
Det behövs mer undervisning i ekologiskt lantbruk! 
 
I en debattartikel den 30/5 skriver företrädare för Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna 
och Kristdemokraterna att omställningen av Jällaskolan till ekologisk produktion bör 
avbrytas. Vi ekobönder förstår att en omläggning kan vara utmanande och det är tråkigt att 
läsa att exempelvis ekomjölken inte ger den lönsamhet som man hoppats på. Men 
debattörerna missar flera vinster med ekologisk produktion och vissa argument är direkt 
felaktiga. 
 
Debattörerna anser att eleverna missgynnas om de endast lär sig om ekologiskt lantbruk.  
Men mycket övergripande kunskap är lika för alla odlingsinriktningar och finns självklart med 
i undervisningen. För att lyckas med ekologisk produktion krävs dock extra djupa kunskaper 
om biologi, marken och djuren. Ekojordbruk kräver spjutspetskompetens. Vi tror inte att 
eleverna missgynnas om de får dessa djupa kunskaper, snarare tvärt om. Duktiga 
lantbrukare som arbetar med olika inriktningar kommer allt närmare varandra. Nya rön om 
jordhälsa, nya redskap och tekniker för ogräsbekämpning och mellangrödor, är bara några 
exempel där konventionella lantbrukare nu närmar sig ekolantbrukets metoder. Då är det väl 
bra om eleverna kan få djupa kunskaper om eko-produktion, som sedan kan delas med fler 
lantbrukare? 
 
 Om det finns behov av att komplettera undervisningen med exempelvis certifikat för att 
använda kemiska växtskyddsmedel eller övningar i handhavande av specialmaskiner som 
inte skolan har, kan det lösas i samverkan med praktikgårdar och som tillvalsämnen. Det är 
mycket lättare att komplettera med undervisning i vissa moment i konventionell odling än 
motsatsen. Ekologiskt lantbruk bygger på en helhetssyn med djurhållning- odling och biologi 
i allmänhet, vilket kräver att alla moment finns på skolan. 
 
EU:s förslag till nytt jordbruksprogram innehåller ökade satsningar på ekologiskt, minskad 
användning av kemikalier och mineralgödsel. Redan nu finns det 35 241 hektar ekologisk 
jordbruksmark i Uppsala län. Låt Jälla bli ett viktigt kunskapscentrum för grundläggande 
utbildning i ekolantbruk.  
 
En LRF-rapport från 2017, visar att ökad ekoproduktion i Sverige även skulle bidra till ökad 
lönsamhet på de konventionella gårdarna, så många tjänar på att det produceras och 
konsumeras mer ekomat. Samtidigt vet vi också att den svenska ekomarknaden bromsat in 
(om än på en högre nivå än någonsin). Därför behövs också att fler konsumenter köper 
ekologiska produkter.  Vi ekobönder vill därför vara tydliga med de värden som ekologisk 
produktion skapar; för djur, miljö och den lokala ekonomin. Kalkyler från rådgivningsföretag 
visar återkommande på positiva resultat för lantbruksföretags lönsamhet vid omställning till 
ekologisk produktion, och den ekologiska gården omsätter generellt mer av sina intäkter 
lokalt.  
 
Ofta hävdas att närodlat är viktigare än ekologiskt, men där missar man att det faktiskt inte 
finns någon motsättning mellan eko och närodlat. Uppsala kommun har satt ett mål på 100% 
ekologiska råvaror i den offentliga upphandlingen till 2023. Då ger förstås ekologisk 
produktion på Jälla ett gyllene tillfälle att leverera lokal ekomat till barn, ungdomar och äldre 
inom kommunen. De genomgångar som görs årligen av offentliga inköp av mat, visar också 



att när krav ställs på ekologiskt, så ökar andelen svenskproducerad mat, jämfört med när 
motsvarande mat köps in konventionellt. Därtill baseras ekologisk odling på lokala kretslopp, 
med mycket egenproducerat foder och gödsel, vilket gör den ekologiska maten än mer 
lokalproducerad. Ett eko-omställt Jälla kan bidra till många miljövinster: Vi får mer biologisk 
mångfald, vi slipper farliga kemikalier och konstgödsel som ger stora klimatgasutsläpp.  
 
Därför hoppas vi ekobönder att omställningen av Jälla fortsätter, och vi tar gärna emot 
eleverna på våra lantbruk.  
 
Uppodlarna- Ekologiska lantbrukarna i Uppland 
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