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Jordbruket 2035

Linda Birkedal

Naturskyddsföreningen

Ideellt arbete som räddar falkar, skyddar
skogar och jagar miljöbovar

• Kärleken till naturen

• Politisk påverkan

• Konsumentmakt

Prioriterade områden: Jordbruk, Hav, Klimat, Skog, Miljögifter
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• Föda en växande befolkning med en alltmer utarmad 
produktionsresurs

• Dessutom hantera efterfrågan på andra nyttor som bioenergi
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Business 
as usual is 

not an 
option!

Globalt

Jordbruket och miljön

• Biologisk mångfald

• Kemikalier

• Klimatpåverkan och klimatanpassning

• Växtnäring – kväve och fosfor

• Mark – användning och kvalitet

• Vatten
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• Vi är sju miljarder människor 

• Det görs mat för dubbelt 
så många.

• På ett sätt som förstör 
för de flesta.

• En miljard av oss äter för lite.

• Två miljarder äter för mycket.

• Matsvinnet globalt är 30%.

• Foder odlas på 70% av
jordbruksmarken.
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Ekologisk mat kan försörja världen!

Naturskyddsföreningens mål

• att hela världens jordbruk ska genomsyras av de agroekologiska 
principerna,

• att jordbruket i Sverige ska vara ekologiskt senast 2050,

• att minst 50 procent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad 2030,

• att minst 80 procent av offentlig konsumtion i Sverige ska vara 
ekologisk år 2030,

• att miljöersättningen till ekologisk odling inom ramen för EU:s 
jordbrukspolitik ökar.
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Bekämpningsmedel
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Biologisk mångfald –
mänsklighetens försäkring.

Odlingslandskapet har:

• hälften av Sveriges växter och 
däggdjur,

• alla kräl- och groddjur, samt

• en tredjedel av alla fåglar.

Senaste rödlistan – mångfalden 
mår dåligt pga fragmenterade 
arealer o dålig kvalitet
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Minskad odlad mångfald… sålda 
fröer i USA 1903 och 1983
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Gröna sektorn och framtidens 
energilösningar
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Värna den goda jorden!
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Skånes jordbruk 2035

• Minst 50% ekologiskt

• Mindre djurfoder

• Fler grödor

• Mer av det vilda

• Naturbetesmarker

• En plats för människor

• Energiförsörjning

• Kolinlagring
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