hur olika 
smittor överlever i gödseln samt hur en hantering, lagring och spridning ska 
ske för att minimera dessa risker är bristfällig. Kraven på säkra livsmedel 
gör att man också är restriktiv i återcirkuleringen av växtnäringsämnen 
från humanavfall. 

Sammanfattning problemområde II:
•    Produktionssystemen behöver nyttja lokala resurser i högre grad.
•    Innovativa lösningar saknas för att förbättra lönsamheten för lokala,
      mångfunktionella lantbruk.
•    Ekologiska lantbruk behövs i områden där den biologiska mångfal-
      den behöver stärkas.
•    Växtodlingslantbruk och djurproducerande lantbruk behöver inte-
      greras för synergieffekter.
•    Modeller för återförsel av näringsrikt, organiskt avfall till odlings-
      marker saknas.
•    Självförsörjningen på drivmedel inom lantbruket behöver öka.
•    Former för samverkan kring ekologiskt, lokalproducerat foder och
      växtnäring behöver utvecklas.
•    Flexibla djurhållningssystem behöver utvecklas där de positiva hälso-
      effekterna av djurens utevistelse tas tillvara medan negativa effekter
      minimeras.
•    �00 procents ekologiskt foder – möjligheterna behöver utvecklas och
      konsekvenserna analyseras.
•    Det råder osäkerhet om möjligheter för kvalitetsstyrning genom pro-
      duktionsfaktorer.
•    Det finns risker med smittospridning genom gödsel.
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Problemområde III – Forskning kring nyckelproblem som 
förstärker effektiv ekologisk produktion 

Forskning inom problemområde I har stor betydelse för att kunna uppnå 
det nationella konsumtions- och produktionsmålet av ekologiska livsmedel. 
Forskning inom problemområde III är viktigt för att förbättra avgränsade 
problem av speciell betydelse för den ekologiska primärproduktionen och 
har därmed också nära anknytning till de nationella målen. I underlagen 
till den nationella aktionsplanen för ekologisk produktion och konsum-
tion (Ekologiskt forum, �007) betonas att forskning och utveckling inom 
primärproduktionen bör inriktas på produktionsgrenar som är möjliga att 
snabbt lägga om från konventionell till ekologisk produktion med dagens 
förutsättningar vad gäller praktik, regelverk och marknad. De bör även 
producera livsmedel som fungerar bra i handel och i storkök samt ha positiva 
sidoeffekter på andra produktionsgrenar. Utifrån dessa kriterier prioriteras 
ett antal produktionsgrenar, där de tre första utgörs av: 

•    mjölkproduktion, 
•    strategiskt intressant växtodling (vallfrö, trindsäd, oljeväxter och 
      potatis) samt
•    grönsaksodling. 

Den internationella utvärderingen av forskningen inom ekologiskt lantbruk 
pekar på att den tillämpade, produktionsnära forskningen ofta bedrivs bäst 
i nära samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare (Formas, 
�007).

Ekologisk husdjursproduktion
Dagens brist på ekologisk 
mjölk behöver framförallt 
lösas med nyrekrytering 
av ekologiska mjölkprodu-
center. Flaskhalsarna gäller 
främst foderproduktionen 
eftersom de flesta konven-
tionella producenter inte har 
tillräckliga arealer för att 
producera foder i den mängd 
som krävs (se integrering av 
djur- och växtproduktion, 
problemområde II). Inför 
�008, då allt foder till mjölk-
kor ska vara ekologiskt 
producerat, behöver foder-
produktionen utvecklas. För 
att den ekologiska mjölk-
produktionen ska utvecklas 
behövs också nya samverkansmodeller för en fungerande förmedling av 
certifierade kalvar till uppfödare med ekologisk köttproduktion.
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Ekologisk växtproduktion
Den inhemska produktio-
nen av ekologiskt foder 
behöver säkerställas. För 
mjölkproduktion gäller det 
hantering av vallensilage 
med hög klöverandel, och 
hur vallensilagets hygienis-
ka kvalitet kan förbättras. 
Men också hur klöveran-
delen i vallarna kan hållas 
jämnare och på en lägre 
nivå. Vallfröproduktion har 
blivit mer attraktivt, men 
den behöver fortfarande 
bli mer stabil vad gäller 
avkastning och kvalitet. 
Produktionen av inhemskt 
ekologiskt foder i gris- och 
fjäderfäproduktion är inte 
heller löst, framförallt vad 
gäller foder med rätt amino-
syrasammansättningar. 

