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Forskningsprogrammet MAT 21 
– uthållig livsmedelsproduktion
MÅL: Att utveckla system och metoder 
som gör livsmedelsproduktionen såväl 
ekologiskt som ekonomiskt mer uthållig.

Ur ett tvärvetenskapligt, lösningsin-
riktat perspektiv har forskarna arbetat 
för att finna nya och förändrade sätt 
att trygga en livsmedelsproduktion för 
framtida behov och krav.

FINANSIERING: MAT 21 – uthållig livs-
medelsproduktion har fi nansierats av 
den miljöstrategiska forskningsstiftel-
sen Mistra. I Mistras kriterier för att 
bevilja anslag framhävs förutom det 
miljöstrategiska perspektivet också det 
tvärvetenskapliga och lösningsinrik-
tade angreppssättet, samt att resultaten 
ska bidra till att stärka konkurrenskraf-
ten för svenskt näringsliv.

OMFATTNING: Programmet påbörja-
des 1997 och avslutades i princip 2004. 
Det första kvartalet 2005 avsattes för 
att avsluta de sista rapporterna. Sam-
manlagt har ett 25-tal doktorander 
och ett 50-tal seniora forskare varit 
med i olika projekt. Sveriges Lant-
bruksuniversitet, SLU, har varit hu-
vudman för programmet och en stor 
del av forskningen har också bedrivits 
där. Forskning har dessutom bedrivits 
vid Uppsala och Göteborgs universitet 
(konsumentforskning), Lunds universi-
tet (markforskning), Umeå universitet 
(kulturgeografi sk forskning) och SIK, 
Institutet för livsmedel och bioteknik 
i Göteborg (systemanalysforskning). I 
programmet har drygt 40 olika forsk-
ningsprojekt ingått. På sidan 34-42 

Broar har byggts och nya nätverk skapats
Efter åtta år går Mistraprojektet MAT 
21 i mål. Projektet har resulterat i hand-
fasta forskningsresultat. Det har också 
lett till att nya frågeställningar väckts.

Det stora antalet vetenskapliga pub-
likationer som producerats under de 
åtta åren kan fungera som en mått-
stock. Men MAT 21 hade ett vidare 
uppdrag; att skapa nya kommunika-
tionsvägar mellan forskning och prak-
tik. Och projektet kan, nu när resulta-
ten sammanfattas, berömma sig med 
att en omfattande kommunikation har 
kunnat förverkligas. Samverkan med 
näringsliv, organisationer och myndig-
heter har varit unik för ett akademiskt 
forskningsprogram. Därtill har ett stort 
antal populärvetenskapliga faktablad 
sett dagens ljus under projekttiden. 

Tanken var att MAT 21 skulle till-
föra ny kunskap, nyttig för alla led i livs-
medelskedjan, med det övergripande 
målet att påverka samhällsutvecklingen 
i uthållig riktning. 

Uppdraget har inte varit enkelt. Det 
är hart när omöjligt att hitta system 
som gynnar alla uthållighetsmål. MAT 
21 har löst problemet genom att ut-
veckla metoder som gör det möjligt att 
identifi era och peka ut målkonfl ikter. 

Hur framtiden kommer att te sig är 
en öppen fråga, där olika aktörer på 
olika sätt är med och formar resulta-
ten. Förhoppningen är att de analys-
verktyg som utvecklats inom MAT 21 
ska underlätta vägvalen, i en hållbar 
riktning. 

Hela livsmedelssektorn är inne i en 
omvälvande fas. Öppna gränser och 
nya aktörer sätter ekonomisk press på 
såväl råvaruproducenter, som föräd-
lingsindustri och handel. Utan eko-
nomi kan vi inte skapa någon ekologi. 
MAT 21 har kunnat visa att ett hän-
synsfullt brukande av mark och djur 
faktiskt kan vara ekonomiskt fördel-
aktigt. Vidare att bonden i sitt besluts-
fattande ofta väger in både hårda och 

mjuka värden och att konsumentens 
upplevelse av maten inte bara grundar 
sig på fysiska aspekter, utan i minst lika 
hög grad påverkas av den egna inställ-
ningen till produktionsmetoderna.

MAT 21 har därmed bekräftat några 
av de hypoteser som varit vägledande 
för forskningsupplägget; betydelsen av 
ett tvärvetenskapligt angreppssätt, där 
kunskap och god kommunikation mel-
lan de olika aktörerna i livsmedelsked-
jan har stor betydelse för resultaten. I 
detta fall att skapa en hållbar livsme-
delsproduktion. 

Som siste ordförande i MAT 21 blir 
därmed min förhoppning att de resul-
tat som producerats och de ansatser 
som gjorts inom MAT 21 ska få leva 
vidare. Alla de som medverkat till det 
mycket framgångsrika arbetet är värda 
ett varmt tack!

BJÖRN SUNDELL, 
ordförande MAT 21

fi nns referenser till de fl esta publikatio-
ner. Sammanlagt har ungefär 350 pu-
blikationer getts ut.

Arbetet under de sista åren av pro-
grammet har skett i form av scena-
rio- och syntesarbete. Med uppnådda 
kunskaper och resultat som grund har 
hållbarhet, säkerhet och etik i framtida 
nya produktionsmetoder prövats mot 
MAT 21:s uthållighetsmål.
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Styrelseledamöterna i MAT 
21 är ense om att forsk-
ningsprogrammet har varit 
bra och åstadkommit många 
spännande och nyttiga 
forskningsresultat. En för-
utsättning för det har varit 
MISTRAs sammanhållna, 
långsiktiga satsning på 
uthållighetsforskning. 

De sex ledamöterna i MAT 21:s sty-
relse representerar olika intressen i livs-
medelskedjan. Ledamöterna anser i 
stort sett att de klarar sin uppgift bra, 
till stor del därför att intressena sam-
manfaller, vilket Agneta Dreber, VD i 
Livsmedelsföretagen förklarar:

– Samarbetet är sådant att det har 
gynnat hela näringen, både primär-
produktionen, livsmedelsindustrin och 
konsumenterna.

Forskningen har varit mer inriktad 
på primärproduktionen än på efterföl-
jande led l livsmedelskedjan, vilket Åke 
Natt och Dag, miljöchef  i Coop Nor-
den, beklagar:

– Upplägget var klart när jag kom in 
i styrelsen i samband med att den andra 
fasen startade. Då var det svårt att få 
igång något stort forskningsprojekt med 
inriktning på distribution och handel.

Framhåller tvärvetenskap 
och syntes
MAT 21 har ständigt framhållits som 
ett ”speciellt” forskningsprogram. Den 
beskrivningen instämmer styrelsen i. 
Ledamöterna lyfter fram det tvärve-
tenskapliga angreppssättet och syntes- 
och scenarioarbetet.

Många forskare är vana att ”gräva 
jättedjupt på egen hand” men i MAT 
21 har de mer eller mindre tvingats att 
samarbeta över gränserna.

– Fördelen med det tvärvetenskap-
liga arbetssättet är att man försöker 

”Bra samlat grepp på centrala 
miljöfrågeställningar ”

greppa helheten i en uthållig livsme-
delsproduktion, nackdelen att det är 
svårt att fånga alla detaljer. Det för-
utsätts till exempel att hanteringen av 
livsmedlen ska fungera, på det området 
satsas ingen MAT 21-forskning, säger 
Bertil Norbelie, före detta generaldi-
rektör för Livsmedelsverket.

Björn Sundell, forskningschef  på 
LRF, nämner att eftersom arbetssät-
tet i MAT 21 skiljer sig från konventio-
nella forskningsupplägg, hamnar man 
ibland  på kollisionskurs med forskar-
nas syn på meriteringssystemet.

Han tycker att syntes- och scenario-
teknik är innovativ. Mårten Carlsson, 
professor emeritus vid SLU, tillägger 
att syntesprojekten delvis representerar 
något nytt och att det är viktigt för ett 
sektorsuniversitet att kunna genomföra 
synteser.

Tillämpbara projekt
– Att tillgodogöra sig syntesarbetet är 
det viktigaste. Rådgivarna måste ta 
hand om syntesarbetet och föra ut det 
till bönderna, för att de ska kunna dra 
nytta av forskningen i sin fortsatta pro-
duktion, menar Louise Ungerth, chef  
för konsument- och miljöfrågor, Kon-
sumentföreningen Stockholm.

Hon påpekar att de fl esta av forsk-
ningsresultaten går att tillämpa. För-

utom syntesarbetet vill hon lyfta fram 
djuromsorg och avel, till exempel att 
det fi nns gener som påverkar djurs be-
teende. 

Björn Sundell nämner forskning om 
fosfor och andra frågor inom markom-
rådet som praktiskt tillämpbara. Bertil 
Norbelie tycker att forskning om od-
lingssystem och djurhållning refl ekterat 
i hur bonden förhåller sig kan ge extra 
plusvärden. Åke Natt och Dag vill lyfta 
fram forskning om miljömärkning som 
tillämpbar. Framför allt vill han se po-
sitiv miljömärkning i handeln.

Under åtta år hinner mycket hända 
i verkligheten som inte finns med i 
forskningsprogrammen, men som man 
ändå kan behöva ta ställning till. Louise 
Ungerth vill i det sammanhanget lyfta 
fram prispressen. Etableringen av låg-
priskedjor i Sverige har drivit fram en 
lågprissatsning som delvis motverkar 
satsning på miljö och kvalitet. Detta 
måste man ta in i forskningen i alla 
led. MAT 21-forskningen är mycket 
användbar: till exempel ko-kalvforsk-
ningen som kan ge bonden bättre lön-
samhet, för om kalvarna mår bra äter 
de bättre och växer bättre och om an-
talet juverinfl ammationer minskar av 
kalvarnas diande kommer korna att 
mjölka mera samtidigt som veterinär-
kostnaderna minskar.

MAT 21:s styrelse består av Mårten Carlsson, Louise Ungerth, Åke Natt och Dag, Björn 
Sundell, ordförande, Agneta Dreber och Bertil Norbelie. Foto: Ann Eriksson
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Som att lägga 
ett pussel

Forskningen i MAT 21 är ett lång-
siktigt arbete, som hittills har gett 
ett antal inspel men inget färdigt 
pussel. Det säger Leif Zetterberg, 
ordförande i MAT 21:s styrelse 
under den första etappen.

Det var spännande 
att vara med om att 
sätta igång ett så 
stort forskningspro-
gram med annor-
lunda fokus och en 
rejäl uppbackning 
från MISTRA.

– Om inte Ann-
Christ in Bylund 
och Rune Andersson hade varit så be-
själade över upplägget hade det ald-
rig gått, tror Leif  Zetterberg, som var 
VD i LRF och därmed representerade 
bönderna och förädlingsindustrin i sty-
relsen.

Leif  Zetterberg menar att MAT 21 
är ett bra sätt för bonderörelsen att dra 
nytta av löntagarfondspengar. Han för-
sökte få bönder att förhålla sig till MAT 
21 genom att ta upp forskningen i sty-
relser och på seminarier samt såg till att 
LRF bidrog med en informatör. 

– Bland MAT 21-projekten vill 
jag lyfta fram projekt om hur bonden 
tycker och tänker samt hur konsumen-
terna reagerar. Här har forskarna kun-
nat vetenskapligt nyansera den gängse 
politiska uppfattningen.

Leif  Zetterberg trodde under sin 
tid i styrelsen att forskningen skulle 
komma längre under åttaårsperioden 
än vad den i praktiken har gjort.

– Vi hade en vision om att ta fram 
en ”kokbok” för uthållig livsmedels-
produktion. Dit har vi inte nått, men 
jag tycker att det är en bra ledstjärna, 
säger Leif  Zettterberg, som hoppas att 
MAT 21 får en internationell fortsätt-
ning.

Kollegium berikar styrelsen
De styrelseledamöter som kom in i sty-
relsen i samband med den andra fasen 
har inte kunnat påverka utformningen 
av MAT 21 i stort, eftersom forsk-
ningsprogrammet i praktiken var sjö-
satt. Däremot har styrelsen fungerat 
som bollplank, hållit ekonomisk koll, 
prioriterat mellan projekt och påverkat 
presentationer och kommunikation av 
forskningsresultat. Ledamöter som har 
suttit längre i styrelsen har haft möjlig-
het till ett större infl ytande.

– Vi har varit en aktiv styrelse som 
ställt tuffa krav. Vissa projekt har fått en 
annan inriktning på grund av styrelsens 
ställningstagande, anser Louise Ungerth.

Bland det speciella med MAT 21 är 
att forskningsprogrammet har haft en 
beslutande styrelse och ett rådgivande 
kollegium, vilket är unikt i forskarvärl-
den, enligt Björn Sundell. 

Kollegiet ersatte i halvtid en större 
och lösare sammansatt referensgrupp, 
som fungerade mindre bra. Styrelse-
ledamöterna har uppskattat mötena 
med kollegiet, då de har fått möjlighet 
att vidareutveckla problemställningar 
och ”kasta ut en tråd som någon annan 
kan ta tag i”.

Inte bara styrelsen har haft nytta av 
kollegiet.

– Kollegiet är nytt och fräscht. Där 
kan forskarna bolla idéer med utom-
ordentligt kompetenta kollegieledamö-
ter. Det är bra för forskarna att kunna 
landa i verkligheten, påpekar Åke Natt 
och Dag.

Står sig internationellt
Mårten Carlsson var neutral svensk 
ordförande i den internationella grupp 
som utvärderade första etappen av 
MAT 21 och han insåg då, att MAT 21 
inte bara är unikt i Sverige utan också i 
världen. Detta befästes vid EURAGRI 
Citizens Conference i Bryssel i bör-
jan av 2005. Där konstaterades att det 
i stort sett bara är svenska MISTRA-
program som jobbar med tvärveten-
skapliga forskargrupper som tvingas se 
helheter. Mårten Carlsson tror att det 
kommer att efterfrågas alltmer.

– MISTRA har gjort en stor insats 
för att få flera universitet att samar-

beta i ett gemensamt program, säger 
han och hoppas att de doktorander 
som har verkat i MAT 21 kommer att 
”tänka annorlunda” med en tvärveten-
skaplig ansats, när de går vidare.

Forskningen måste fortsätta
Det finns många lärdomar att dra av 
MAT 21, både positiva och negativa. 
Att genomföra ett så stort samlat forsk-
ningsprogram ses av alla som en stor till-
gång. Flera styrelseledamöter uttrycker 
dock oro för att forskningen kommer 
att upphöra i och med att MAT 21 upp-
hör. Fortsättningen kommer att bedri-
vas i betydligt mindre skala med några 
av MAT 21:s projekt som bas. Vad hän-
der med övrig forskning och den kom-
petenspool som har byggts upp?

Dessutom finns en tendens till att 
projekten skräddarsys efter tillgängliga 
forskare. Det vill säga att programmet 
anpassas efter tillgänglig forskarkom-
petens istället för att kompetens som 
är relevant för de viktigaste frågeställ-
ningarna letas fram. 

Vilka resultat man får vet man aldrig.
– Forskning är lite som oljeborrning. 

Ibland borrar man ”torrt” och ibland 
hittar man lite, ibland mycket olja, 
säger Björn Sundell.

MAT 21:s styrelse:
LEIF ZETTERBERG, 
LRF, ordförande 1997–2000

BJÖRN SUNDELL, 
LRF, ordförande 2000–2005

MÅRTEN CARLSSON, 
SLU, 2000–2005

AGNETA DREBER, 
Livsmedelsföretagen, 2003–2005

MAICEN EKMAN, 
Sveriges Konsumentråd, 1997–1998

NILS-ERIK JOHANSSON, 
Hemköp, 1997–2000

ÅKE NATT OCH DAG, 
Coop Norden, 2000–2005

BERTIL NORBELIE, 
Livsmedelsverket, 2000–2005

BRUNO NILSSON, 
SLU, 1997–2000

JAN ROSENSTRÖM, 
Livsmedelsföretagen, 1997–2003

LOUISE UNGERTH, 
Konsumentföreningen Stockholm, 1999–2005

Leif Zetterberg
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MAT 21:s forskning har avkastat mycket ny kunskap inom 
livsmedelskedjans hela vidd. Det som varit verkligt nytt är 
det systemanalytiska helhetsgreppet. Det har gjort det möj-
ligt att tolka delarnas funktion i ett större sammanhang och 
förbättrat möjligheterna att bedöma den praktiska tillämp-
ningens styrkor och svagheter.

JAG TROR ATT PROGRAMMET verkligen 
har bidragit till att överbrygga ”döds-
dalen” mellan forskningen och sam-
hällsnyttan genom det nära samarbete 
med praktikens företrädare som hela 
tiden eftersträvats. Att problemägarna 
kommer med redan i planeringsstadiet 
har framstått som särskilt viktigt. Vi 
har dock inte alltid lyckats med det. 

Jag är också övertygad om att vi bi-
dragit till många ämnesöverskridande 
forskarmöten där metoder och ana-
lysinstrument kunnat tillämpas i nya 
sammanhang. Våra doktorander har 
utbildats för att bättre förstå det sam-
manhang där den egna forskningen 
ingår som en del. De kommer att vara 
bättre rustade för att undvika subop-
timering i praktiska beslutssituatio-
ner vid framtida anställningar utanför 
forskningsvärlden.

Helhetsgrepp på livsmedelskedjan
I MISTRAs anda inriktades program-
met på att ta ett helhetsgrepp på hela 
den jordbruksbaserade livsmedels-
kedjan indelat i fem delområden med 
primärproduktionen som den tyngsta 
delen. Förutom odlings- och djurhåll-
ningsaspekterna har produktionsmeto-
dernas avtryck i produkternas kvalitet 
ägnats omfattande studier. 

