
Är baljväxter miljövänliga? 
Hur vet vi det?

Elin Röös & Pernilla Tidåker, SLU 
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2014

Källa: Naturvårdsverket och Röös et al.2014. Evaluating the sustainability of diets–combining environmental and nutritional aspects. 
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Källa: Röös och Moberg. 2017. Mat‐klimat‐listan Version 2 (preliminary data)
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Stor variation men ett tydligt 
mönster

Källa: Clune et al. 2017. Systematic review of greenhouse gas emissions for different fresh food categories. Journal of Cleaner Production
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Dagens proteinkonsumtion
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Globalt: Sverige:

Källa: FAOSTAT, 2013



Varifrån kommer många av 
baljväxterna som vi äter?



Varför är det positivt med mer 
baljväxter i växtföljden?

• Symbiotisk N-fixering gör baljväxter 
oberoende av mineralgödsel-N och levererar 
N till efterföljande gröda

• Viktig avbrottsgröda till spannmålsväxtföljder 
som minskar behovet av bekämpningsmedel

• Ökar skörden för efterföljande gröda
• Blommande baljväxter viktiga för pollinatörer



Varför är det positivt med mer 
inhemskt odlade baljväxter?

• Miljöavtrycket från transport minskar
• Hårdare kontroll av odlingen i Sverige
• Stort behov av mer diversifierade 

växtföljder i Sverige

I Sverige odlas baljväxter på endast 2,5 % av åkerarealen!



How low can we go…?

För att nå mål om hållbar produktion 
och konsumtion behöver vi kunna 
följa upp hur våra val påverkar.

• Odlingssystem
• Gården
• Produkter
• Kostval
• Nationellt
• Globalt



Tydliga indikatorer och enkla verktyg 
behövs för att följa upp hållbarheten 

• Många verktyg och indikatorer har föreslagits – men få används

• Ska kunna användas på gårdsnivå och/eller företagsnivå

• Bör bygga på existerande verktyg eller uppföljningssystem och ska 

kunna användas av olika aktörer



Avslutning

• Mer baljväxter på åker och tallriken – elegant lösning på 
ett betydande problem 

• Fördelarna måste synliggöras, premieras och 
kommuniceras

• Nya produkter och processer och system behöver följas 
upp så att den potentiella miljövinsten inte äts upp av 
energikrävande processer 



TACK!
Frågor?

pernilla.tidaker@slu.se & elin.röös@slu.se



Stora miljöproblem att lösa
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Kolbudgeten



Vi rika kan göra mycket!

Source: Oxfam