Produktionen av trindsäd och oljeväxter behöver utvecklas för en högre 
och stabilare avkastning. Det finns problem med sjukdomar på utsäde och 
skadegörare (bladlöss och rapsbaggar) i växande gröda. Pollinerande insekter 
har stor betydelse för skördenivå i dessa grödor, men det saknas konkreta 
råd för hur lantbrukaren kan nyttja och gynna dem i sin produktion och 
skydda dem från skadegörare. 

Produktionen av potatis har drabbats hårt av de senaste årens utveckling 
av potatisbladmögel i Sverige. För den ekologiska potatisproduktionen 
går det inte minst ut över odlingssäkerheten. Bland lantbrukarna finns en 
stor efterfrågan på ett större utbud av resistenta sorter med beskrivningar 
av avkastning och kvalitet under olika odlingsbetingelser, som jordart och 
växtnäringstillgång.

Ekologisk trädgårdproduktion
Det finns en utvecklingspotential och en framtidstro bland producenter av 
ekologisk frukt och grönt (Nilsson, �007). Inom primärproduktionen är 
det på kort sikt framförallt den stora arbetsbelastningen för att hantera 
ogräs som är ett problem. Det finns ett fortsatt behov av metod- och tek-
nikutveckling för ogräsbekämpning. Eftersom trädgårdsföretagen skiljer 
sig kraftigt åt, från småskalig, huvudsakligen manuell produktion, till 
storskalig mekaniserad, behövs flera anpassade lösningar.

Det behövs mer kunskap om åtgärder som minskar problem med skade-
görare och sjukdomar i trädgårdsodlingen, bl.a. biologisk bekämpning. I 
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de flesta kulturer uppträder 
också ofta obalanser i växt-
näringstillgång. 
Växthusproduktionen dras 
med stora kostnader för 
uppvärmning. Det behövs 
fortsatt forsknings- och ut-
vecklingsarbete kring ener-
gibesparande åtgärder och 
användning av förnyelsebara 
energikällor. 

Det finns utrymme för mer di-
versifierad odling inom träd-
gård, såväl i växthusodling 
som i odlingssystem på friland 
med grönsaker, frukt och bär. 
Det finns också ett mycket 
stort behov av ett större utbud 
av sjukdomsresistenta sorter 
inom frukt och bär.

Sammanfattning 
problemområde III
•    De tre näringsgrenar som bedömts ha störst potential för ekologiskt
      lantbruk är mjölkproduktion, strategiskt intressant växtodling 
      (vallfrö, trindsäd, oljeväxter och potatis) samt frukt-, bär- och grön-
      saksodling. 
•    Arealbrist för foderproduktion är ofta ett problem för lantbrukare
      som vill starta ekologisk mjölkproduktion.  Den ekologiska foder-
      produktionen behöver utvecklas för alla djurslag.
•    Produktionen av trindsäd, oljeväxter och potatis dras med problem
      bl.a. vad gäller skadegörare och sjukdomar.
•    Ogräsbekämpningen i trädgårdsproduktionen är kostsam för lant-
      brukaren, liksom vissa skadegörare och sjukdomar.
•    Det finns stort utrymme för en mer diversifierad odling vad gäller
      arter och sorter i trädgårdsproduktionen

För ytterligare specificering av behov kring nyckelproblem hänvisas till 
de arbetsrapporter som tagits fram i arbetet med en ny aktionsplan för 
ekologisk produktion och konsumtion 2010 (Ekologiskt Forum, 2007) 
samt till den probleminventering inom ekologisk trädgårdsproduktion som 
genomförts av Nilsson (2007).
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Appendix – Svensk forskning inom 
ekologiskt lantbruk utvärderad

Från år �997 har det i Sverige funnits pengar som varit öronmärkta för 
finansiering av forskning inom ekologiskt lantbruk. Nu har en grupp in-
ternationellt välmeriterade lantbruksforskare utvärderat den vetenskapliga 
kvaliteten i forskning inom ekologiskt lantbruk. Samtidigt har en grupp 
bestående av erfarna nordiska lantbruksrådgivare och en lantbruksjourna-
list granskat forskningens relevans och nytta för rådgivning och praktiskt 
lantbruk. Enligt den vetenskapliga utvärderingen finns en stor andel projekt 
med hög kvalitet, men den internationella publiceringen har i många fall 
varit alltför dålig. Den andra gruppen pekar på hög relevans och god upp-
fyllelse av de uppställda målen, men ger samtidigt kritik för dålig spridning 
av resultaten från projekten.