I mångt och mycket har de ekolo-
giska produkterna jämförts med kva-

Lärdomar från åtta år med 
forskningsprogrammet MAT 21

liteten hos den motsvarande kon-
ventionella produkten. Vidare har 
omfattande studier gjorts när det gäller 
konsumenternas matinköp och intres-
set för att köpa och betala för mat med 
olika typer av mervärden. 

Utan en motiverad lantbrukare kan 
inte förhållandena på gården förvän-
tas bli bättre, konstaterade vi också ti-
digt. Lantbrukarens situation liksom 
hur man på bästa sätt åstadkommer 
förändring kom således att bli en viktig 
del av programmet. 

Framtidsvisioner om hållbarhet
Eftersom hela programmets verksam-
het syftat till att göra livsmedelskedjan 
mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbar ägnade vi i programstarten stor 
möda åt att försöka formulera visioner 
för ett sådant framtida uthålligt till-
stånd. Detta visade sig vara svårt – och 
kanske inte ens önskvärt. 

Vi valde istället att formulera ett 
antal så kallade hållbarhetskriterier, som 
skulle känneteckna den framtida håll-
bara livsmedelskedjan och som skulle 
kunna användas som en kompass. Kri-
terierna handlar om naturresursernas 
förvaltning och om påverkan på den 
yttre miljön. De anger även kriterier för 
hur djuren bör hållas och skötas, om 
produktkvaliteten, om vad konsumen-
terna har rätt att kräva och om lantbru-
karnas framtida situation med hänsyn 
till lönsamhet och sociala förhållanden. 
Dessa riktlinjer är alltjämt högst rele-
vanta och ändamålsenliga efter åtta år. 
Särskilt i scenarioarbetet har de varit en 
viktig utgångspunkt och en grund för de 
analyser som där genomförts. 

Delaktighet och kommunikation
MAT 21 har haft som uppgift att bidra 
med förhållandevis praktiskt använd-
bar kunskap. Det betyder att program-
ledningens och delvis även forskarnas 
umgänge med livsmedelskedjans olika 
aktörer har varit viktig under hela 
resan. Däremot blev näringens delak-
tighet måttlig när det gällde att påverka 
MAT 21:s ursprungliga forskningsplan. 
Vid ingången i programmets andra fas 
var infl ytandet större och de nya dok-
torandprojekt som då startades initie-
rades alla av praktikens företrädare.

Programmet har hela tiden avsatt 
betydande resurser för kommunika-
tionen mellan forskarvärlden och an-
vändarvärlden. Totalt har hållits 60 
seminarier, ca 400 föreläsningar och 
producerats 150 rapporter på svenska 
riktade mot den svenska livsmedelsked-
jan. Dessutom har 23 avhandlingar, 17 
examensarbeten och nära 240 artiklar i 
vetenskapliga tidskrifter producerats.

För att underlätta kommunikationen 
med omvärlden och krympa avstån-
det mellan forskning och praktik har 
en externt sammansatt referensgrupp 
(Kollegium MAT 21) varit knuten till 
programmet. Min personliga uppfatt-
ning är att dialogen och delaktigheten 
tillhör framtidens sätt att arbeta för att 
skapa snabba och väl underbyggda för-
ändringar i samhället.

Delaktighet och kommunikation 
har också varit centralt för den interna 
kommunikationen inom programmet. 
Detta gäller också för doktorandutbild-
ningen. De gemensamma kurser och 
studiebesök som anordnats för dokto-
randerna har fungerat väl i den första 
delen av deras utbildning men dåligt i 
den andra. Ju närmare disputationsda-
gen man kommer desto mindre tid har 
man över för sådant som inte direkt rör 
avhandlingens färdigställande. Det fi nns 
en genuin konfl ikt mellan doktorerandet 
och att aktivt delta i gemensamt arbete 
som syntesarbete och extern kommuni-

”Våra doktorander har utbil-
dats för att bättre förstå det 
sammanhang där den egna 
forskningen ingår som en del”
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kation och detta blir tydligare i slutske-
det av doktorandutbildningen. 

Ett tvärvetenskapligt angreppssätt
All ekosystemsforskning är till sin natur 
tvärvetenskaplig. Möjligheten att sam-
las kring en gemensam frågeställning 
där fl era vetenskapliga discipliner be-
rörs har tillvaratagits genom att eto-
loger och genetiker samlats i gemen-
samma studier för att klarlägga hur 
och var djurens tillväxt respektive be-
teende styrs i kromosomerna. 

I ett annat projekt har forskare från 
kemisk teknologi i Lund och markfors-
kare från SLU gemensamt kvantifi erat 
olika åkerjordars vittringskapacitet, 
alltså markens naturgivna förmåga att 
förse växten med näringsämnen som 
till exempel kalium och fosfor.

MISTRA har ställt som krav att 
även i huvudsak naturvetenskapliga 
program ska inkludera också samhälls-
vetenskaplig forskning. Den naturve-
tenskapliga forskningen i MAT 21 ge-
nererar kunskap om hur hållbarheten 
i livsmedelskedjan kan förbättras. Den 
samhällsvetenskapliga forskningen ger 
kunskap om hur det samhälle ser ut 
där förändringen ska implementeras 
liksom om hur en framgångsrik imple-
menteringsprocess genomförs. 

Exempel på det är vår konsu-
ment- och producentforskning liksom 
studierna av gemensamt lärande i 
aktörsgrupper med en gemensam frå-
geställning. Det kan handla om att ge-
nomföra vattenskyddsåtgärder inom 
ett avrinningsområde med näringsbi-
drag från såväl industrier som utsläpp 
från jordbruk och kommunalt spillvat-
ten. 

Systemanalys och scenarioarbete 
I inledningen av programmets andra 
fyraårsperiod tillskapades en särskild 
syntesgrupp. Uppgiften var att analy-
sera hållbarheten i livsmedelskedjans 
olika delar för att så småningom kunna 
greppa hela kedjan från jord till bord. 
I gruppen fi nns en bred forskarkompe-
tens inom områdena växtodling, djur-
hållning, ekonomi och systemanalys.

Såväl arbetsformer som uppgifter 
har varit nya och därmed ovana för de 

rekryterade forskarna. Med hemvist i 
vitt skilda discipliner krävdes initialt tid 
för att bara ”prata sig samman”. För 
att kunna forma framtidsscenarier och 
göra synteser av mer komplexa frågor 
behövde var och en också åtminstone 
i grova drag tillägna sig kunskap om 
de övrigas ämnen. Betydande tid lades 
härefter på att utveckla användbara ar-
betsmetoder och verktyg för scenario-
byggandet. Dessa användes sedan för 
utformning av alternativa scenarier för 
framtida mer uthållig svin-, nötkötts- 
och mjölkproduktion liksom för fram-
tida växtodling.

Min uppfattning är att de medver-
kande forskarna, om än med perioder 
av frustration, funnit detta tvärveten-
skapliga syntesarbete såväl spännande 
som berikande.

Att genomföra synteser är ett i högsta 
grad vetenskapligt arbete, fullt jämför-
bart med den mera disciplinorienterade 
forskningen. Hur sådant arbete kan vär-
deras och meritutvecklas behöver dock 

tydliggöras bättre än vad som i dag gäl-
ler i den akademiska forskningsvärlden.

Exempel på behov av framtida 
forskning
Det finns ett stort behov av att inom 
forskarvärlden öka andelen ämnes-
överskridande forskningsprojekt. Dessa 
behövs särskilt på ett sektorsuniversitet 
som SLU där mycket av forskningen av 
tradition syftar till att skapa praktiskt 
tillämpbar kunskap för de areella nä-
ringarna. 

Framöver kommer rimligen uppdra-
get att vidgas till att gälla underlag för 
samhällets samlade ekologiska anpass-
ning. Det handlar då om nya biobase-
rade energisystem och om landskapets 
förvaltning och utveckling. En sådan ut-
veckling kräver inte bara samarbetspro-
jekt inom SLU utan även ett närmande 
till samhällsvetare på andra universitet.

RUNE ANDERSSON, 
programchef MAT 21

Processen

Syntes

Lösningar

System-
analys

MAT 21
forskning

Uthållighets-
mål

Annan 
forskning

Befi ntlig 
kunskap

Forskningsresultat och databaserade simuleringsmodeller används i syntesen för att ta fram 
lösningar som uppfyller defi nierade uthållighetsmål.

Uthållighets-
mål
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INOM SYSTEMANALYS ligger tyngdpunk-
ten på forskningsprojekt där metoder 
för att utvärdera uthållighet har ut-
vecklats, ofta bedrivna som doktorand-
projekt. I syntesverksamheten har ett 
fl ertal mer avgränsade projekt bedrivits 
under kortare tid utan egentligt forsk-
ningssyfte. Dit hör även scenarioverk-
samheten där framtida alternativ för 
primärproduktion har utvecklats och 
utvärderats.

Systemanalys utvärderar 
möjliga system
Inom delområdet systemanalys i MAT 
21 utvecklas metoder för att beräkna 
miljöeffekter av olika former av livs-
medelsproduktion. Det kan gälla allt 
ifrån produktionen av råvaror på går-
den till hela livsmedelskedjan från går-
den via livsmedelsindustrin, transpor-
ter, försäljning till konsumtion.

Livscykelanalys som grund
De metoder som används grundar sig 
i huvudsak på synsätt som utvecklats 
inom den så kallade livscykelanalysen 
(LCA). Flöden av energi, insatsvaror, 
produkter och miljöpåverkande sub-
stanser sammanställs på ett sådant sätt 
att resursanvändning och miljöpåver-
kan kan beräknas för ett produktions-
system. Tyngdpunkten i våra analyser 
i MAT 21 ligger främst på energian-
vändning, övergödning, växthuseffekt 
och försurning och även landanvänd-
ning kan vara aktuell. En viktig ut-
gångspunkt i arbetet är att inte bara 
gårdens/livsmedelskedjans egen mil-

Hur ska vi använda alla 
forskningsresultat som tagits fram? 
– genom systemanalys och syntes kan alternativa utvecklingsvägar utvärderas

Systemanalys och syntes i MAT 21 är två verksamheter som 
har mycket gemensamt. Det handlar i båda fallen om att 
på olika sätt hantera komplicerade tvärvetenskapliga fråge-
ställningar med uthållighetsfrågor i fokus. Genom syntesen 
hoppas forskarna hitta lösningar som uppfyller uthållighets-
målen.

jöpåverkan ingår i analysen utan även 
miljöpåverkan från produktionen och 
transporter av de insatsvaror som 
krävs, bland annat energi, konstgödsel, 
foder med mera. De ingångsdata som 
används i analyserna kan till exempel 
komma från mätningar, databaser eller 
vetenskapliga publikationer. 

Simuleringsmodeller 
har  utvecklats
Ett annat sätt är att bygga datorbase-
rade simuleringsmodeller som genere-
rar de data som behövs. Den största 
delen av arbetet inom delområdet sys-
temanalys har ägnats åt att bygga så-

dier visar att trots att livsmedelskedjan 
utformas på tämligen olika sätt så be-
höver detta inte ge några större skillna-
der i de samlade miljöeffekterna.

 I ett av systemanalysprojekten har 
SALSA-modellen av växtproduktion 
kopplats ihop med en beslutsmodell 
som utvecklats i samarbete med kultur-
geografer. Denna integrerade modell tar 
hänsyn till såväl miljömässiga som socio-
ekonomiska faktorer och konsekven-
serna av olika managementstrategier 
har kunnat studeras. Ett av resultaten 
visar att under dagens förhållanden är 
det nödvändigt med någon form av eko-
nomiskt stödsystem för att odling med 
ekologisk hänsyn ska vara lönsam. Al-
ternativet för lönsamhet är att odla kon-
ventionellt och med liten miljöhänsyn.

Kan användas för beslutsstöd
Syftet med de modeller som utveck-
lats har varit att de ska användas inom 
MAT 21:s egen verksamhet och de 
kan huvudsakligen ses som forsknings-
verktyg. I en fortsatt utveckling kan de 
komma att fungera som modeller för 
beslutsstöd på olika nivåer, till exem-
pel för att planera driften på en gård 
utifrån ett mer miljömässigt uthålligt 
perspektiv. Innan detta låter sig göras 
behöver hanteringen av modellen för-
enklas, främst när det gäller användar-
gränssnittet och hanteringen av in- och 
utdata.

Det bör poängteras att modellerna 
inte täcker alla de miljömässiga MAT 
21-målen. Andra viktiga uthållighets-
mål som biologisk mångfald, djurom-
sorg med flera är kvalitativa till sin 
natur och de får därför utvärderas för 
sig. Detta har skett främst i scenarioar-
betet som beskrivs nedan. 

Syntesen sammanfogar resultaten
Begreppet ”syntes” betyder ”samman-
foga” och det är detta som verksamhe-

”Det fi nns helt enkelt 
inga system som gynnar 
alla uthållighetsmål utan 
prioriteringar måste göras”

dana modeller. Den så kallade SALSA-
modellen ger möjlighet att ekologiskt 
utvärdera olika alternativ för växtod-
ling-, gris- och mjölk-/köttproduktion 
(se notis sid 11). Resultaten visar bland 
annat att miljöeffekterna från animalie-
produktionen i hög grad kommer från 
foderproduktionen och att hur den op-
timala foderstaten bör se ut beror på 
vilka miljömål som prioriteras. Likar-
tade modeller har också utvecklats för 
hela livsmedelskedjan fram till konsu-
ment i de så kallade Food Chain projek-
ten som bedrivits vid SIK i Göteborg. 
(se notis sid 10). Resultat från dessa stu-
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ten i grunden har gått ut på. Erfaren-
heter, kunskaper och forskningsresultat 
sätts samman utifrån ett tydligt syfte 
eller en formulerad frågeställning. Det 
kan till exempel röra sig om utveck-
ling av metoder för hållbart växtskydd 
eller system för växtnäring från stad till 
land.

Många syntesteman
Vi har i MAT 21 bedrivit ett stort antal 
sådana projekt, så kallade syntesteman, 
som regel i grupper sammansatta av 
såväl forskare som representanter för 
näringen (se faktaruta). Dessa syntes-
teman är spridda över ett stort antal 
områden och resultaten låter sig inte 
sammanfattas på ett enkelt sätt. Erfa-
renheten är dock att arbetssättet som 
regel fungerat mycket väl och resulta-
ten har kunnat tillvaratas och komma 
till nytta på ett bra sätt. Med några få 
undantag har temaverksamheten inte 
haft som ambition att bedrivas som 
forskning utan istället varit mer prak-
tisk och resultatinriktad. Exempel på 
sådana teman är miljönyckeltal i växt-
odlingen och uthållighetsindikatorer 
inom djurhållningen. I temat kring 
uthålligt växtskydd har man kunnat 
visa att genom att i foderodlingen odla 

protein grödorna på gården och samti-
digt tillämpa mekanisk ogräsbekämp-
ning så kan behovet av kemiska be-
kämpningsmedel reduceras väsentligt.

Framtidsscenarier målas upp
På den mest övergripande nivån i syn-
tesarbetet återfinns scenarioarbetet. 
Här har framtida scenarier för växtod-
lings-, gris-, nötkötts- och mjölkproduk-
tion arbetats fram och utvärderats med 
hänsyn till främst miljö och ekonomi. 
En viktig del i arbetet har varit att  han-
tera de målkonfl ikter som uppenbarar 
sig när olika val ska göras. Vill man 
till exempel minimera användningen 
av bekämpningsmedel går detta inte 
hand i hand med målet att minimera 
användningen av fossil energi eftersom 
det då krävs en intensifi erad mekanisk 
bearbetning (se notis sid 12).

Vi har utarbetat metoder för att på 
ett systematiskt sätt hantera sådana 
målkonfl ikter som grund för scenario-
byggandet. Scenarierna hat getts olika 
fokus för uthållighet som till exempel 
resursanvändning, miljöpåverkan eller 
djuromsorg. Det fi nns helt enkelt inga 
system som gynnar alla uthållighetsmål 
utan prioriteringar måste göras. Viss 
ledning för hur dessa prioriteringar 

Faktaruta

I MAT 21 har forskarna arbetat med 
följande teman under de åtta åren: 

• betesbaserad nötköttsproduktion
• uthållig mjölkproduktion
• uthållighetsindikatorer inom djur-

hållningen
• miljönyckeltal i växtodlingen
• hållbara växtnäringsfl öden
• kvalitetsindikatorer för spannmål
• miljömärkning av livsmedel
• växtnäring från stad till land
• aktörssamverkan
• uthålliga företagsstrukturer inom 

lantbruket
• strukturella aspekter på jordbru-

kets miljö- och resursproblem
• fodrets roll i en uthållig livsmedels- 

kedja
• hållbart växtskydd
• uthållighetsindikatorer inom djur-

hållningen
• växtnäringshushållning i hållbara 

odlingssystem

MAT 21:s syntesarbete är uppdelat i två block: teman och scenarier. I de olika temaområdena 
har syftet varit att arbeta tvärvetenskapligt och ta vara på de resultat som genererats av forskare 
inom olika områden. I scenarioarbetet har syftet varit att skapa möjliga framtidsscenarier och 
utvärdera dem utifrån MAT 21:s uthållighetsmål.

bör göras kan man få genom att tyd-
ligare specifi cera förutsättningarna för 
produktionen, till exempel geografi skt 
läge, jordarter och andra gårdsspeci-
fi ka  egenskaper. Många andra priori-
teringar blir dock subjektiva: djurväl-
färd kontra arbetsmiljö eller ekonomi 
kontra miljöhänsyn. När det gäller nöt-
köttsproduktion har vi utvecklat exem-
pel på scenarier med fokus på natur, 
köttkvalitet respektive miljöskydd (se 
notis sid 11).

