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Riktade satsningar på 
ekoforskning i Sverige

• 270 projekt om ekologiskt 
under 10 år (2008-2017)



Förädlingsprogram för ekologisk spannmål – nytt 
projekt med SLU och branschen i samarbete?

Kulturspannmål i ekoodlingen – från ax till limpa

Flera baljväxtprojekt – från odling till nya färdigprodukter 
MegaLegumes – lupin & åkerböna som råvara till livsmedelsindustrin
New Legume Foods – proteinrika livsmedel, bönor, ärtor, linser
Nytt 2019 – ökad odling av trindsäd, soja och lupin



Vall till ekogrisar – utfodringsstrategier,
produktion, beteende, N-förluster

POWER Nytt brett EU-projekt
om ekogris, inhysning, välfärd,
miljö, produktion

MIX-Enable – system med blandad djurhållning, robusthet, produktion,
miljö, ekonomi



Nya odlingssystem med 
reducerad jordbear-
betning
Samodling av stråsäd och 
kvävefixerande bottengrödor, 
ogräshackning, olika radavstånd, 
olika insåningstidpunkter
Marken grön hela året, hindra 
utlakning, lagra in kol i marken, köra 
mindre, bibehållen produktion



Lokal mat – används lokala resurser?
Hur har råvarorna och maten producerats?
Närproducerat om råvaror och insatsvaror importeras?
Diesel, soja, konstgödsel, bekämpningsmedel, råvaror

”Närproducerad apelsinmarmelad”
Eko och lokalt går ofta hand i hand
Ekologiskt har en strävan om att ta tillvara lokala resurser 

Biologisk kvävefixering genom att odla ärtväxter
Nyttoinsekter i landskapet
Egen och grannars gödsel

Men, ekologisk mat finns också på en global marknad. Insatsmedel i eko 
kan komma långt ifrån



Värden med lokal mat/svensk mat
• Levande landsbygd, affärsmöjligheter & fler jobb, bättre inkomst 

för odlarna? tillit & samhörighet, öppna landskap
Värden med ekologisk mat
• Levande landsbygd, affärsmöjligheter & fler jobb, bättre inkomst 

för odlarna? tillit & samhörighet, öppna landskap
• Rikare biologisk mångfald, fler pollinatörer, ”inga” kemiska 

bekämpningsmedel, hög djurvälfärd & naturligt beteende
• Kontroll och spårbarhet



• Inte givet med mindre utsläpp från transporter från import jmf med 
svenskt. Beror av transportslag, och hela transportkedjan ända ut till 
konsument

• Transporternas del av klimatpåverkan är liten för kött
• Transporternas del av klimatpåverkan är stor för frukt och grönt (ca 50 %) 



Dilemma –
Ska vi välja närproducerat konventionellt eller 

importerat ekologiskt?
Eller välja både och, ”varannan vatten”?

Eller helst närproducerat OCH ekologiskt



SLU ekologisk produktion och konsumtion, Epok

www.slu.se/epok
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