Sammanlagt 74 projekt som haft finansiering från Formas (Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad), SLF (Stiftelsen Lant-
bruksforskning), SJV (Jordbruksverket) samt projekt inom SLU:s program 
”Ekoforsk” har ingått i utvärderingen. Totalkostnaden för projekten har 
varit �0� miljoner kr.

Publicera och samarbeta mer
Utvärderarna fann stor variation mellan projekten när det gällde den 
vetenskapliga kvaliteten. Nästan hälften av projekten bedömdes hålla en 
mycket hög standard. Å andra sidan var det hela �8 procent av projekten 
som uppvisade tydliga svagheter. Den största bristen i de lågt värderade 
projekten var oftast att de inte publicerats tillräckligt i vetenskapliga tid-
skrifter. Forskningen gällande sociala och ekonomiska aspekter var något 
svagare än övriga ämnesområden. 

Med några få undantag bedömde de vetenskapliga utvärderarna att projekten 
hade stor generell betydelse samt mycket stor betydelse för det ekologiska 
lantbruket – särskilt de projekt som genomförts under senare tid. Några 
av de tidigare projekten uppmärksammade inte tillräckligt de speciella 
egenskaper och problem som utmärker ekologiskt lantbruk jämfört med 
annat lantbruk. 

Den vetenskapliga utvärderargruppen såg många bra exempel på nationellt 
och internationellt forskningssamarbete, men hade helst sett ännu mer 
samarbete. Generellt fick stora projekt bättre kritik än små.

Forskningsledarnas kompetens fick höga betyg. Däremot var man mer 
kritisk till hur projekten hade lyckats inverka på kapacitetsuppbyggnaden 
inom forskningen, d.v.s. om de producerat master-/lic- eller doktorsexamina. 
Detta saknades helt inom alltför många projekt. Utvärderarna efterfrågade 
också ett starkare institutionsansvar för att säkra att varje projekt leder 
fram till slutrapportering och publicering.



�6 R A M P R O G R A M   F Ö R   F O R S K N I N G   2 0 0 7 – 2 0 0 9

God måluppfyllelse
Den grupp som tittat på forskningens relevans och nytta fann att de flesta 
projekt väl lever upp till finansiärernas målsättning. Relevansen för ekolo-
giskt lantbruk är oftast hög, särskilt i de fall där praktiker varit med och 
påverkat utformningen. Även av denna grupp kritiserade dock några av 
projekten för att de varit otillräckligt fokuserade på det ekologiska lant-
brukets frågeställningar.

Dålig resultatspridning
Spridningen av forskningsresultaten till rådgivning och lantbruk, som en 
del av forskningsprojekten, anser utvärderarna i stor utsträckning vara 
otillräcklig. Därmed anser man inte heller att projekten bidragit till upp-
byggnad av kompetens inom rådgivningen i någon större omfattning.

Närmre samverkan med praktiker
Utvärderingsgruppen för relevans och nytta framhåller vikten av att fi-
nansiärerna samverkar mer med varandra i utformningen av forsknings-
program. Praktiker bör vara med tidigare i forskningsprocessen. De som 
sedan värderar projektansökningarna bör ha en bakgrund och kompetens 
inom ekologisk produktion.