Scenarioarbetet har bedrivits av en 
grupp forskare som representerar äm-
nesområden som växtodling, anima-
lieproduktion, djuromsorg, ekonomi, 
teknik och systemanalys. Det är för 
närvarande osäkert hur arbetet kom-
mer att fortsätta efter MAT 21:s avslut-
ning. Förhoppningen är dock att detta 
kommer att ske i nya forskningsprojekt 
i samarbete med näringen.

THOMAS NYBRANT, 
områdesansvarig syntes och systemanalys

Syntesarbete

Teman
Scenarier
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Idag fi nns det en stark tendens i Sve-
rige att färdiglagad mat ersätter hem-
lagad. I den allmänna debatten hävdas 
ofta att detta ökar matens miljöpåver-
kan. Vårt huvudsyfte var att undersöka 
om så är fallet. Med hjälp av livscykel-
analys har vi kvantifi erat miljöeffekten 
av tre måltider bestående av köttbul-
lar, potatis, bröd, morötter och mjölk, 
i ett privat hushåll i Sverige: hemlagat, 

halvfabrikat och färdigmat. De miljöef-
fekter som inkluderas i studien är över-
gödning, försurning, växthuseffekten 
och påverkan på ozonlagret.

Små skillnader mellan måltiderna
Analysresultaten visar att skillnaderna 
i miljöeffekt är små mellan de tre mål-
tiderna. Färdigmaten använde mest 
energi , medan den hemlagade målti-
den hade störst effekt på övergödning 
och växthuseffekten. 

De dominerande miljöeffekterna stod 
jordbruket för – 30 procent av energin  
och 95 procent av övergödningen. 
Detta kan tolkas på olika sätt; uppen-
barligen är det mest effektiva sättet att 
minska den totala miljöeffekten av livs-
medel att göra lantbruket effektivare. 

I systemanalysen har vi fokuserat på ledet efter jordbruket. Produktionssätten i bakgrundssyste-
met, inkl jordbruket, är lika i alla scenarier, men kärnsystemet är unikt för varje scenario.

Om maten är hemlagad eller 
färdiglagad spelar ingen större roll 
för miljöpåverkan. För att minska 
miljöeffekten är det däremot 
mycket viktigt med förbättringar 
i jordbruket, tillsammans med 
effektivare råmaterialanvändning i 
industrin och i hushållen.  

Hemlagat, halvfabrikat eller 
helfabrikat spelar ingen roll

Men det pekar också på det faktum att 
råvaru utnyttjandet i resten av livsme-
delskedjan, industri, handel och hus-
håll, är viktig. Råvaran bär med sig en 
tung ”miljöryggsäck” och varje gram 
svinn har orsakat miljöpåverkan som 
måste bäras av den återstående maten. 

Kontaktperson: Ulf  Sonesson, SIK – 
Institutet för bioteknik och livsmedel, 
Göteborg

Läs mer: Sonesson, U., Mattsson, 
B., Nybrant, T., Ohlsson, T. 2005. 
Industrial Processing versus Home 
Cooking – an environmental Com-
parison between three ways to pre-
pare a Meal. Ambio, Vol nr 34. Spe-
cialnummer 4–5, 2005.

Bakgrundssystem

Kärnsystem

Jordbruk

Energisystem
Avfallshantering

Vattenproduktion

AvloppshanteringKonsumtionHandelIndustri

Produktion av 
handelsgödsel

Produktion av 
förpackningar
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Simuleringen visar att olika grisfo-
der har olika miljöeffekt, och att 
man måste välja vilka miljömål 
man ska prioritera.

SALSA står för Systems Analysis for 
Sustainable Agriculture. Simulerings-
modellen består av flera delmodeller, 
som kan användas var för sig och till-
sammans. Ingrid Strid Eriksson har 
kombinerat SALSA-arable, SALSA-pig 
och SALSA-soybean för att optimera 
svinutfodring så att man får minsta möj-
liga miljöpåverkan i hela systemet från 
foderproduktion till färdigt slaktsvin. 

Resultaten visar att man får be-
stämma sig för vilka miljömål man vill 
prioritera eftersom ingen foderstat är 

Miljöoptimering av grisfoder
optimal utifrån alla de undersökta kri-
terierna. Om man vill optimera fodret 
utifrån låg energianvändning och låg 
effekt på växthuseffekten ska man välja 
foder baserat på ärter och rapskaka. Vill 
man istället optimera för att få så låg ef-
fekt på övergödning och försurning som 
möjligt väljer man foder med spannmål, 
rapsmjöl och syntetiska aminosyror. I 
inget av fallen är det lämpligt att välja 
soja, eftersom soja visat sig ha en hög 
belastning ur alla undersökta miljökate-
gorier. För att minska både övergödning 
och försurning visar det sig vara effektivt 
med en hög nivå av syntetiska amino-
syror i fodret för att skräddarsy fodrets 
aminosyraprofil och därmed undvika 
onödigt överskottsprotein. 

I en scenariostudie har Ingrid Strid 
Eriksson även jämfört hur tre förutbe-
stämda foderstater påverkar försurning, 
övergödning, växthuseffekt och energiför-
brukning: en foderstat baserad på soja, en 
hemmaodlad baserad på ärter och raps-
kaka, samt en svenskproducerad baserad 
på ärter, rapsmjöl och tillskott av synte-
tiska aminosyror. Den hemmaodlade 
blev bäst ur aspekterna energi och växt-
huseffekt, medan den svenskodlade med 
aminosyror tog hem förstaplatsen ur as-
pekterna övergödning och försurning.

Läs mer: Strid Eriksson, Ingrid. 
2004. Environmental Systems Ana-
lysis of  Pig Production – develop-
ment and application of  tools for 
evaluation of  the environmental 
impact of  feed choice. Avhandling. 
Agraria 491, SLU, Uppsala.

Vilket system för nötköttsproduktion 
man väljer, beror på vilka av alla 
produktions- och miljö mål man vill 
prioritera högst.

Svenska konsumenter vill gärna ha 
svenskt nötkött som man förknippar med 
öppet landskap, god djuromsorg och 
livsmedelssäkerhet. Konkurrensen från 
billigt importerat kött blir dock allt hår-
dare, samtidigt som djurbidragen börjar 
frikopplas från produktionen från och 
med 2005 vilket innebär ytterligare eko-
nomisk press. Det är därför viktigt att ut-
veckla produktionssystem som förenar 
låga produktionskostnader med beva-
rade och helst förstärkta mervärden hos 
det svenska nötköttet. Annars blir det tro-
ligen allt svårare att uppnå en lönsamhet 
som motiverar till fortsatt och ökad in-
hemsk nötköttsproduktion i framtiden. 

Köttdjurens betydelse för biologisk 
mångfald och öppet landskap ökar i takt 
med att antalet mjölkbesättningar mins-
kar. Extensiv nötköttsproduktion kan 
också spela en viktig roll i strävan att göra 
jordbruket mindre beroende av kemiska 
bekämpningsmedel och fossil energi. 

Tre scenarier utvärderade
Forskarna har skapat tre scenarier för 
framtida uthållig svensk nötköttspro-
duktion. Tidsperspektivet är 10–15 år 
framåt. Scenarierna har utvärderats 
utifrån MAT 21:s uthållighetsmål: 
1) NATUR är dikobaserad och ut-

märks av hög betesandel, kemika-
liefrihet, övervintring utomhus med 
enkla väderskydd, kalvning under 
varm årstid och avel inriktad på god 
hälsa och lätta kalvningar.

2) KÖTTKVALITET baseras på kvi-
gor av köttras vilka kalvar en gång 
före slakt. Genom seminering med 
könssorterad sperma, som ger 100 
procent kvigkalvar, är produktionen 
självrekryterande. Kalvning och slakt 
är jämnt fördelad över året för att till-
godose marknadens krav på färskt 
kött. Produktionen baseras på grov-
foder av hög kvalitet för att förena 
snabb tillväxt med gynnsam fettsyra-
sammansättning i köttet. 

3) MILJÖSKYDD  bygger på tjurar 
födda av mjölkkor seminerade med 
könssorterad köttrassperma. Fodret 
utgörs av ensilage från måttligt kväve-

gödslade gräsvallar kompletterat med 
fodersäd och koncentrat i proportio-
ner som gör att överutfodring med 
protein undviks. Djuren hålls i ligg-
båsstall hela uppfödningen. Gödseln 
hanteras i fl ytande form och sprids på 
våren med omedelbar nedmyllning. 

Uppfyller olika mål
Resultaten visar att naturscenariot är 
bäst med hänsyn till målen för öppet 
landskap, biologisk mångfald, oberoende 
av pesticider, naturligt djurbeteende och 
låga produktionskostnader. Det har lågt 
behov av fossil energi, men kräver stor 
areal vilket begränsar möjligheterna att 
vid behov odla bioenergi. Köttkvalitets-
scenariots starka sida är gott och nyttigt 
kött. Miljöskyddsscenariot har låga kvä-
veutsläpp och lågt arealbehov. Areal kan 
friställas för energiodling som ersätter 
fossila bränslen, vilket kan bidra till mins-
kade utsläpp av växthusgasen koldioxid.
 

Kontaktperson: Karl-Ivar Kumm, 
SLU

Läs mer: Kumm, K-I., Stern, S., Gun-
narsson, S., Nybrant, T., Sonesson, U., 
Öborn, I. 2004. Framtidsscenarier för 
uthållig svensk nötköttsproduktion. 
Rapport MAT 21 nr 1/2005.

Framtidsscenarier för uthållig 
svensk nötköttsproduktion
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duktionen (sojabönor är inkluderade). BAU står för ”business as usual” och ENV är ett scenario 
med miljöfokus.

Det finns ett starkt beroende av be-
kämpningsmedel i såväl europeisk som 
svensk livsmedelsproduktion. Syftet med 
vår studie var att undersöka möjlighe-
ten att begränsa bekämpningsmedels-
användningen i grisfoderproduktionen 
utan att försämra andra miljöeffekter. 
Ett totalt förbud för bekämpningsme-
del, som i ekologisk odling, skulle leda 
till sänkta skördar. Därför valde vi istäl-
let ett integrerat angreppssätt med en 
kombination av mer varierad växtföljd, 
mekanisk bekämpning och minskade 
kemiska insatser. 

För att miljömässigt utvärdera olika 
system för grisproduktion använde vi 
oss av livscykelanalys (LCA) i kombi-
nation med en riskindikatormodell för 
pesticider (PRI). Två tänkbara fram-
tidsscenarier utvärderades:

Hemmaodlat proteinfoder är en nyckel 
till minskad bekämpnings medels användning

BAU (Business As Usual = verk-
samhet som vanligt) med fokus på 
köttkvalitet kombinerat med maximal 
lönsamhet. 
• Allt proteinfoder (sojamjöl) importe-

rades.
• Spannmålsdominerad växtföljd, ef-

tersom inga proteingrödor odlades.
• 60 procent höstspannmål.
• Hanteringen av stallgödsel och pes-

ticider skedde enligt svenska nor-
mer.

ENV (ENVironment = miljö) fo-
kuserade på produktion av svinkött i 
kombination med hänsynstagande till 
viktiga miljöparametrar. 
• Det mesta av proteinfodret odlades 

på gården; ärter och rapsmjöl. 
• Andelen höstsäd sänktes till 30 pro-

cent för att minska problemen med 
besvärliga gräsogräs.

• Endast 30 procent av glyfosatan-
vändningen i BAU-scenariot använ-
des, resten ersattes med intensiv tall-
riksbearbetning. 

• Restriktiv kvävegödsling.

Genom att odla proteinfodergrö-
dorna på gården och tillämpa 
mekanisk ogräsbekämpning kan 
bekämpningsmedelsanvändningen 
sänkas väsentligt. 

• Sänkta kvävegivor och höjda skör-
dar på grund av förfrukterna raps 
och ärter. 

• Fånggrödor för att minska kväve-
läckaget.

• Ammoniumfi lter i stallventilationen. 

Resultaten visar tydligt att det finns 
stora möjligheter att minska använd-
ningen av bekämpningsmedel. Genom 
en lägre andel höstsäd och genom att 
ersätta en glyfosatbekämpning med 
tallriksharvning kunde användningen 
av ogräsmedel sänkas. 

Genom de åtgärder som vidtogs i 
ENV-scenariot för att stärka dess mil-
jöprofi l (till exempel hemmaproduce-
rat proteinfoder och effektiv stallgöd-

selhantering) blev övergödningen och 
användningen av fossil energi lägre än 
i BAU-scenariot, trots den mekaniska 
ogräsbekämpningen. Upprepad tall-
riksharvning för att bekämpa kvickrot 
är dock inte lika effektivt som kemisk 
bekämpning. På lång sikt är det därför 
tänkbart att kvickrotsförekomsten kan 
öka i ENV-scenariot, vilket kan leda till 
sänkta skördar. 

Kontaktperson: Christel Cederberg, 
C Cederberg AB, Harplinge

Rapport: Cederberg, C., Wivstad, 
M., Bergkvist, P., Mattsson, B., 
Ivarsson, K. 2005. Environmental 
assessment of  plant protection stra-
tegies in pig feed production. Ma-
nuskript till Ambio. Vol nr 34. Spe-
cialnummer 4-5, 2005

”Genom en lägre andel 
höstsäd och genom att 
ersätta en glyfosatbekämp-
ning med tallriksharvning 
kunde användningen av 
ogräsmedel sänkas”
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Tillsammans med beteendevetare 
har vi utvecklat en mikrosimule-
ringsmodell, kopplad till SALSA, 
för att kunna simulera lantbruka-
rens beslutsval utifrån miljö, eko-
nomi och skicklighet att förutsäga 
det mest lönsamma alternativet. 
Beslutsmodellen ingick i våra simu-
leringar och analyser av spann-
målsodling.

Fyra teoretiska beslutsmodeller an-
vändes, nämligen en ”rationell” be-
slutsfattare, en ”bundet rationell” be-
slutsfattare, en ”tillväxtorienterad” 
beslutsfattare och en beslutsfattare 
som gör slumpmässiga val, drivs av 
rena ”slumpval”. Sex nivåer av ac-
ceptans av miljöbelastning användes: 
obegränsad, stor, medium, liten eller 
begränsad belastning och ekologisk 
produktion. 

Exempelvis visar resultaten att den 
potentiella inverkan på växthuseffek-
ten ökar när lantbrukarens miljömed-
vetenhet sjunker, vilket beror på det 
nära förhållandet mellan höga kväve-
givor och stor effekt på växthuseffek-
ten.

Simuleringarna visade att växtfölj-
den har stor betydelse för strategier 
mot patogener och för kvävestyrning. 
Simulering med beslutsmodellen vi-
sade att den mest ekonomiskt orien-
terade och rationella lantbrukaren 
aldrig valde monokultur trots bättre 
priser och högre skördar för några av 
grödorna. 

Sammanfattningsvis visade resul-
taten från simuleringarna på lovande 
möjligheter att kombinera humani-
ora och naturvetenskap i en besluts-
modell. Resultaten visade också att ef-
tersom ekonomiska överväganden har 
avgörande betydelse i lantbrukarens 
beslutsprocess, är det viktigt med väl 
utformade samhällsstöd och styråtgär-

der för att jordbruket ska kunna bli ut-
hålligt ur såväl ett ekologiskt som eko-
nomiskt perspektiv.
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Kontaktperson: Helena Elmqvist, 
Institutionen för biometri och tek-
nik, SLU

Lantbrukarens 
beslutsprocess 
inkluderad 
i simuleringen
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I ett uthålligt växtodlingssystem vill vi 
producera tillräckliga kvantiteter av 
goda och hälsosamma livsmedel, med 
så små negativa effekter på miljön som 
möjligt. Men det är svårt att komma 
fram till praktiska lösningar som samti-
digt både tillfredställer produktionsmå-
len och minimerar negativa miljöeffek-
ter. Inom jordbrukets mark/växt-sektor 
satsas idag betydligt mer resurser på 
miljörelaterad forskning än på produk-
tionsforskning.

Kvävefrågan problematisk
Förutom att ta fram enskilda åtgärder 
för att minska läckaget av växtnäring 
och öka gödselutnyttjandet har man 
under senare år även fokuserat på att 
förändra hela odlingssystemet och 
övergå till ekologisk odling. I sådana 
odlingssystem används inte lättlösliga 
oorganiska gödselmedel, utan grödans 
växtnäringsbehov tillfredställs genom 
att använda dels kvävefi xerande grön-
gödslingsgrödor, stallgödsel och andra 
organiska gödselmedel, dels svårlös-
liga oorganiska mineraler som apatit 
(råfosfat). När det gäller kväve vet vi 
att det vanligen utnyttjas sämre i or-
ganiska än i oorganiska gödselmedel, 
eftersom det mesta organiska kvävet 
måste omvandlas till oorganiskt innan 
det kan tas upp av växten. Detta sker 
till stor del vid tidpunkter när det 
inte fi nns någon växande gröda eller 
grödans näringsupptag är litet, vil-
ket leder till att utlakningen av kväve 
blir högre när man använder orga-
niska gödselmedel. Ekologisk odling 
som bara använder organiska kväve-
gödselmedel erbjuder därför inga mil-
jöfördelar jämfört med konventionell 
odling när det gäller kväveläckage, 
snarare tvärtom.

Förbättrad kontroll på 
näringsfl ödena i växtodlingen
Genom ny kunskap om styrning av gröngödselkvävet, om 
fosfors rörelser i marken, och om näringsfl ödena på gårds-
nivå har forskningen inom MAT 21 bidragit till en förbätt-
rad kontroll över växtnäringsfl ödena i svensk växtodling.

