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Remiss-svar från Göteborgs Universitet på förslag till ”Ramprogram 
för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion 2010-2012”. 

 

Förslaget till Ramprogram är trevlig läsning. Till skillnad mot det förra ramprogrammet 

där olika problemområden för ekologisk jordbruksproduktion räknas upp, sätts jordbruket 

in i en samhällelig kontext, vilket gör att förslaget lyfter jämfört med tidigare 

ramprogram. De fyra fokusområdena Klimat, Energi, Hållbara livsmedelssystem och 

Marknad täcker in problemområden som funnits i tidigare program samt utvidgar till en 

bättre helhet. 

 

Programmet lyfter fram ”sambanden mellan ekosystemtjänster och biologisk mångfald”, 

vilket vi ser som avgörande kunskap som behövs för de fyra fokusområdena. Som 

exempel går det här att lyfta fram naturens förmåga att hålla lustgasemissionen på en 

mycket låg nivå jämfört med brukad mark. 

 

Det är bra att programmet lyfter fram att kolets och kvävets kretslopp är sammanvävda, 

där den ena påverkar den andra både positivt och negativt. T.ex. kan kvävegödsling både 

öka mängden koldioxid som kan lagras in i fotosyntesen samtidigt som 

humusnedbrytningen ökar med frigörande av koldioxid.  

 

I avsnittet om lustgas är det mycket bra att växtnäringshushållningen har tagits med, och 

åtgärder som krävs i primärproduktionen för att hålla kväveförlusterna på en låg nivå. För 

att bedöma hur stor effekt olika odlingsåtgärder i verkligheten har på lustgasemissionen 

behöver det lyftas fram att det behövs metodutveckling av beräkningsmetoder, som 

baseras på mätningar och modellering. Bra är att programmet lyfter fram olika nivåer, 

från odlingsåtgärder på gården över hur bättre integrering mellan gårdar med olika 

produktionsinriktningar kan åstadkommas till kretslopp land-stad. Det bör poängteras att 

metoder behöver utvecklas för att utvärdera följden av odlingsåtgärder på både 

lustgasemission och utlakning. 
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Lustgasemission från organogena jordar har inte nämnts i programmet. Brukningen av 

dessa jordar påverkar nedbrytning av upplagrat organiskt material så att kväve frigörs och 
stor lustgasemission uppkommer. Här finns en stor begränsningspotential för emission av 
lustgas från Sverige. Det finns t.ex. motsägande uppgifter om hur odling av energiskog på 

organogen mark påverkar lustgasemissionen, både ökning och minskning har föreslagits. 
Därför behövs forskning om hur dessa jordar kan användas för att få både en låg lustgas 
och koldioxidemission. Styrmedel för förändrad användning behöver också tas fram, 

vilket kräver samarbete mellan olika discipliner. Programmet tar visserligen upp att 
styrmedel behöver beforskas under fokusområdet ”Marknad”, men även för en hållbar 
jordbruksproduktion behövs styrmedel tas fram som leder till förändring. 

 
Programmet tar också upp att hållbara alternativ till fossil energi behöver studeras, som är 
energieffektiva. Vi vill tillföra att dessa också måste vara ”klimateffektiva”, t.ex. med 

EUs hållbarhetskriterier måste förnyelsebar energi nu innebära besparing med 35% 
växthusgaser jämfört med fossila bränslen, och från 2016 med 50%. Framtagande av 
dessa hållbara alternativ behöver att växthusgasemissioner kan beräknas 

tillfredsställande, vilket parallellt behöver utvecklas. 
 
Programmet lyfter fram att mer kunskap och kommunikation behövs men man kan också 

lyfta fram att lärande behövs bland samhällets aktörer från den enskilde bonden till 
beslutsfattare i olika organisationer och nivåer. Lärandet, djupt och brett, är viktigt för att 
genomföra en utveckling mot Hållbarhet. Lärande och genomförande av utveckling mot 

hållbart jordbruk behöver belysas. Ett brett samhällsstöd behövs för den genomgripande 
förändring som i vissa fall krävs, och då krävs förståelse som ger ett stabilt stöd. Det här 
lyfts delvis fram i programmet med beteckningen ”deltagardrivna arbetssätt”. Vi håller 

med om att det behövs tvärvetenskaplig analys- och metodutveckling liksom ett brett 
deltagande och processinriktat arbetssätt. 
 

Med vänliga hälsningar  

Åsa Kasimir Klemedtsson 