Utvärderarnas förslag

Utvärderingsgruppen för vetenskaplig kvalitet föreslog:
•    En fortsatt öronmärkning av forskning inom området ekologiskt
      lantbruk, vilket är att föredra framför det mer generella begreppet
      hållbara lantbrukssystem.
•    Kommande forskningsprogram behöver fokusera på följande:
 I. Forskning kring marknadsföring, produktions- och resurseko-
    nomi, samt policyfrågor och sociala effekter av en växande
               ekologisk livsmedelssektor. Området har långt ifrån forskning i
    den omfattning som eftersträvas trots att det prioriterats i tidi-
    gare forskningsprogram. Utredarna föreslår därför forsknings-
    samarbete med grupper utanför den traditionella jordbruks-
    forskningen.
           II. Tvärvetenskaplig forskning om produktionssystemen gällande
    produktion, ekonomi och miljö. Utvärderarna ser behov av
    tydligt tvärvetenskapliga, lite större, tematiska projekt som
    omfattar både tillämpad och mer strategisk forskning kring
    hållbara produktionssystem.
          III. Forskning kring nyckelproblem som förstärker effektiv ekolo-
    gisk produktion. Även forskning kring mer avgränsade frågor  
    behöver sättas in i det ekologiska lantbrukets sammanhang
    för att kunna bidra till produktionens och livsmedelskonsum-
    tionens utveckling. 

•    Ökad internationalisering. En ökad synlighet av svensk forskning i 
      Europa skulle bidra till det ekologiska lantbrukets utveckling i 
      Europa, men också i Sverige genom ökat internationellt forsknings-
      samarbete.



�7R A M P R O G R A M   F Ö R   F O R S K N I N G   2 0 0 7 – 2 0 0 9

•    Bättre handläggning av forskningsprojekt, vilket innebär;
 – mer fokusering i utlysningar för att verkligen få till stånd forsk-
    ning inom de mest prioriterade områdena. Det gäller fram-
    förallt samhällsvetenskaplig forskning och större tematiska
    tvärvetenskapliga projekt,
 – ansökningar bör innehålla konkreta beskrivningar av vad pro-
    jektet ska generera (jfr. engelska milestones & deliverables).
    Ansökningarna bör skrivas på engelska och bör beredas och
    prioriteras av såväl svenska som internationella experter,
 – det behövs en bättre uppföljning av projekten och årlig rappor-
    tering med beskrivning av konkret måluppfyllelse rekomm-
    enderas,
 – ett starkare institutionsansvar behövs för att alla projekt 
    ska genomföras och slutrapporteras.

Utvärderingsgruppen för relevans och nytta föreslog:
•    Närmare samarbete mellan finansiärer.
•    Bättre kunskap om ekologiskt lantbruk vid finansiärernas bered-
      ning och prioritering av projekt.
•    Mer tvärvetenskapligt forskningssamarbete och forsknings-
      metoder inriktade på problemlösning.
•    Bättre kommunikation mellan finansiärer och forskare under 
      forskningsprocessen.
•    En samverkan och kommunikation mellan forskare, rådgivare och
      lantbrukare ska vara meriterande vid prioritering av forskningspro-
      jektens finansiering.
•    En övergripande forskningsstrategi för forskning inom ekologiskt
      lantbruk, och därmed fortsatt öronmärkning av medel.
•    Den nuvarande omfattningen av rådgivning inom ekologisk produk-
      tion behöver bevaras för att överbrygga klyftan mellan forskningen
      och forskningsanvändarna.     



Ramprogrammet är en beskrivning av kunskapsbe-
hovet inom ekologisk produktion och konsumtion. 
Ramprogrammet är utarbetat i dialog mellan fors-
kare, rådgivare, lantbrukare, konsumenter och andra 
aktörer inom det ekologiska lantbruket. Arbetet har 
skett i en öppen process inom ramen för Centrum 
för uthålligt lantbruks (CUL) verksamhet.

Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) är ett samarbets-
forum för forskare och andra med intresse för ekologiskt 
lantbruk och lantbrukets uthållighetsfrågor. CUL arbetar med 
utveckling av tvärvetenskapliga forskningsmetoder och för 
samverkan och samplanering av insatser för:

• forskning och långsiktig kompetensuppbyggnad

• utvecklingsarbete

• utbildning

• informationsspridning

inom det ekologiska lantbruket.

Syftet med verksamheten är också att bidra till att hela 
lantbruket utvecklas till ett uthålligt och bärkraftigt lantbruk.

Centrum för uthålligt lantbruk (CUL)
SLU
Box 7047
750 07 Uppsala
www.cul.slu.se
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