Blandade gröngödslingsgrödor
En klar förbättring vid användning av 
organiska gödselmedel vore om man 
kunde styra frigörelsen av kvävet från 
det nedplöjda organiska materialet så att 
den sammanfaller med grödans upptag 
av kväve. I laboratorieexperiment med 
gröngödslingsmaterial visade det sig att 
den kortsiktiga dynamiken (dagar) i fri-
görelse och fastläggning av kväve i stor 
utsträckning påverkas av lättlösliga för-
eningar som fritt socker och olika pro-
teiner, medan det långsiktiga minerali-
seringsförloppet styrs av det organiska 
materialets kol/kvävekvot, samt mäng-
den stabilare föreningar som lignin och 
polyfenoler. Genom att blanda växtma-
terial med olika kemisk sammansättning 
har vi möjlighet att påverka kväveleve-
ransen över tiden (se artikel sid 16).

Lysimeterförsök visade att en upp-
blandning med rajgräs i en vitklövervall 
minskade utlakningen av kväve jämfört 
med renodlad klöver. Dessa resultat är 
mycket lovande och kan förväntas få stor 
praktisk betydelse för att öka kväveutnytt-
jandegraden av gröngödslingsgrödor.

Ny kunskap om fosforläckage
Fosforn är till skillnad från kväve en be-
gränsad resurs, vilket ytterligare moti-
verar ett restriktivt utnyttjande.

En central fråga när det gäller fos-
for i den mindre skalan är om den är 
adsorberad (bunden) till markpartiklar 
eller om den är löst i markvätskan. Vi 
forskare har länge ansett att fosfor näs-
tan uteslutande transporteras till vat-
tendrag via ytavrinning och framför allt 
bundet till partiklar. Det är först under 
senare år som vi uppmärksammat att 
fosfor även läcker ut i löst form genom 
markprofi len. I det sammanhanget får 
transportvägarna stor betydelse. 

Inblandning minskar läckaget
Vi har sett att så mycket som 4 kg fos-
for/ha utlakades genom en lerjords-
profi l när 100 kg fosfor/ha tillförts med 
gödselmedel, medan motsvarande 
siffra för en sandjord var endast 56 g 
fosfor/ha. Skillnaden tillskrevs det fak-
tum att lerjorden hade ett nätverk av 
större porer i profi len där fosforn trans-
porterades, vilket inte sandjorden hade. 
I ett andra steg konstaterades att fos-
forläckaget kunde minskas genom att 
blanda in tillförd fosfor i jorden, inte 
sprida den på markytan. 

Markens fosforbindning avgörande 
Förutom transportvägar har även 
mängden fosfor i marken betydelse för 
utlakningsförlusterna. Mätningar på 
jordprofiler från fem försöksfält som 
ingår i SLU:s ”Bördighetsförsök”, där 
man haft differentierad fosforgödsling 
sedan 1950-talet, visade dock ovän-
tat att mängden fosfor i marken hade 
liten betydelse för utlakningens storlek. 
Ett annat doktorandprojekt visade att 
markens adsorptionskapacitet däremot 
har en avgörande betydelse för hur stor 
utlakning man kan förvänta sig. Det är 
värt att notera att dagens rådgivning 
vad gäller fosforgödsling bygger på hur 
mycket fosfor som fi nns i marken, vilket 
alltså inte ger en rättvisande bild.

Stor variation mellan fältdelar
En ytterligare omständighet att beakta 
vid bedömning av risken för fosforför-
luster är deras stora variation i tid och 
rum. Den rumsliga variationen beror 
på en mängd faktorer som till exempel 
hydrologiska och topografi ska förhål-
landen, men även på brukningsåtgär-
der. Detta gör att olika fält, eller delar 
av fält, bidrar olika mycket till utlak-
ningsförluster av fosfor, vilket i sin tur 
gör att motåtgärder bör sättas in där 
de gör störst nytta. Ett verktyg för att 
sortera infl ytandet av olika faktorer på 
fosforutlakning har utvecklats inom 
MAT 21 (se artikel sid 17). Meningen 
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är att det ska användas inom jordbru-
kets rådgivningsverksamhet. 

Näringsbalanser på gårdsnivå
Balans i tillförsel och bortförsel av olika 
växtnäringsämnen är mycket viktigt för 
att uppnå långsiktig uthållighet i våra 
jordbrukssystem. Vi behöver undvika 
såväl utarmning av nödvändiga nä-
ringsämnen, som ackumulering av gif-
tiga ämnen och överskott av närings-
ämnen (eftersom risken för förluster 
ökar då). En bra balans i växtnärings-
försörjningen har även ekonomiska 
fördelar.

Kväve i överskott på gården
De studier som gjorts på detta område 
inom ramen för MAT 21 har gått ut 
på att kvantifi era olika poolers storlek, 
fl öden och balanser av ett antal olika 
ämnen. Detta har gjorts på fl era olika 
nivåer (fält, stall och hela gårdar). Vi 
har dessutom jämfört ekologisk och 
konventionell jordbruksdrift. När vi tit-
tade på vad som lämnade gården, al-
ternativt förelåg i underskott, visade 
det sig att kväve fanns i överskott i både 
konventionell och ekologisk mjölkpro-
duktion, medan fosfor var i balans. 

I det ekologiska systemet var det brist 
på kalium beroende på att inga oorga-
niska kaliumgödselmedel tillfördes och 
att kaliumvittringen ofta är otillräcklig 
för att tillfredställa grödornas behov. 

Unika beräkningar av kaliumvittring 
Vi har utfört de första beräkningar som 
gjorts i Sverige för att uppskatta vitt-
ringsbidraget av kalium.

Fältbalanser visade på ett under-
skott på i medeltal 10-45 kg kalium per 
hektar och år i det ekologiska systemet. 
Detta underskott i växtföljden innebär 
att marken måste kunna leverera mot-
svarande mängd kalium till grödan om 
inte brist ska uppstå. Vi beräknade kali-
umvittringen i mojorden i försöket med 
hjälp av en datormodell (PROFILE). 
Resultaten antyder att vittringen i rot-
zonen (0-50 cm) kan bidra med ca 10 
kg per hektar och år. Det är tillräckligt 
för att täcka underskottet i kaliumba-
lanserna under vissa år, men räcker inte 
under år då bortförseln är stor. Vitt-
ringsbidragets storlek skiljer sig mycket 
mellan olika jordar och klimatområ-
den. Det potentiella vittringsbidra-
get ökar med en kaliumrik berggrund, 
minskande kornstorlek, ökad tempera-
tur och ökad markfuktighet. I en styv 
lerjord i Mälardalen har vi beräkat det 
långsiktiga vittringsbidraget till 65 kg K 
per hektar och år. Det är främst på lätta 
jordar och mulljordar vi kan riskera att 
få problem med kaliumbrist. 

Modell visar näringsfl ödenas 
konsekvenser på sikt
Inom projektet har man också utveck-
lat en modell för ämnesflöden i hela 

jordbrukssystem (FARMFLOW). Hit-
tills har modellen testats för fosfor, men 
det är meningen att även andra ämnen 
(till exempel K, Zn och Cd) ska kunna 
modelleras. Meningen är att man fram-
över ska kunna använda FARMFLOW 
för att identifi era problem förorsakade 
av anrikning eller utarmning av växt-
näringsämnen även i praktisk rådgiv-
ningsverksamhet.

Exempel på angelägen forskning 
framöver
Ett område inom vilket det inte bedri-
vits någon egen forskning i MAT 21 är 
växtskyddsfrågor. Även om fl era bra al-
ternativ utvecklas framöver, fi nns an-
ledning att tro att kemisk bekämpning 
mot ogräs och växtsjukdomar kom-
mer att ske på den övervägande delen 
av svensk åkermark under överskådlig 
framtid. Därför är det viktigt att få fram 
kunskap som gör att vi kan använda 
kemiska växtskyddsmedel på ett bra 
sätt så att vi undviker spridning i mil-
jön. Det är också viktigt att vi utreder 
möjligheterna att kombinera kemisk 
bekämpning med andra alternativ, så 
att vi kan minska beroendet av kemiska 
medel samtidigt som bekämpningsef-
fekten bibehålls på ett tillfredställande 
sätt, eller till och med förbättras. 

LARS BERGSTRÖM, 
områdesansvarig mark/växtodling MAT 21

Schematisk illustration av näringsfl ödena på en mjölkgård. En stor del av vår forskning har ägnats åt näringsfl ödena i 
jordbruket; att identifi era dem, att styra dem och att begränsa läckaget av växtnäringsämnen. Källa: Helena Bengtsson. 

Stallbalans

MARK

Gårdsgrindsbalans

Kor Produkter

Stallgödsel
Produkter

Foder

Gödselmedel
Atmosfäriskt 
nedfall
Kvävefi xering

Förluster
- Avrinning på markytan
- Läckage genom marken
- Gasförluster

Gasförluster,
t.ex. av kväve till atmosfären

Fältbalans

Gröda
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Utlakningasförluster av gröngödselkväve 
(kg/ha) i avgränsade jordprofi ler i fält. Försö-
ket visar att inblandning av rajgräs och cikoria 
sänker utlakningen rejält.

Kvävestyrning med olika val 
av gröngödslingsarter
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Kumulativ utlakning av kväve 
utöver kontrollen

kg N/ha

Felmarginaler bör inkluderas i näringsbalanserna

Den kemiska sammansättningen 
i gröngödseln är ett sätt att styra 
kväveleveransen. 

Gröngödslingsgrödor medför en ökad 
risk för kväveförluster, eftersom kväve-
frigörelsen ofta sker under hösten då 
de fl esta grödors kväveupptag är litet. 
Frigörelsen av växttillgängligt kväve 
bestäms till stor del av proportionerna 
mellan olika kolhydrater och kväve i 
grödan. Vi har därför undersökt hur 
olika grödors kemiska sammansättning 
inverkar på kvävefrigörelsen.

Våra laboratorieförsök visade att 
det vid nedbrytningen av lusern res-
pektive rödklöver fanns tydliga skillna-
der i nedbrytningsförloppen, trots att 
materialens kol/kvävekvot var iden-
tisk. Vid nedbrytningen av rödklöver 

fastlades kväve i början av processen, 
för att senare frigöras. För lusern dä-
remot frigjordes kväve i början av 
nedbrytningen, för att senare fastläg-
gas i samband med att stärkelsen bröts 
ned. Efterföljande försök i avgränsade 
jordprofi ler utomhus visade att dessa 
principer gäller även i större skala. In-
blandning av rajgräs eller cikoria i vit-
klövern medförde att utlakningen sjönk 
jämfört med den rena klövern under år 
med stor avrinning (se fi gur). 

Kontakt: Sigrun Dahlin, Institutio-
nen för markvetenskap, SLU. 

Läs mer: Dahlin S, Kätterer T & 
Gunnarsson S. 2004. Kvävet i grön-
gödsel kan utnyttjas bättre. Fakta 
Jordbruk 6/2004. SLU, Uppsala.

Näringsbalanser för enskilda fält kan ge en bättre bild av vart näringsämnena egentligen tar 
vägen.

För att öka precisionen i växtnä-
ringsbalanserna skulle man behöva 
göra dem oftare och ibland även 
för enskilda fält. För bättre tolk-
ningar bör man även inkludera 
variationer och felmarginaler i 
modellen.

Det visar vår studie som utförts under 
en tre- till femårsperiod vid Öjebyns 
försöksgård i norra Sverige. I stu-
dien gjordes närings- och spårelement-
balanser på gårds-, stall- och fältnivå.

Storleken på de olika näringsfl ödena 
visade sig variera mycket mellan olika 
år. För att få en riktig bild av näringsba-
lansen över tiden bör man därför göra 
växtnäringsbalanser för fl era år. Man 
bör också lägga in felmarginaler för de 
olika näringsfl ödena i beräkningsmo-
dellerna. 

Ofta gör man en medelbalansbe-
räkning på hela gården. Men studien 
har visat att det fi nns stora skillnader 
mellan enskilda fält och mellan olika 

grödor, bland annat på grund av att 
olika grödor gödslas och sköts på olika 
sätt. Därför kan det vara lämpligt att 
göra växtnäringsbalanser även för en-
skilda fält. 

Resultaten visar också att man bör 
använda så lokala data i beräkningarna 
som möjligt, särskilt för stallgödsel och 

hemmaproducerat foder, som står för 
stora interna fl öden på gården. 

Läs mer: Bengtsson, Helena. 2005. 
Nutrient and Trace Element Flows 
and Balances at the Öjebyn Dairy 
Farm. Doctoral Thesis, no. 2005:2. 
SLU. 

Atmosfäriskt
nedfall

NPK

Kalk

Utsäde

Fält

Avrinning

Skördeprodukter

Foderprodukter

Förluster Stallgödsel 
och urin

Stall, mjölkkor

16 Mark och växtodling



Områdesansvarig 
LARS BERGSTRÖM, SLU
Projektledare  
HARALD SVERDRUP, LUNDS UNIVERSITET

HAKAN MARSTORP, SLU
LENNART TORSTENSSON, SLU
INGRID ÖBORN, SLU
ERASMUS OTABBONG, SLU
JAN ERIKSSON, SLU
SIGRUN DAHLIN, SLU
Doktorander  
HELENA BENGTSSON, SLU
(disputerat 2005)
JOHAN HOLMQVIST, LUNDS UNIVERSITET 
(disputerat 2001)
FARUK DJODJIC, SLU, 
(disputerat 2001)
KATARINA BÖRLING, SLU, 
(disputerat 2003)
SOPHIE GUNNARSSON, SLU, 
(disputerat 2003)
ANNA-KARIN MODIN, LUNDS UNIVERSITET 
HÅKAN WANGSTRAND, SLU

FORSKARKOM M E NTARE R:
”Mest givande med att jobba i detta 
stora tvärvetenskapliga projekt har 
varit den insikt jag fått om vikten av 
att inkludera hela livsmedelskedjan i 
analysen av vad som kan klassas som 
”hållbara livsmedel”. Det har varit 
intressant (och ibland en smula desil-
lusionerande) att inse att miljövinster 
inom ett område lätt kan motverkas 
av mindre miljövänliga val senare i 
kedjan. Det känns som att just den as-
pekten borde bli det självklara att be-
lysa i framtida forskning, att göra en 
helhetsbedömning av hela kedjan. 

Det har varit väldigt lärorikt att 
lära sig kommunicera med forskare 
inom olika discipliner. Tack vare att 
alla haft stor respekt för de andras 
kompetensområde samt en vilja att 
verkligen både dela med sig av sin 
kompetens och en vilja att förstå de 
andras fält har samarbetet varit både 
roligt och givande.”
ANNA-KARIN MODIN-EDMAN, 
doktorand inom MAT 21, Lunds universitet

”Det var bra att det blev två stycken 
fyraårsperioder i programmet. Det 
har gjort att man hunnit slutföra 
det man påbörjat och även utveckla 
lite saker längs resans gång, vilket 
är ganska unikt jämfört med andra 
projekt. MAT 21 var tidigt ute med 
ett tvärvetenskapligt angreppssätt. 
En lärdom man kan dra är att det 
är svårt att ha dynamik och tvärve-
tenskapligt utbyte med alla i en så 
stor grupp som vi varit, ca 100 per-
soner. Om man startar om kanske 
man skulle satsa på färre personer, 
men där alla lägger en större del av 
sin tid på projektet. Och se till att 
tvärvetenskapen i högre utsträck-
ning förs in redan på projektnivå.”
INGRID ÖBORN, 
Institutionen för markvetenskap, ledamot 
i MAT 21:s syntesgrupp

”Det mest positiva med MAT 21 
var att ingå i ett större sammanhang 
med andra doktorander som man 
lärde känna. Annars tror jag lätt 
att man skulle kunna känna att ens 
forskning bara var en ensam liten 
enhet som få andra skulle ta del av. 
I MAT 21 kändes det som att man 
fi ck en garanti för att min forskning 
tolkades in i ett större sammanhang. 
Jag har fått positiv respons både 
under doktorandtiden och efteråt 
då jag sagt att jag varit med i MAT 
21, många verkar känna till projek-
tet. En trygg fi nansiering för lönen 
under 4 år var också ett plus även 
om det nog var svårt för vissa att fi -
nansiera själva forskningsarbetet. 
Jag tycker att man borde ha haft full 
fi nansiering för både lön och forsk-
ningskostnader.”
KATARINA BÖRLING, 
doktorand i MAT 21, numera certifi erare vid 
KRAV

FO R SK N I N GSO M R Å D E : MARK OCH VÄXTODLING
Nytt, förfi nat 
verktyg 
för att bedöma 
fosforläckage

Med ett fosforindexverktyg kan 
man hitta fält med risk för fosfor-
läckage. 

Fosforns (P) transport sker genom fl era 
processer (ytavrinning, erosion, utlak-
ning, intern erosion) och påverkas av 
till exempel klimat, markegenskaper, 
topografi, markens fosforstatus, samt 
bearbetnings- och odlingsmetoder. 
Fosforförluster från åkermark varierar 
därför både i tid och rum. Detta ger oss 
möjlighet att fokusera våra motåtgär-
der på fält som löper störst risk för fos-
forförluster, förutsatt att vi effektivt kan 
identifi era dessa fält. 

Med fosforindex bedöms risken för 
fosforförluster i fältskala. I detta projekt 
har ett fosforindexverktyg anpassats till 
svenska förhållanden beträffande fos-
forstatus i marken (PAL), gödslings-
rekommendationer, topografi, klimat 
och odlingssystem. För att ta hänsyn 
till samspelet mellan fosforkällor och 
transportmekanismer introduceras så 
kallade villkorliga regler i det svenska 
fosforindexet. Flera andra anpass-
ningar har gjorts för att bättre beskriva 
svenska förhållanden, bland annat an-
vänds fosformättnadsgradkonceptet 
för att bedöma utlakningsrisken och 
markens bindningskapacitet används 
för att fördela tillförd fosfor mellan löst 
och bunden form. Beräkningarna tar 
också hänsyn till kantzoner, täckdik-
ning, ytavrinningsbrunnar, vatten stå-
ende på markytan m.m.

