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Angående ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och 
konsumtion 2010 - 2012 
 
Ekologiska Lantbrukarna anser att de fem prioriterade områdena väl täcker in de frågor som 
bör prioriteras inom forskningsarbeten de närmaste åren. Flera utvecklingsområden täcks in 
men det vi saknar är möjligen mer konkreta exempel på mer avgränsade ämnesområden, 
lämpliga för definierade forskningsprogram eller –projekt. Förslagsvis delas varje område upp 
så att det inleds med en kortfattad text med problembeskrivningen och på slutet av respektive 
område en punktlista med de prioriterade forskningsbehoven enligt förslag nedan. En del av 
rubrikerna kan då strykas, vissa kan ingå i texten i stället.  

Klimat: 
•  Växtnäringshushållning (N-utnyttjande, jordbearbetning, gödslingsstrategier, växtföljder) 

•  Utfodring av idisslare och enkelmagade djur 

•  Samverkan mellan gårdar 

•  Gårdsbaserade biogasanläggningar, rötrester och kretslopp 

•  Odlingssystem som främjar mulluppbyggnad och minskar behov av bearbetning 

•  Skogsjordbruk och permakultur 

Energi: 
•  Energibesparande åtgärder och alternativa energikällor på gårdsnivå 

•  Mångfunktionella odlingssystem och ”ekointensifiering” 

•  Lösningar för logistik och transporter 

Hållbara livsmedelssystem 
•  Mångfald och ekosystemtjänster 

•  Uppfödning med lokalt producerat foder eller bi- och restprodukter och från 
biobränsleproduktion 

•  Djurvälfärd 

Marknad: 
•  Ekologisk förädling 



•  Konsument-producent, konsumentattityder 

•  Styrmedel och miljömålens uppfyllelse, målkonflikter 

 
Vi föreslår att de beskrivande texterna kortas ned och att hänvisning till litteraturreferenser 
istället anges. Vår bedömning är att ramprogrammet i nuvarande form är väl omfattande text, 
vi tror den vinner på att kortas ned till mindre än halva omfattningen. De beskrivande delar 
som nu ligger i inledning och under respektive område kan kortas och delar om programmets 
tillkomst och seminarier kan läggas som bilaga. Vi föreslår samtidigt att det inför sista 
omarbetningen görs en avstämning sker med de forskningsfinansiärer som arbetar med 
forskningsmedel till ekologisk produktion och konsumtion. Detta för att om möjligt låta 
ramprogrammet möta de behov finansiärerna ställer inför en avisering av forskningsmedel. På 
så sätt kan tillämpningen av det gedigna arbete som ligger bakom och det goda resultat som 
lett fram till ramprogrammet bli betydande. 
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