Läs mer: Djodjic Faruk, 2001. Dis-
placement of  phosphorus in structu-
red soils.  Agraria 283, SLU
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NÄR MAT 21 STARTADES 1997 var målet 
att inom området djurhållning bättre 
belysa hur djurens biologiska poten-
tial kan utnyttjas mer uthålligt, att stu-
dera effekter av att utfodra djur på ett 
mindre koncentrerat sätt samt att stu-
dera hur djur genetiskt har anpassats 
till den moderna djurhållningen. När 
programmet påbörjades saknades det 
metoder för att kvantitativt bestämma 
hur djur anpassas till nya miljöer. Inom 
ramen för de uthållighetsmål som sat-
tes upp inom djurområdet har ett antal 
forskningsprojekt bedrivits vilkas resul-
tat ger vägledning för en framtida mer 
hållbar djurhållning och animaliepro-
duktion.
De fyra uthållighetsmålen är:
•  hälsa och naturligt beteende i fokus
•  utfodring ska befrämja djurhälsa
•  djurhållningen ska utvecklas mot en 

minimal användning av mediciner
•  produktionsmetoderna ska etiskt 

accepteras  av producenter och kon-
sumenter.

Stora vinster med gott, naturligt 
beteende hos våra husdjur
Genom att tillåta naturliga beteenden och minimera beteende-
störningar hos husdjur effektiviseras djurhållningen samtidigt 
som den bättre överensstämmer med hur allmänheten vill att 
den ska fungera. Det bidrar till en förbättrad lönsamhet.

Beteende styrs av gener
Vad avser hälsa och naturligt beteende 
har MAT 21 kunnat visa hur onormala 
beteenden som till exempel fjäderhack-
ning hos höns kan relateras till vissa gen-
grupper, s.k. Quantitative Trait Loci 
(QTL). Sådan information är avgörande 
för att kunna bedriva en avel där önskade 
produktionsegenskaper kan prioriteras 
utan att oönskade beteendeeffekter följer 
med ”på köpet”. Här har avelsföretagen 
fått såväl metoder som information som 
visar hur de kan utveckla sina avelspro-
gram i riktning mot att minska oönskade 
sidoeffekter på beteende i avelsarbetet.

Samspel mellan ko och kalv
Hälsa och naturligt beteende har också 
varit i fokus i studier av hur samspelet 
mellan ko och kalv utnyttjas. Kalvar 
har en naturlig motivation för att dia. 
Vi har undersökt ett system där kalven 
tillåts dia för att ta reda på om juver-
hälsan hos kon och kalvens hälsa kan 
förbättras av detta samtidigt som kon 

ökar mjölkproduktionen. Det visar sig 
vara möjligt att förbättra både kalvens 
hälsa och därmed dess tillväxt och kons 
juverhälsa genom att kalven tillåts dia. 
Kons mjölkproduktion ökar också. Se-
parationen mellan ko och kalv utgör 
dock en stressfaktor som medför att 
det är viktigt att avvänjning av kalven 
görs skonsamt. Forskning inom MAT 
21 visar hur avvänjningen kan göras i 
bättre överensstämmelse med djurens 
behov. 

Grupphållning av kalvar har visat 
sig kunna resultera i ökad förekomst av 
luftvägslidanden om inte gruppstorle-
ken och åldersvariationen begränsas.

Stressande att äta ofta
Inom ramen för hur utfodring ska kunna 
befrämja djurhälsa har vi kunnat visa att 
även om grisar i naturen tillbringar en 
stor del av sin vakna tid med att äta, så 
kan man inte i intensiv svinuppfödning 
efterlikna detta genom att öka antalet 
utfodringstillfällen för växande slaktsvin 
från tre till nio. I stället blir grisarna mer 
stressade och får en sämre hälsa då de 
tvingas att konkurrera om begränsade 
resurser nio gånger per dygn i stället för 
tre. Det resulterar i en ökad förekomst 
av magsår och en sämre tillväxt. 

Modell över hur mjölkraskalvar kan födas upp av kon (modern), en amko eller artifi ciellt.

Ålder (dagar)

Kalv föds

Tas bort direkt
(mjölk i fl aska eller spene)

Hos kon 4 dagar
(colostrum)

Hos kon några veckor

Hos kon hela mjölk-
perioden

Hos amkon hela 
mjölkperioden

Mjölk via artifi ciell  
spene eller hink

Diar fritt

Diar 2-3 ggr/dag

0 4 21-28 56

Det fi nns fl era sätt att 
föda upp spädkalven. 
Antingen kan den 
placeras i en kalvbox 
direkt, eller gå kvar 
hos mamman de första 
dagarna, för att därefter 
släppas till en amko och 
få fortsätta dia eller pla-
ceras i en kalvbox, där 
den uppföds med mjölk-
ersättning. Kalven mår 
bättre av att gå med en 
ko än att placeras i en 
kalvbox. 
Källa: Lena Lidfors.
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Uthålliga inhysningssytstem 
Hur kan man tillgodose MAT 21:s ut-
hållighetsmål? Hänsyn ska tas till dju-
rens naturliga beteenden, djurens hälsa 
står i fokus och bruket av antibiotika 
ska minskas. I en tvärvetenskaplig an-
sats kombineras ny kunskap med känd 
för att analysera vilka typer av inhys-
ningssystem som tillgodoser krav på 
god hygien, god djurhälsa och naturligt 
beteende samtidigt som en hög effekti-
vitet upprätthålls.

Stora hälsovariationer
En djurhållning som befrämjar god 
djurhälsa och djurvälfärd innebär att 
bruket av mediciner minimeras. Detta 
är också anledningen till att kontroll-
föreningen för ekologisk odling, KRAV, 
har som en av sina portalparagrafer att 
rutinmässig, förebyggande behandling 
med läkemedel inte får förekomma, 
samt att långa karenstider efter före-
kommande behandling ska tillämpas. 

Vid studier av djurhälsan i ekologisk 
och konventionell djuruppfödning kunde 
slutsatserna dras att juverhälsan hos 
mjölkkor är något bättre i ekologisk djur-
hållning liksom hälsan i andningsorga-
nen hos svin. Parasitförekomsten befanns 
dock vara högre i ekologisk produktion. 

Eftersom det fanns stora variatio-
ner i hälsoläget mellan olika ekologiska 
besättningar fi nns det sannolikt en be-
tydande, outnyttjad potential för för-
bättrad djurhälsa i den ekologiska pro-
duktionen.

Inom den ekologiska rörelsen fi nns 
inte en tydlig målsättning för djur-
hållningen i ett djurvälfärdsperspektiv 
men en sådan föreslås kunna utgöras 
av ett ”etiskt kontrakt”. Den ekologiska 
djurhållningen har en potential för att 
bidra till en bättre djurhälsa och en 
ökad djurvälfärd.

Resultaten kan användas praktiskt
Resultaten inom delområdet djurforsk-
ning inom MAT 21, kan användas av 
avelsföretag för att minimera oönskade 
sidoeffekter i aveln, av konstruktörer av 
utrustning och inredning i djurstallar, 
som vill utveckla nya inhysningssystem 
vilka bättre möter biologiska krav på 
möjligheter till naturligt beteende, och 

av djurhållare, som vill förbättra möj-
ligheterna till en god djurhälsa. Med 
tillämpning av kunskaperna kan man 
genom avel undvika djur med oönskade 
beteenden såsom fjäderhackning. Inhys-
ningssystem som tillåter ko och kalv att 
gå tillsammans på ett bättre sätt under 
längre perioder kan utvecklas. Exempel 
på sådana har visats i MAT 21. 

Genom att förekomsten av beteen-
destörningar och därmed deras konse-
kvenser kan minskas effektiviseras djur-

hållningen samtidigt som den bättre 
överensstämmer med hur allmänheten 
vill att den ska fungera. De positiva ef-
fekter på hälsa och produktion som ett 
naturligt beteende som kalvens diande 
av kon medför kan också tas tillvara. 
Det står i samklang med samhälleliga 
krav och producenters intressen. Där-
med utövar det en positiv effekt på lön-
samheten.

De kunskaper som vunnits inom be-
teendegenetiken kan så småningom an-
vändas i all typ av avel och därmed ha 
betydelse för hur beteendestörningar hos 
andra arter i intensiv avel kan undvikas. 
Kunskaperna inom digivningsområdet 
är viktiga för vår syn på hur relationen 
mellan moder och unge fungerar.

I projekten om uthålliga inhysnings-
system görs avvägningar mellan olika 
intressen genom att intressekonfl ikter 
identifi eras och värderas. Det visar sig 
att de uppställda uthållighetskriteri-
erna i stor utsträckning begränsar an-
talet möjliga inhysningssystem. Kun-
skapen om hur uthållighetsanalyser 
kan göras bör användas för att bättre 
nå uppställda mål för olika typer av 
djurhållning. Den kan användas av 
lantbrukarorganisationer och de delar 
av handeln, som har ett intresse av att 
skapa nya nischer och spetsprodukter.

Exempel på angelägen 
forskning framöver
I takt med att ny kunskap kommer 
fram måste en fortlöpande process se 
till att uthållighetsmål kontinuerligt 
revideras. Bland annat behöver djur-
omsorgsprogram regelbundet ses över 
så att de viktigaste djuromsorgsaspekt-
erna fi nns med.

Under den inledande fasen var 
forskningen inom djurområdet i stor 
utsträckning baserad på doktorandar-
bete. Flera av dessa arbeten har varit 
tvärvetenskapliga till sin karaktär vilket 
fortfarande är unikt i avhandlingssam-
manhang. Det är angeläget att ta vara 
på den tvärvetenskapliga kompetens 
som etablerats för att nyttja den i det 
fortsatta arbetet med att utveckla ut-
hållighetsmål.

BO ALGERS, 
områdesansvarig djurhållning

”De uppställda uthållighets-
kriterierna begränsar i stor 
utsträckning antalet möj-
liga inhysningssystem”

Med hjälp av QTL-analys har man hittat genen PMEL17 på kromosomen (x-axeln i vänstra 
bilden). I den genen ligger ett anlag för pigmentering av hönans fjäderdräkt. Pigmenteringen 
leder till att hönan utsätts för fjäderhackning. Y-axeln visar styrkan i sambandet mellan olika posi-
tioner på kromosomen och risken att bli fjäderhackad. Den högra bilden visar hur en vild, pig-
menterad höna utsätts för betydligt mer fjäderhackning än en tam, vit höna. Källa: Per Jensen
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I den ena studien undersöktes effek-
terna av nio veckors diande följt av 
avvänjning på amkor som hade haft 
höga celltal i mjölken. Dessa sju kor 
jämfördes med sju kontrollkor utan di-
ande kalvar. Fettet i mjölken ökade hos 
de kor som hade haft diande kalvar, 
men juverhälsan förbättrades inte och 
mängden säljbar mjölk var lägre än i 
kontrollgruppen.

I den andra gruppen undersöktes 
sambandet mellan plasma- och saliv-
kortisols respons på stress hos mjölk-
kor. Stresshormonet kortisol bildas i 
binjurebarken och reglerar blodvo-
lym och blodtryck. Ju mer stressad 
man känner sig desto mer kortisol ut-
söndras. För att aktivera kortisolstress-
responsen skiljdes sex kor från sina 
kalvar fyra dagar efter kalvning och 
sex kalvar skiljdes från en grupp av 
kalvar vid åtta veckors ålder. Djuren 
fl yttade till en okänd miljö. Resulta-
tet visar att djuren blev stressade och 
att halterna av plasmakortisol och sa-
livkortisol ökade. Det fanns dock en 
förskjutning i tid mellan dem. Plasma-
kortisolet nådde sin topp 10–15 minu-
ter efter separationen medan salivkor-
tisolet nådde sin topp efter 35 minuter. 
Någon skillnad mellan raser eller mel-
lan ko och kalv hittades inte.

Läs mer: Hernández, C. 2004. Ef-
fects of  Social Separation on Cor-
tisol, Milk Yield and Coposition, 
Udder Health and Behaviour in 
Dairy Cattle. Faculty of  Veterinary 
Medicine and Animal Science, SLU. 
Master of  Science’s Thesis. No 48.

Samspel mellan ko och kalvHälsa hos 
svenska kalvar
De vanligaste sjukdomarna hos 
kalvar är diarré och luftvägslidanden. 
Karin Lundborg, Inst för husdjurens 
miljö och hälsa, SLU, har undersökt 
kalvhälsan i mjölkbesättningar. 

Undersökningen gjordes dels i form av 
en observationsstudie hos 3 081 kvigkal-
var från 122 mjölkbesättningar under 
kalvarnas första 90 levnadsdagar, dels 

genom en landsomfattande enkätstudie 
gällande kvigkalvar. I de observerade 
besättningarna var den totala sjuklig-
heten hos kalvarna 23 procent.

Utifrån resultaten ger Karin Lund-
borg ett antal råd till kalvuppfödare. 
Här är några av dem:
•  Övervaka kalvningen – eventuellt 

med kamera.
•  Använd en kalvningsbox för en 

ensam ko om kon kalvar inomhus 
och ge kalven råmjölk inom fyra 
timmar från födseln.

•  Råmjölkens kvalitet avseende immu-
noglobulinhalten är viktig. Mät den 
eller använd råmjölk från kor som 
har kalvat minst tre gånger. Ge rå-
mjölk från första mjölkningen också 
till kalvens andra mål.

•  Håll spädkalvarna i så små grup-
per som möjligt och försök ha jämn-
gamla kalvar i gruppboxarna på 
grund av risken för smitta. Var noga 
med hygienen! Se till kalvarna varje 
dag för att upptäcka sjukdomar så 
tidigt som möjligt.

•  Utnyttja kalvens hela tillväxtpotential 
de tre första månaderna. Öka mjölk-
givan och komplettera med grovfo-
der och koncentrat av god kvalitet.

Läs mer: Rapport av Karin Lund-
borg i publikationslistan.
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”Håll spädkalvarna i så 
små grupper som möjligt 
och försök ha jämngamla 
kalvar i gruppboxarna på 
grund av risken för smitta”

De kor som har haft diande kalvar har betyd-
ligt högre celltal i mjölken vid avvänjning och 
de följande tre veckorna än kontrollkorna. 
33 % av korna som har diats hade ett celltal 
på mer än 5 milj celler (då mjölken är otjän-
lig) medan bara 1 % av kontrollkorna hade 
ett så högt celltal. Källa: Carlos Hernández.

Avvänjningen av kalven i kombination med att man börjar mjölka kon är 
stressande för kon, vilket yttrar sig i att kon råmar och fl yttar sig under 
mjölkning. Carlos E. Hernández Verduzco, Inst för husdjurens miljö och 
hälsa, har i två studier i en ekologisk mjölkbesättning undersökt effek-
terna av kalvens diande och avvänjning från en amko samt sambandet 
mellan kortisol i plasma och i saliv.

Celltal i mjölk hos amkor som diats

Celltal i mjölk hos kontrollkor som 
inte diats

2020 Djurhållning
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Fjäderhackning 
är ärftligt
Fjäderhackning hos tamhöns 
förknippas med kannibalism och 
allvarliga djurhälsoproblem. Det är 
ett exempel på ett beteende som 
är skadligt för offrets hälsa utan att 
ge förövaren några fördelar. 

En grupp forskare har upptäckt att en 
viss pigmentering i fjäderdräkten lockar 
till fjäderhackning. Pigmenteringen or-
sakas av en vild recessiv allel i genen 
PMEL17. Svårartad fjäderhackning 
beror alltså delvis på en gen hos offret.

Beteenden, liksom tillväxt och ägg-
produktion, står under genetisk kontroll. 
För att identifi era de regioner i arvsmas-
san där de viktiga egenskaperna kan fi n-
nas, används QTL-analys (QTL är en 
region – lokus – på en kromosom, vilken 
kontrollerar kvantitativa egenskaper).

Upptäckten har gjorts sedan röda 
djungelhöns har korsats med en linje av 
vit leghorn (värphöns). Den vita färgen 
är dominant och förhindrar pigmente-
ring. Men i den andra generationen fal-
ler en del homozygoter med den vilda 
recessiva allelen ut och de uppvisar en 
stor variation av icke-vit pigmentering. 
De pigmenterade hönsen var signifi-
kant mer utsatta för fjäderhackning än 
de vita och nästan vita hönsen, vilka i 
sin tur var nästan lika skyddade mot fjä-
derhackning som homozygoterna med 
enbart dominerande vita alleler.

De höns som hackar på andra höns 
fjäderdräkter tenderar att öka hackan-
det om det fi nns många pigmenterade 
höns. De kan också stimuleras till hack-
ning av spån på golvet. Fjäderhackning 
är genetiskt betingad men påverkas av 
miljöfaktorer.

Fjäderhackning är en beteendestör-
ning med många inblandade orsaker, 
men den här forskningen har bidra-
git med en tidigare förbisedd pusselbit 
som kan hjälpa oss att avelsvägen be-
kämpa den.

Kontaktperson: Per Jensen, IPM, 
Biologi, Linköpings universitet

Läs mer: Se publikationslistan.
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FORSKARKOM M E NTARE R:
”Tack vare MAT 21 har ett frukt-
bart och långvarigt samarbete eta-
blerats mellan genetiker här i Upp-
sala och beteendevetare (etologer) i 
Skara. Vårt delprogram har gett bra 
vetenskapliga resultat och vi fortsät-
ter med korsningar mellan djungel-
höns och tamhöns (vit leghorn) för 
att fortsätta utforska sambandet mel-
lan ärftlighet och beteende. Vi pla-
nerar också nya korsningar. Nu letar 
vi andra fi nansiärer.

Om MAT 21 som helhet har jag 
svårare att uttala mig, för jag hade 
forskningsanslag enbart den första 
perioden. Den andra perioden fi ck 
Per Jensen anslag för sin del av vårt 
program.” 
LEIF ANDERSSON, 
projektledare, Institutionen för medicinsk 
biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet

”Det mest stimulerande och givande 
har varit det internationella arbetet. 
Vi har haft ett mexikanskt samarbete 
inom ko/kalv-projektet. En mexi-

FO R SK N I N GSO M R Å D E :  DJURHÅLLNING

kansk forskare har varit här och tre 
svenska studenter har varit i Mexiko.  
Dessutom har en svensk doktorand 
varit i Mexiko flera gånger. Biolo-
gin hos nötkreatur är lika, men det 
är intressant att se vad  det tropiska 
klimatet och korsningsinslaget av 
Zebu har för betydelse för samspelet 
mellan ko och kalv i Mexiko. Det vi-
sade sig att kalven uppvisade ett na-
turligare beteende och växte något 
bättre om kalven fi ck dia restriktivt 
än om den fi ck dricka ur hink. 

Vi har också haft ett bra samar-
bete med näringen och mellan in-
stitutionerna här på Ultuna, i Skara 
och i Lund. I en eller annan form 
kommer samarbetet att fortsätta.” 
KERSTIN SVENNERSTEN-SJAUNJA, 
projektledare, Inst för Husdjurens utfodring 
och vård, SLU

”Att som naturvetare jobba tvärve-
tenskapligt med fi losofer är frustre-
rande och mycket nyttigt. Kultur-
krockar är jobbiga men berikande! 
När filosoferna ifrågasätter våra 
behov av faktainsamling och vi ifrå-
gasätter deras behov av defi nitioner 
kan det ge bättre djurvälfärd. Man 
blandar tekniska och biologiska fakta 
med politiska, fi losofi ska och huma-
nistiska hänsyn. Personligen upp-
täckte jag att jag inte var så huma-
nistisk som jag trodde…

Jag har alltså studerat djurvälfärd 
i ekologiskt lantbruk. För att göra 
det måste man teoretiskt förstå hur 
människor ser på våra husdjur och 
vilken plats djuren har i vårt sam-
hälle. I praktiken har jag undersökt 
hur ekologiska lantbrukare med djur 
ser på sina djurs välfärd. De har en 
speciell förståelse för att djur bör 
leva ett naturligt liv, alltså inte bara 
att djuren ska vara friska och produ-
cera mycket.”
VONNE LUND, 
f d doktorand, Veterinærinstituttet, Oslo
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LIVSMEDELSKVALITET ÄR ett komplext 
begrepp som både handlar om produk-
tionskvaliteten och produktkvaliteten, 
det vill säga dels hur maten produceras 
(säkert, etiskt och hållbart), dels dess nä-
ringsmässiga, hygieniska, toxikologiska, 
sensoriska och teknologiska egenskaper. 
Dessutom påverkas den upplevda kva-
liteten av vilka föreställningar man har 
om hur en viss produkt producerats.

Skydd mot hjärtkärlsjukdom
Ett stort intag av fullkornsprodukter av 
spannmål kan ge ett förbättrat skydd 
mot hjärt-kärlsjukdom hos människor. 
Det förklaras delvis av förekomsten av 
kostfi brer och fenoliska antioxidanter i 
fullkornsprodukter av spannmål. Ökade 
kunskaper om hur man tar tillvara dessa 
naturliga ämnen kan göra det möjligt 
att framställa nya spannmålsbaserade 
livsmedel med förbättrade näringsegen-
skaper, så kallad mervärdesmat. 

Havre konsumeras normalt som full-
korn och är en god källa till både kost-
fi brer och fenoliska antioxidanter. Kost-
fi brerna sänker förhöjda kolesterolhalter i 
blodet. Antioxidanterna – i havre främst 
så kallade avenantramider – fångar in fria 
radikaler som bildas i kroppen och för-
hindrar skadlig oxidation. Halten av av-
enantramider varierar stort mellan sort 
och odlingsbetingelser. 

Växten mobiliserar inte avenantra-
mider som respons mot ett ökat all-
mänt tryck från skador och parasiter i 
obesprutade odlingssystem, vilket man 
trodde. Vi upptäckte nämligen att halten 
avenantramider i kärnan inte skiljde sig 
åt mellan konventionellt och ekologiskt 
odlad havre. Däremot varierar koncen-
trationen av avenantramider i blad från 
olika havresorter beroende på graden 
av svampangrepp på odlingsplatsen. 

God ätkvalitet är viktigt för konsumenter
Livsmedelskvaliteten kan variera mycket beroende på pro-
duktionsbetingelserna, men skillnaderna är oftast små 
mellan konventionell och ekologisk produktion. Studier som 
visar att fettsyrasammansättningen i exempelvis nötkött 
påverkas positivt av betesgång kan ge ett mervärde för den 
typen av produkter.

Kvävegödsling, upp till rekommen-
derade givor, främjar bildningen av 
avenantramider men motverkas vid 
högre (överoptimal) kvävegödsling.

Utfodring påverkar fettsyror
Ett grönbetesbaserat utfodringssystem 
kan leda till att omega-3-fettsyror anri-
kas på bekostnad av omega-6-fettsyror 
i nötkött, något som ur hälsosynpunkt 
ger ett bättre kött. Till skillnad från 
idisslare utfodras konventionellt produ-
cerade grisar oftast enbart med högkon-
centrerade kraftfoderblandningar och 
har liten eller ingen tillgång till grovfo-
der (till exempel hö, ensilage eller bete). 

I mer uthålliga eller ekologiska upp-
födningssystem har alla djur generellt 
fri tillgång till grovfoder. Enkelma-
gade djur såsom grisar är dåliga grov-
foderomvandlare, men en liten del av 
det totala näringsbehovet kan täckas 
av grovfoder. Studierna inom MAT 21 
visar att tillgång till grovfoder ger en 
högre halt fl eromättade fettsyror i gris-
köttet. Nackdelen med den högre hal-
ten fl eromättade fettsyror är att man 

ibland får problem med hållbarheten i 
ekologiskt producerade förädlade gris-
köttsprodukter. De fl eromättade fettsy-
rorna oxideras lättare än enkelomät-
tade eller mättade fettsyror och köttet 
härsknar snabbare. 

En bättre E-vitaminstatus skyddar i 
viss utsträckning köttet från att härskna. 
Grisar som har tillgång till E-vitamin-
rikt gräs får högre halter av E-vitamin i 
köttet. Det kan i viss mån kompensera 
för den ökade omättnadsgraden i fettet 
så att köttets hållbarhet inte försämras.

Fettsyrasammansättningen i mjölk 
påverkas också av kornas utfordring och 
uppvisar normalt en årstidsvariation. 
På sommaren, då korna går på bete, 
är andelen omättade fettsyror större i 

mjölken än på vinterhalvåret. Vi fann 
däremot inga viktiga skillnader mel-
lan ekologisk och konventionell mjölk 
med avseende på fettsyrasammansätt-
ningen. Kvalitetsskillnaderna för andra 
näringsämnen var små mellan ekolo-
giskt producerad och vanlig mjölk. Det 
enda som skiljde i kemisk sammansätt-
ning var ett lägre urea- och selenin-
nehåll samt lägre celltal hos den eko-
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Halt av antioxidanter

”Utseende, lukt, smak och 
konsistens är konkreta och 
betydelsefulla faktorer när 
konsumenter väljer mat”

Antioxidanter är kroppens vapen mot fria radikaler. Havre innehåller mer fett än övriga sädes-
slag och med fettet följer antioxidanter (AVA) som skyddar fettet mot nedbrytning (härskning). 
Halten AVA påverkas av havresort, kvävegiva och odlingsår rmedan odlingssystem inte tycks ha 
någon betydelse. Källa: Lena Dimberg
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logiska mjölken. Celltal är ett mått på 
kornas juverhälsa, ju lägre desto bättre.

Kadmiumhalter jämfördes
Kadmium ansamlas i njuren och hal-
terna där blir mångfalt högre än i kött. 
Njuren skulle därför kunna utnyttjas 
som en biomarkör för kadmiumexpo-
nering i olika områden. I en studie föd-
des grisar upp antingen konventionellt 
inomhus eller ekologiskt utomhus. Trots 
att det ekologiska fodret hade lägre kad-
miumhalt än det konventionella, hade 
ekogrisarna högre kadmiumhalter i 
njure och träck. Utegrisarna måste ha 
utsatts för kadmium från utemiljön, till 
exempel när de bökade i jorden. 

Vissa foderkomponenter hade höga 
kadmiumhalter, bland annat betfi ber 
(från sockerbetor) i det konventionella 
fodret och potatisprotein i det ekolo-
giska.

Små skillnader 
i teknologisk kvalitet
I allmänhet ser man små eller inga ef-
fekter av olika produktionsmetoder på 
grisköttets teknologiska kvalitet, det vill 
säga livsmedelsråvarans funktionella 
egenskaper för vidare processning. 
Tillgång till stora utearealer och ökad 
grad av motion leder till något sämre 
vattenhållande förmåga jämfört med 
konventionellt uppfödda grisar.

Utomhusuppfödning av grisar kan 
också ge upphov till ett mörkare och rö-
dare kött. Alla undersökningar ger dock 
inte samma resultat; ibland har man fun-
nit motsatt resultat eller ingen skillnad i 
köttfärg beroende på uppfödningssystem. 

Konsumenter väljer ätkvalitet
Sensoriska egenskaper som utseende, 
lukt, smak och konsistens är konkreta och 
betydelsefulla faktorer när konsumenter 
väljer mat. Livsmedlens sensoriska kva-
litet eller ätkvalitet bedöms med hjälp av 
en tränad objektiv panel eller genom att 
göra konsumentundersökningar bland 
vanliga, otränade konsumenter. 

Produktionssystem och sort, jord-
mån och årsmånsvariation, tillgång till 
grov/grönfoder, motion samt en ökad 
eller minskad stresstolerans beroende 
på uppfödningsmiljön har betydelse 
för köttets sensoriska egenskaper. Ofta 
kan man inte särskilja effekterna av 
olika faktorer från varandra och jämför 
i stället hela utomhuskonceptet med 
konventionell grisköttsproduktion. 

Grisköttets ätkvalitet skiljer sig inte 
beroende på uppfödningsmodell, under 
förutsättning att utegrisarna kompense-
ras för ökad energiåtgång genom att få 
mer foder ute jämfört med inne.

Om otränade konsumenter inte vet 
om att det är skillnad på hur djuren fötts 
upp märker de ingen skillnad på smak 

och textur mellan KRAV-producerat och 
konventionellt griskött. Försök som gjorts 
visar att den upplevda kvaliteten hos ex-
empelvis ekologiskt producerat griskött 
till stor del handlar om förväntningar. 
Det är vanligt att man både förväntar sig 
och faktiskt upplever en bättre kvalitet 
om köttet märkts med ekologiskt. 

Detsamma gäller för konsumenter-
nas acceptans för bröd. Den största 
positiva effekten hade information om 
odlingssystemet (det vill säga att brödet 
hade sitt ursprung i ett ekologiskt od-
lingssystem), speciellt för de konsumen-
ter som oftast åt ekologiska livsmedel 
och för de minst omtyckta bröden. 

Exempel på angelägen forskning 
framöver
Inom området Produktkvalitet kan 
man inte riktigt tala om uthållighets-
brister; det viktiga är att uthålligt pro-
ducerade produkter har bättre eller 
minst lika bra kvalitet. Om inte exem-
pelvis ätkvaliteten är bra kommer det 
att vara mycket svårt att få avsättning 
för produkter, oberoende av hur uthål-
lig produktionen har varit.

Det är således viktigt att aldrig 
glömma kvalitetsfrågorna vid produk-
tion av livsmedel oberoende av under 
vilket koncept produktionen sker.

KERSTIN LUNDSTRÖM, 
ämnesansvarig område produktkvalitet

Sensoriska egenskaper hos kött från charolaiskvigor (a) och anguskvigor (b). Kvigorna har fötts upp till antingen 18 eller 22 månaders ålder och 
efter slakt hängts med akilleshängning eller bäckenhängning. Se vidare notis sid 24. Källa: Maria Lundesjö Ahnström.
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Hängning påverkar köttkvaliteten
Uppfödningsmodellen har relativt 
liten betydelse för köttets kvalitet, 
medan hängningsmetod däremot 
har stor betydelse. Det har Maria 
Lundesjö Ahnström och hennes 
kollegor vid institutionen för Livsme-
delsvetenskap, SLU, kommit fram till. 

För konsumenten är mörhet följt av saf-
tighet och smak de viktigaste kvalitets-
egenskaperna hos nötkött. Slaktkrop-
parnas och köttets kvalitetsegenskaper 
varierar mycket, liksom mörheten hos 
det kött som konsumenterna köper. Alla 
skillnader går inte att förklara med fak-
torer som ras, ålder och kön eftersom 
uppfödning och slakttidpunkt också kan 
variera. Två olika slakttidpunkter och 
olika intensitet under uppfödningen har 
därför undersökts i kombination med 
bäckenhängning för att se om variatio-

nen i köttkvalitet kan minskas.
Två grupper med 8 månader gamla 

kvigkalvar av charolais- respektive ang-
usras köptes in. Försöket inleddes med en 
stallperiod med olika intensiv uppfödning 
för de två raserna, samt två intensitetsni-
våer inom varje ras. Under betesperioden 
utgjorde naturbete kvigornas enda foder. 
Hälften av djuren slaktades vid 18 måna-
ders ålder och den andra hälften vid 22 
månaders ålder efter ytterligare en period 
på stall. Efter slakt hängdes den vänstra 
slaktkroppshalvan om till bäckenhäng-
ning, medan den högra sidan hängdes 
som vanligt i hälsenan (akilleshängning).

Sammanfattningsvis betydde utfod-
ringsintensitet och slaktålder mer för 
slaktkroppens kvalitet än för köttets ät-
egenskaper. Bäst ätkvalitet hade kött 
från kvigor som slaktats direkt från 
bete och därefter bäckenhängts.

Läs mera: Lundesjö Ahnström, 
Maria, m fl . 2004. Köttkvalitet hos 
köttraskvigor – effekt av uppföd-
ningsmodell och hängningsmetod. 
Fakta Jordbruk nr 5, 2004, SLU.

Genom att hänga slaktkroppen i bäckenet 
istället för i hälsenan får man ett mörare kött. 
Det beror på att de stora musklerna i bakdel 
och rygg sträcks och därmed förhindras att 
dra ihop sig i rigor mortis (dödsstelhet). Ju 
mindre muskeln drar ihop sig desto mörare 
blir den och mörheten utvecklas snabbare.

Vilket bröd konsumenterna väljer beror på sensoriska och ickesensoriska faktorer. Årsmån, mal-
ningsteknik, odlingssystem och bakningsteknik påverkar brödets sensoriska kvalitet. Konsumen-
ternas smakupplevelse påverkas av information och deras värderingar. Källa: Iwona Kihlberg

Brödsmaken viktigast
Malningsteknik och årsmån har 
störst betydelse för brödkvaliteten. 
Odlingssystem och bakningstek-
nik påverkar också brödkvaliteten, 
men inte lika mycket. För konsu-
menterna är smaken viktigast, följt 
av produktionsinformation och 
värderingar. Konsumenter kunde 
uppvärdera mindre välsmakande 
bröd om de fi ck veta att brödet 
var bakat på ekologiskt odlat vete. 

Iwona Kihlberg, Inst för hushållsve-
tenskap, Uppsala universitet, har stu-
derat kvalitet hos vete, mjöl, bröd och 
vad konsumenterna påverkas av vid 
bedömning av brödsmaken. Ekologiskt 
odlat vete jämfördes med konventio-
nellt odlat under en treårsperiod.

Kvalitetsskillnaderna i sensorisk 
kvalitet hos det vita matbrödet var 
större mellan år än mellan odlingssys-
tem. Matbröd bakat med vete skördat 
det ena året hade lägre elasticitet, len-
het, saftighet av inkråmet, men högre 
spänstighet, tryckmotstånd, tuggmot-
stånd och härsken smak, än inkråm av 

matbrödet bakat med vete skördat det 
andra året. Matbröd bakat med kon-
ventionellt vete hade högre elasticitet 
och saftighet än bröd bakat med eko-
logiskt vete.

Kvalitetskillnaderna i sensorisk kva-
litet hos fullkornsbrödet orsakades i 
större grad av malningsteknik än od-
lingssystem. Valsmalet vetemjöl gav 
matbröd som kännetecknades av sötma, 
saftighet och kompakthet medan sten-
malet vetemjöl gav matbröd som kän-

netecknades av sälta, hade större be-
nägenhet för deformation och mer 
intensiv smak av spannmål.

Läs mera: Kihlberg, Iwona. 2004. 
Sensory Quality and Consumer 
Perception of  Wheat Bread. Com-
prehensive Summaries of  Uppsala 
Dissertations from the Faculty of  
Social Sciences 139. Acta Universi-
tatis Uppsaliensis

PRODUKTIONSSYSTEMENS OCH 
INFORMATIONENS   EFFEKTER

PÅ PRODUKTKVALITET OCH 
KONSUMENTERNAS UPPLEVELSE AV BRÖD
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Unika anti-
oxidanter i havre
Kostfi brer och fenoliska antiox-
idanter bidrar troligen till att ett 
stort intag av fullkornsprodukter av 
spannmål minskar risken att drab-
bas av hjärtkärlsjukdom. 

Antioxidanter följer med fettet och skyddar 
fettet mot nedbrytning (härskning). Havre 
innehåller mer fett än övriga svenska sädes-
slag och det är därför naturligt att havre har 
en högre andel antioxidanter. Havre har 
även egna fenoliska antioxidanter, som kall-
las avenantramider (AVA). De förekommer 
i både blad och kärna. I bladen produceras 
de som svar på svampangrepp, halterna är 
i allmänhet högre i kärnan. I kärnan fi nns 
de främst i klidelen. Kopplingen till mot-
ståndskraft är inte utredd.

Lena Dimberg, Inst för livsmedelsve-
tenskap, SLU, har undersökt havrekärnor-
nas AVA-halt i olika havresorter, vid skilda 
kvävegivor, med olika odlingssystem och 
olika årsmån. När det gäller sort var AVA-
halten 30 procent högre i den fettrika Ma-
tilda än i Sang och Freja. Stora kvävegivor 
minskade AVA-halten medan odlings-
system (eko/konventionellt) inte spelade 
någon roll. Skillnaden mellan olika år var 
stor. Vad det beror på vet man ännu inte.

AVA-halten ökar när havren gror. För 
att få havreprodukter med förhöjda halter 
av AVA kan man mälta havrekärnorna, 
det vill säga blötlägga, gro och torka dem.

Läs mera: Dimberg, Lena. 2004 Antiox-
idanter i havre: Halten avenantramider 
kan påverkas både före och efter skörd. 
Fakta Jordbruk. Nr 1, 2004. SLU.

Avenantramidmolekylens kemiska struktur 
liknar strukturen hos ett läkemedel som 
används i många asiatiska länder mot olika 
typer av allergier. Det fi nns 15–20 olika AVA-
föreningar i havre. R i molelylen kan vara H, 
OH eller OCH3.
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Forskarkommentarer:
”Det som har varit speciellt bra med 
MAT 21:s arbetssätt är att det har 
funnits så många, bra doktorandpro-
jekt som har gett möjlighet att göra 
djupdykningar inom olika forsk-
ningsområden. Doktorandtjänserna 
har vi haft en handfast nytta av.

Industrinyttan av forskningsre-
sultaten får industrin uttala sig om, 
men efter vad jag har hört är MAT 
21 välkänt och har ett gott rykte i 
livsmedelsindustrin.”
PER ÅMAN, 
professor, Inst för livsmedelsvetenskap, SLU

”Jag fi ck hoppa in och jobba med min 
hjärtefråga, det vill säga att ta reda på 
vad i havren som är så nyttigt. Vi vet 
att havren har unika antioxidanter, 

som skyddar den mot härskning och 
studier visar att det kan minska risken 
för den som äter havre att drabbas av 
hjärtkärlsjukdomar. Jag vill ta reda på 
om man med olika betingelser kan på-
verka halterna av havrens antioxidan-
ter, avenantramider. Vi hade förväntat 
delvis andra resultat. Avenantramid-
halten kunde ha varit högre i ekolo-
giskt odlad havre än i konventionellt 
odlad, eftersom svamp inte sprutas 
bort i ekologisk odling och havre bil-
dar avenantramider för att skydda sig 
mot svampangrepp.

För mig som är vit biolog och job-
bar i laboratoriemiljö har det varit 
berikande att jobba ihop med en 
grön biolog och stöta på nya pro-
blem som att vara beroende av väder 
och vind för forskningsresultaten.”
LENA DIMBERG, 
docent och universitetslektor vid Inst för 
livsmedelsvetenskap, SLU

”Det har varit jättegivande – man 
kände att man hade en speciell iden-
titet som MAT 21-doktorand. Jag bör-
jade redan 1998. Vi var tre doktoran-
der som jobbade särskilt nära varandra 
i ett projekt som rörde grisköttets kvali-
tet och jag träffade forskare från andra 
discipliner. Speciellt i första fasen deltog 
jag i seminarierna. Bland annat hade 
vi en internatkurs där vi lärde känna 
varandra och diskuterade begreppet 
hållbarhet ur olika aspekter.

Andra fasen blev kanske mera av 
konsolidering. Jag skulle gärna ha run-
dat av med doktorandträffar på slutet. 
Men initiativet låg hos oss doktoran-
der och vi var upptagna med att av-
sluta våra avhandlingar. Jag själv dis-
puterade i mars 2004, min avhandling 
handlade om hur arv och uppfödning 
påverkar grisköttets kvalitet och om 
bildningen av heterocykliska aminer.”
VIKTORIA OLSSON, 
f d doktorand, Inst för livsmedelsvetenskap SLU
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Om livsmedelsproduktionen ska bli 
mer uthållig måste konsumenterna i 
ökad utsträckning välja uthålligt pro-
ducerade livsmedel. Ekologiska pro-
dukter brukar uppfattas som uthål-
ligt producerade – även om forskning 
ger motstridiga resultat – och KRAV-
märkta produkter är relativt kända 
bland allmänheten. Ekologiskt pro-
ducerade livsmedel har i MAT 21:s 
forskning jämförts med konventionellt 
producerade. Många människor är po-
sitivt inställda till att köpa ekologiska 
livsmedel i största allmänhet. Trots det 
är det inte särskilt vanligt att de köper 
dessa produkter. Den positiva attityden 
slår alltså inte igenom i köpbeteendet. 
Hur kan det förklaras? En faktor kan 
vara att ”ekologiskt producerad” inte 
är ett viktigt inköpskriterium för de 
fl esta konsumenter när de köper mat. 
Det är viktigare att maten smakar gott, 
är hållbar och nyttig. 

En annan faktor som har betydelse 
är priset. Många konsumenter avstår 
från att köpa ekologiskt för att de tycker 
att det kostar för mycket. 

En tredje faktor är att den bild kon-
sumenter har av ekologiska livsmedel 
inte stämmer så väl överens med de 
kvaliteter som anses vara viktiga vid 
köp av livsmedel. De fl esta tror inte att 
ekologiska alternativ smakar bättre än 
”vanliga” och god smak var det inköps-
kriterium som ansågs vara viktigast vid 
köp av livsmedel. 

Hälsa och miljö
Den vanligaste uppfattningen om eko-
logiska livsmedel är att de är dyrare, 
men också nyttigare, än ”vanliga” livs-
medel. I litteraturen fi nner man främst 

Konsumenter behöver påminnas 
om miljöargument
De fl esta konsumenter är positiva till ekologiska livsmedel 
därför att de uppfattar dem som hälsosamma och miljövän-
liga. Andelen regelbundna köpare av ekologiskt kött, pota-
tis och bröd har dock inte ökat sedan 1998. 
Miljömärkning kan vara ett sätt att få konsumenter att 
oftare välja uthålligt producerade livsmedel.

två drivkrafter till att välja ekologiskt: 
hälsa och miljö. Våra analyser av hälsa 
och miljö som bevekelsegrunder för köp 
av ekologiska livsmedel styrker tidigare 
forskning. Omsorg om den egna eller 
familjens hälsa var ett starkare skäl till 

köp än omsorg om miljön. Det måste 
tilläggas att det inte fi nns entydiga ve-
tenskapliga bevis för att ekologiska livs-
medel är hälsosammare än ”vanliga”.

Allmänt positiva
Våren 2004 genomfördes den tredje 
enkätundersökningen om konsumen-
ters attityder till och uppfattningar 
om ekologiska livsmedel. Den första 
studien som gjordes 1998 visade att 
majoriteten av de svenska konsumen-
terna hade en positiv attityd till att 
köpa ekologisk mjölk, kött, potatis och 
bröd. Men resultaten visade också att 
få hade för avsikt att börja köpa och 
att få köpte dessa fyra ekologiska livs-
medel regelbundet. Våren 2001 upp-
repades undersökningen och resulta-
tet visade endast små och få skillnader 
i jämförelse med 1998 års resultat. At-
tityden till att köpa de fyra ekologiska 
livsmedlen var fortfarande positiv men 
det var bara marginellt fl er (1-3 %) som 
uppgav att de köper dem regelbundet 
2001 jämfört med 1998. Tillgänglig-
heten av ekologiskt bröd ansågs vara 
något bättre 2001 än 1998. Prelimi-
nära data från 2004 tyder på att an-
delen konsumenter som har en positiv 

attityd till att köpa ekologiskt kött, po-
tatis och bröd har minskat något. An-
delen regelbundna köpare av dessa tre 
ekologiska livsmedel ligger på ungefär 
samma eller lite lägre nivå än 1998. 
Andelen regelbundna köpare av ekolo-
gisk mjölk tycks dock ha ökat från 1998 
till 2004. Tillgängligheten av ekologisk 
mjölk, kött, potatis och bröd upplevs 
som bättre 2004 än 1998.

Miljömärkning kan bryta köpvanor
Utifrån resultaten från enkätstudierna 
kan antas att de flesta konsumenter 
inte går till butiken för att leta huvud-
sakligen efter ett ekologiskt alternativ. 
Snarare går de dit för att köpa en viss 
vara – det gamla vanliga alternativet. 
Det kan vara att man tittar efter det 
”gröna” mjölkpaketet, eller att man 
letar efter sin favoritsort bland pota-
tisar. Miljömärkning kan vara ett sätt 
att bryta detta rutinmässiga beteende. 
Miljömärkningen ska påminna kon-
sumenten om att också beakta miljön. 
Vilken effekt märkningen har kan dock 
variera mellan grupper av konsumen-
ter, beroende på hur viktiga de tycker 
att miljöfrågor är.

Detta innebär i sin tur att konsu-
menter som tycker att miljöfrågor är 
mindre viktiga inte reagerar alls på mil-
jöinformation. Konsumenter som dä-
remot tycker att miljöfrågor är mycket 
viktiga kan vara direkt vägledda av mil-
jömärkning. För dem kan märkningen 
vara ett avgörande köpkriterium. Den 
miljömärkta produkten blir för dem 
den gamla vanliga som de alltid letar 
efter. Troligen utgör dessa två grupper 
en minoritet av befolkningen. 

Flertalet konsumenter har alltså en 
allmänt positiv inställning till ekolo-
giska produkter utan att denna inställ-
ning påverkar deras beteende, det vill 
säga till köp av ekologiska livsmedel. 
För majoriteten av konsumenter tycks 
den nuvarande positiva miljömärk-
ningen inte vara avgörande för val av 
produkt. Kortsiktigt skulle en ”negativ” 

”Miljömärkningen ska 
påminna konsumenten om 
att beakta miljön”
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märkning, som pekar ut varor vilka är 
sämre ur miljösynpunkt än genomsnit-
tet, vara mer effektiv. De fl esta har inte 
som mål att förbättra miljön när de 
väljer mat. Däremot vill de av mora-
liska skäl inte bidra till att försämra sa-
kernas tillstånd. 

Ett system värt att beakta är det ne-
gativa miljömärkningssystem som EU 
introducerade för vitvaror, där pro-
dukter rangordnas från mest till minst 
energieffektiva. De fl esta vitvaror med 
lägre rangordning tycks idag ha för-
svunnit från den svenska marknaden. 
Konsumenterna väljer bort de produk-
ter som uppfattas vara sämst ur energi-
/miljösynpunkt. 

Grönt, gult och rött ljus
Ett annat system, baserat på frivilliga 
åtaganden, är det av Världsnaturfon-
den introducerade för fisk. Ett grönt 
ljus signalerar ”Smaklig måltid”, ett gult 
”Tänk efter” och ett rött ”Avstå”. Dess-
utom kan det vara viktigt att tydliggöra 
”osynliga” produktkvaliteter som är re-
laterade till produktionsmetoden som 
exempelvis miljöpåverkan och djurom-
sorg. Att äta kött från djur som behand-
las illa eller äta livsmedel som under sin 
produktion bidragit till att gifter kommit 
ut i naturen, möter säkert ett visst mot-
stånd bland en del konsumenter. 

Denna typ av information kanske 
inte direkt kommer att påverka kon-
sumenten i köpsituationen. Ett skäl är 
att informationen sällan aktualiseras i 
den situationen. Få tänker på djurets 
liv och död inför köttbiten under cel-
lofan, eller på tillståndet i naturen när 
brödlukten kittlar näsan. 

Ett andra skäl kan vara att det är 
svårt att ta fram tydliga kriterier som 
underlag för märkning. 

Exempel på angelägen forskning 
framöver
På sikt kan kanske information om bra 
och dåliga val få betydelse, framför allt 
genom att öka medvetenheten om mil-
jöns och naturens värde. Hur värdet av 
naturen och miljön kan stärkas är en av 
de viktigaste frågorna inför framtiden.

ANDERS BIEL OCH MARIA MAGNUSSON,
Område konsumenter

Effekt på produktval av positiv 
respektive negativ miljö-
märkning för konsumenter 
med olika starka miljövär-
den. Effekten kunde variera 
mellan 0 (ingen effekt) till 10 
(mycket stark). De med svaga 
miljövärden påverkades inte 
av miljömärkning medan de 
med starka värden påverkades 
lika mycket av positiv som 
negativ märkning. De med 
”medelstarka” värden reage-
rade starkt på negativ märk-
ning, och valde bort dessa 
produkter, men påverkades i 
ringa utsträckning av positiv 
märkning.

Effekt av miljömärkning
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Forskarkommentarer:
”Jag har tillhört konsumentdelen inom 
MAT 21. Det har varit intressant att 
jobba med de andra forskarna men det 
känns som om vi har varit ett projekt i 
projektet, lite skilda från övriga delar. 
Kanske inte så konstigt med tanke på 
att MAT 21 är oerhört stort. 

Det jag har lärt mig av forskningen 
om miljömärkning är att konsumenter 
nås av så många budskap och miljön 
är bara en del. Jag har blivit tveksam 
till nyttan av att bombardera konsu-
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menterna med information. Kanske 
ska man lägga ansvaret högre upp 
genom politiska beslut.”
GUNNE GRANKVIST, 
f d doktorand, Psykologiska institutionen, 
Göteborgs universitet, numera lektor i psyko-
logi vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla

”Den unika fördelen med MAT 21 har 
varit tidsaspekten. Den relativt långa 
perioden på 8 år har gett lugn, ro och 
fokus. Vi har fått tid att verkligen sam-
arbeta och bygga nätverk, vilket varit en 
förutsättning för resultaten vi fått fram. 

Men för att kunna komma med re-
kommendationer och produkter som 
är praktiskt användbara behöver vi 
redan från början ta utgångspunkt i 
frågor som fi nns i praktiken. Vid en 
fortsättning tycker jag att vi i ännu 
högre utsträckning skulle ta avstamp 
i problem i den praktiska verklighe-
ten och sedan organisera forskningen 
efter det, istället för att i slutet försöka 
plocka ihop alla delarna till en helhet. 
För att få fram användbara resultat 
är det också viktigt att aktörerna från 
praktiken är med löpande under pro-
cessen och refl ekterar över resultaten 
och hur studien ska fortsätta”. 
MAGNUS LJUNG, 
f d doktorand MAT 21, forskare, SLU
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Utgångspunkten för mitt doktorand-
projekt är att ta reda på vad som kän-
netecknar en bondes sociala villkor 
idag och hur vi får en hållbar utveck-
ling av lantbruket ur ett socialt per-
spektiv. I ett första steg har jag inter-
vjuat 30 lantbrukare i olika sorters 
nedläggningshotade bygder i Sve-
rige. Glesbygden studerades för att 
de sociala frågorna drivs till sin spets 
på dessa ställen och många problem 
uppstår samtidigt. Resultaten är dock 
på många sätt generella för hela det 
svenska lantbruket och kan tillämpas 
på många lantbrukare i större eller 
mindre omfattning. 

Jordbrukets uthållighet diskuteras oftast i ekonomiska eller ekologiska 
termer, men det fi nns också sociala aspekter. Det måste fi nnas lant-
brukare som trivs och stannar kvar i yrket, för att det ska fi nnas något 
lantbruk kvar att utveckla. 

Inget uthålligt lantbruk utan bönder som trivs

Ensamhet och utsatthet försvårar
I samtalen framkommer särskilt två so-
ciala omständigheter som kan göra det 
svårt att vara lantbrukare: 

1. Ensamhet. Ensamhet förekommer i 
fl era former. Dels kan det vara svårt 
att bilda familj eller att få familjeli-
vet att fungera i området där man 
bor, dels kan det ha blivit så få lant-
brukare och andra landsbygdsbor 
att man inte längre har något reellt 
umgänge.

2. Utsatthet. Utsatthet är något som 
många upplever i samröre med olika 
myndigheter och andra organisatio-

ner. Detta upplevs som något som 
inte har funnits i samma utsträck-
ning tidigare. Man känner sig makt-
lös och frustrerad när man inte har 
någon möjlighet att påverka beslut 
som i stor utsträckning rör ens egen 
verksamhet och livssituation. 

Dessa brister upplevs av många lant-
brukare som allvarliga. När man inte 
har den livskvalitet som man eftersträ-
var vidtar man åtgärder för att för-
bättra sin situation. Det kan innebära 
att lantbrukaren ändrar produktionsin-
riktning, lägger ned verksamheten eller 
fl yttar från landsbygden. 

Viktigt med erkännande
En viktig aspekt av den sociala dimen-
sionen av hållbart jordbruk är att få 
erkännande. Varje människa behöver 

Komponenter i den sociala dimensionen av hållbar utveckling av svenskt jordbruk. Lantbrukarens delaktighet i beslut kan förbättra relationen med 
samhället och samverkan kan förbättra relationen med lokalsamhället. 

Samhället/Abstrakt system
Tjänstemän och experter, normer, 

språkbruk, media, 
konsumenter

Delaktighet i beslut 
som rör den egna 

verksamheten

Samverkan
Lantbrukaren

Lokalsamhället
Grannar, vänner, familj 

och kollegor

Naturresurserna
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Faktaruta
Många lantbrukare lägger idag ned sin 
verksamhet eller gör genomgripande 
förändringar i produktionen. Gamla 
kontaktnät har förlorats, och ersatts av 
nya. De har också fått möta massme-
dial misstänksamhet och betalnings-
ovilja från konsumenter. Samtidigt 
ändras regler och stödsystem kontinu-
erligt och både allmänhet och politiker 
premierar idag naturvård framför livs-
medelsproduktion. 
• Många lantbruk läggs ned. År 

2002 fanns det 71 000 lantbruks-
företag kvar. Mjölkproducen-
terna minskar mest.

bli erkänd som individ, som samhälls-
medborgare och som yrkesmänniska. 
Många lantbrukare saknar dock erkän-
nande på ett eller fl era av dessa plan. 
En lantbrukares ensamhet kan beröva 
honom erkännande på det första pla-
net, i den privata sfären. Om lant-
brukaren upplever sig ofördelaktigt 
behandlad i förhållande till resten av 
samhället så upplever han icke-erkän-
nande på det andra planet. Han kan 
också uppleva att han saknar uppskatt-
ning från samhället för sina jordbruks-
produkter och lantbrukets livsstil och 
upplever därmed icke-erkännande på 
ett tredje plan. 

Diversifi ering och förnyad rådgivning 
Ett exempel på hur lantbrukarnas situ-
ation kan utvecklas i en socialt hållbar 
riktning kan vara att de blir mer delak-
tiga i beslut som rör den egna verksam-
heten. Kanske kan till exempel när-
mare kontakt med konsumenten eller 
ökad diversifi ering av jordbruket bidra 
till förbättrade sociala villkor ur den as-
pekten. 

Rådgivarens traditionella roll har 
varit att sprida ny kunskap till lantbru-

faktorerna en avgörande roll. Men det 
som fäller avgörandet är lantbrukarens 
förväntningar på framtiden, vilket i sin 
tur till stor del styrs av den sociala om-
givningens förväntningar. 

Varje lantbrukare har en unik social 
omgivning i form av familj, grannar, 
rådgivare, föreningsliv med mera. Om 
denna omgivning är positiv och stöd-
jande skapas förutsättningar för ut-
veckling av företaget. 

Familjens engagemang påverkar 
lantbrukarens allmänna inställning till 
sitt företagande. Exempelvis planerar 
de lantbrukare, som har barn som vill 
ta över gården, för att möjliggöra ge-
nerationsskifte vilket påverkar deras in-
vesteringsstrategi. 

Familjen viktig när lantbrukaren fattar beslut

Läs mer: Grybäck, A. Drivkrafter 
bakom förändringar av jordbruks-
företag. 20p examensarbete. Inst för 
ekonomi, SLU, Uppsala.

Familjens engagemang påverkar 
lantbrukarens allmänna inställ-
ning till sitt företagande och är en 
avgörande faktor vid beslut kring 
utvecklingen av företaget. 

I det svenska lantbruket pågår en om-
fattande strukturomvandling. Syftet 
med denna intervjuundersökning var 
att undersöka på vilket sätt sociala och 
ekonomiska faktorer påverkar den en-
skilde lantbrukarens beslut om han ska 
vidareutveckla eller avveckla företaget. 

Studien visar att den upplevda lön-
samheten och/eller hot mot denna of-
tast är den faktor som får lantbrukaren 
att allvarligt fundera på den fortsatta 
utvecklingen av företaget. Under denna 
beslutsprocess spelar de ekonomiska 

• Svenska lantbrukares medianål-
der är 50–54 år.

• 67 procent av dem som arbetar i 
jordbruket är män. 

• Lantbruksföretagen blir större. 
Detta innebär bland annat en 
högre grad av specialisering, en 
krympande lantbrukarkår och en 
större arbetsbörda för de aktiva 
lantbrukarna.

• Lantbruket har de senaste åren 
upplevt stora omvärldsföränd-
ringar med införandet av EU:s 
regelverk och en globalisering av 
marknaden för jordbruksproduk-
ter. 

karna, men det kommer att bli mer och 
mer viktigt att uppmärksamma andra 
viktiga funktioner i rådgivningen. 
Rådgivaren kan skapa möjligheter till 
möten och samverkan och rådgivaren 
är också en av dem som kan ge lant-
brukaren det yrkesmässiga erkännande 
han är beroende av. Som motkraft till 
negativa mediabilder och ekonomiska 
nedskärningar.

Läs mer: Nordström Källström, He-
lena, 2003. Inget uthålligt lantbruk 
utan bönder som trivs. SLU Fakta 
Jordbruk nr 15/2003.
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Samverkan över bransch- och 
organisationsgränser  kräver tålamod

Genom aktörssamverkan, det vill säga 
att över bransch- och organisations-
gränser utbyta erfarenheter, söka ny 
kunskap och experimentera, skulle ak-
törerna få underlag för gemensamma 
beslut om åtgärder vilket skulle kunna 
föra utvecklingen framåt. Magnus 
Ljung har i sin avhandling utvecklat 
en praktisk teori för bättre förståelse av 
gemensamma lärande- och beslutspro-
cesser, det vill säga vad som gör att det 
går bra eller dåligt. Teorin utvärdera-
des genom ett antal fallstudier och vi-
sade sig vara användbar både vid ut-
formning, ledning och utvärdering av 
samverkansprocesserna. I intervjuer 
framkom bland annat att lantbrukarna 
upplever sig ha abstrakta och starka 
motparter såsom EU och svenska myn-
digheter, men även de egna medlems-
företagen. Det visade sig också fi nnas 
fem viktiga faktorer för att de gemen-
samma lärande- och beslutsproces-
serna ska fungera (se faktaruta).

2)  En annan viktig förutsättning är att 
den eller de som ansvarar för pro-
cessen har erfarenhet och framför 
allt intresse av att lära sig process-
ledning. Det handlar om pedagogik, 
gruppdynamik, hur man fördelar 
ansvar och skapar delaktighet bland 
dem som medverkar. 

Fallstudierna visar att i processer som 
pågått under flera år utvecklar aktö-
rerna ett lärande förhållningssätt och 
metoden ses som en möjlighet att han-
tera problem där inga enkla lösningar 
fi nns. Därmed förbättras förutsättning-
arna för samarbete och kommunika-
tion.

Faktaruta
Studierna visar att för att samver-
kansprocesser ska fungera måste 
det fi nnas:
•  ett ledningsstöd från alla involve-

rade parter
•  mötesplatser där aktörer kan 

mötas över de traditionella sek-
torerna

•  en tilltro till samverkansproces-
sens möjlighet att hantera kom-
plexitet och konfl ikter

• processledningskompetens, bland 
annat förmågan att använda sig av 
pedagogiskt innovativa metoder, 
samt en grundläggande kommu-
nikativ kompetens hos deltagarna.

• Tid, både för att utveckla och 
hitta en form som passar de spe-
cifi ka förutsättningarna.

Läs mer: Ljung, Magnus. 2001. Col-
laborative Learning for Sustainable 
Development of  Agri-Food Systems. 
Agraria 308, SLU.
Westberg, Lotten. 2003. Aktörs-
samverkan i livsmedelskedjan – det 
handlar om att ge och ta, Fakta jord-
bruk, nr 7 2003.

Tålamod krävs
Fortsatta fallstudier utförda av Lotten 
Westberg med kollegor visar att aktö-
rerna i livsmedelskedjans olika led ofta 
är intresserade av nya arbetssätt base-
rade på samverkan. Ofta uppstår det 
dock problem efter ett tag när någon 
part upplever att arbetet går för lång-
samt, kräver för mycket engagemang 
eller inte ger tillräckligt tydliga resul-
tat. 

Två viktiga förutsättningar
Forskarna har ringat in två förutsätt-
ningar som kännetecknar de processer 
som klarat av att hantera svårigheter 
och blivit mer långvariga: 
1)  Den ena är att idén om aktörssam-

verkan är förankrad och aktivt stöt-
tas av de instanser som normalt upp-
fattas som starka och betydelsefulla 
inom sektorn. Annars kan aktörs-
samverkan upplevas som ett hot och 
stöta på aktivt eller passivt motstånd.

Det behövs mer än strängare lagar och förordningar för att vi ska 
komma fram till en mer uthållig livsmedelsproduktion. Minst lika viktigt 
är att lantbrukare och andra aktörer i livsmedelskedjan känner sig delak-
tiga i utvecklingen, och att deras kunskap och erfarenheter tas till vara. 

För att samverkansprocesser ska fungera måste de vara förankrade och uppbackade av starka 
aktörer, samt ha kunniga och erfarna processledare. Det är också viktigt med bra mötesplatser 
och att man ger processerna tid.
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Konsumenterna vill inte 
ha GMO-produkter 

Exempel på en valsituation som de ca 660 konsumenterna i studien fi ck värdera.  

Konsumenterna är villiga att betala 
mer för att slippa GMO-produkter 
helt och hållet. Det fi nns också en 
hög betalningsvilja för att djuren 
ska ha det bra, men den skiljer sig 
mycket mellan djurslag.
 
Genom urvalsexperiment har vi un-
dersökt konsumenters betalningsvilja 
för olika attribut hos livsmedel. I ett 
frågeformulär har 661 konsumenter 
värderat olika attribut hos jordbruks-
produkter. Varje formulär innehöll en 
kombination av två produkter: 1)  kyck-
ling och köttfärs, 2) fl äskkotletter och 
ägg, eller 3) mjölk och spannmål. För 
varje produkt värderades fyra uppsätt-
ningar attribut, tillsammans med en 
prisökning för respektive uppsättning, 
för att efterlikna en verklig valsituation 
i butiken (se exemplet nedan).

Resultaten tyder på att värderingen 
av hur viktigt det är med djurvälfärd 
varierar mellan djurslag. Exempelvis 
anses det viktigare att nötkreatur hålls 
i lösdrift, än att höns gör det. Vi  har 
också upptäckt två marknadsmisslyck-
anden, nämligen att konsumenterna 
visar sig ha en betydligt högre betal-
ningsvilja för produkter där GMO är 

förbjudet, jämfört med varor där an-
vändningen av GMO visas genom 
märkning. Det visar sig också att det 
inte går att urskilja någon större betal-
ningsvilja för ägg från frigående höns 
än från burhöns. 

Konsumenterna är villiga att betala 
överraskande mycket för vissa förbätt-
ringar förknippade med djurvälfärd: 
kycklingar med långsammare tillväxt, 
utomhusproduktion av grisar och lös-
driftssystem för mjölkproduktion. 
Dessutom har de klara preferenser för 
förbättrade produktionsmetoder för 
spannmål vad gäller besprutning och 
kadmiumanalys. Slutligen tyder våra 
resultat på att det fi nns en stor varia-
tion mellan konsumenter när det gäl-
ler betalningsviljan för de testade att-
ributen. 

Kontaktperson: Carl-Johan Lager-
kvist, Institutionen för ekonomi, 
SLU

Läs mer: Carlsson, F., Frykblom, P., 
Lagerkvist, C-J. 2005. Consumer 
Preferences for Food Product Qua-
lity Attributes from Swedish Agricul-
ture. Ambio.

Politisk osäkerhet 
leder till ineffektiv 
marknad 
Jordbrukspolitiska reformer föregås ofta 
av utdragna besluts- och förhandlings-
processer. Ofta är både den faktiska tid-
punkten för reformens ikraftträdande 
och det faktiska utfallet av reformen inte 
avgjort förrän i slutskedet av förhandling-
arna. Som en konsekvens uppstår osä-
kerhet hos dem som kommer att beröras 
av reformen. Denna osäkerhet påverkar 
investeringar som genomförs innan re-
formen har genomförts och som kom-
mer att fi nnas kvar i företagen efter re-
formens genomförande om reformen 
berör t ex stöd kopplat till produktion. 
Genom modellering samt illustration uti-
från data från lantbruksföretag har detta 
arbete undersökt hur osäkerhet om are-
alstöd påverkar förutsättningarna för in-
vesteringar i jordbruksmark. Arbetet fo-
kuserar här på förhållandet före den så 
kallade mid-term review reformen. 

Data har samlats in från 282 lantbru-
kare i stödområde 1-3. Resultaten tyder 
på att osäkerhet om reformtidpunkt och 
reforminnehåll avspeglar sig i en investe-
ringsnivå som är lägre än vad den borde 
vara om företagarna direkt hade upp-
fattat det faktiska innehållet i reformen. 
Detta leder i sin tur till högre markvär-
den än vad som skulle vara motiverat av 
reformens innehåll. Denna osäkerhetsef-
fekt förstärks av hur utdragen reformens 
genomförande är. Osäkra lantbrukare 
kommer alltså att vara villiga att betala 
mer för marken än vad den kommer att 
vara värd efter reformen. På så sätt ska-
par politiken en ineffektiv marknad för 
jordbruksmark.

Kontaktperson: Carl Johan Lager-
kvist, Institutionen för ekonomi, 
SLU

Attribut nötkött Nötkött 1 Nötkött 2

Märkning Minimum enligt lagkrav Ursprungsgård och djurhållningsform

Foder GMO-produkter i fodret är 
förbjudna

Ingen information om ifall GMO-
produkter har använts

Produktion uthomhus Utomhus på sommaren Utomhus hela året

Transport till slakt Mobil slaktbil Transport av levande djur

Prisökn, kr/kg +4 +8

(Total kostnad) (44 kr) (48 kr)

Ditt val (markera ett 
alternativ)

”Osäkra lantbrukare kan 
tänkas betala mer för 
marken”
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De ekonomiska studierna inom MAT 21 visar bland annat 
att politisk osäkerhet leder till höjda markpriser och att 
samverkan är mycket lönsamt. 

Säljbara mervärden och samverkan 
kan öka lantbrukens lönsamhet

En långsiktigt ekonomiskt uthållig 
livsmedelsproduktion förutsätter att 
företagen kan anpassa sig på ett eko-
nomiskt rationellt sätt för att möta för-
ändrade villkor på marknaden, i lag-
stiftningen med mera.

På gårdsnivå spelar tillgänglig och 
tillämpad teknik en avgörande roll. 
Vilken teknik som tillämpas beror i 
hög grad på den enskilda lantbruka-
rens förmåga att tillägna sig ny teknik. 
Men det beror också på företagets stor-
lek eftersom ny teknik oftast förutsät-
ter en viss minsta företagsstorlek till 
exempel vid investering i mjölkrobot, 
avancerad teknik för flytgödselsprid-
ning och kemisk bekämpning. Företa-
gets storlek har också direkt betydelse 
för kostnadsstrukturen, eftersom styck-
kostnaden sjunker med ökad produk-
tionsvolym. Olika former av samver-
kan mellan producenter gör det ofta 
möjligt att dels anskaffa ny teknik och 
få tillgång till mängdrabatter. 

Den mänskliga faktorn viktig
Syntesarbetet har bedrivits i en tvär-
vetenskaplig grupp där även utomstå-
ende intressenter medverkat på olika 
sätt. Primärproduktionen har stått i 
fokus. 

Lantbruksföretagen har varit och är 
involverade i en ständig strukturom-
vandling. I syntesgruppens problemin-
ventering har det framkommit att lant-
brukarna allt tydligare signalerar att 
”den mänskliga faktorn” har stor be-
tydelse för deras tankar om framtiden. 
Framför allt har det utsatta ensamarbe-
tet och högre krav från familjen med-
fört att ett fl ertal lantbrukare omprö-
var sina yrkesbeslut. Osäkerheten om 
framtiden upplevs också ha ökat vilket 
försvårar beslutsfattandet. I en studie 
har vi visat att politisk osäkerhet leder 

till ineffektivitet och dyrare markpriser 
(se sid 31). I en annan studie har vi un-
dersökt lantbrukarnas beslutsprocess 
och det visade sig att familjen hade en 
avgörande roll (sid 29). 

Viktigt med säljbara mervärden
Arbetet med att analysera säljbara 
mervärden för det svenska lantbruket 
har en central betydelse för det svenska 
lantbrukets konkurrenskraft. Vi har un-
dersökt vilka attribut i lantbruket som 
kan förväntas kunna generera intresse 
och betalningsvilja bland konsumenter 
och skattebetalare. Studien visar att be-
talningsviljan för djurens välfärd skil-
jer sig mycket mellan djurslag, exem-
pelvis anses det viktigare att nötboskap 
får röra sig fritt än att höns får det (sid 
31).  

Samverkan ger vinster
Doktorandprojektet samverkan, inte-
gration och ekonomisk anpassning i 
lantbruksföretaget har behandlat frå-
geställningar som är centrala för att 
uppnå godtagbar lönsamhet och kon-
kurrenskraft. Samarbete och samver-

kan mellan lantbruksföretag är ingen 
ny företeelse. Maskinsamverkan, sugg-
ringar och inköpssamverkan har före-
kommit under lång tid. Den centrala 
målsättningen i detta projekt är däre-
mot ny. Utgångspunkten är att analy-
sera hur samverkan mellan lantbruks-
företagen kan förklaras då miljö- och 
socialt relaterade mål för produktionen 
ställs. 

Inom projektet har tre delstudier ut-
förts, en med samverkan mellan växt-
odlingsgårdar, en mellan en växtod-
lings- och en mjölkgård och en mellan 
svingårdar. Resultaten från de redovi-
sade fallstudierna tyder på betydande 
fördelar av samverkan ur såväl biolo-
gisk, teknisk som affärsmässig synvin-
kel (se sid 33). 

Angelägna forskningsområden
Angelägna framtida forskningsområ-
den är hur incitament till samverkan 
utvecklas över tiden, betydelsen av skill-
nader i tillgång till information mellan 
parterna, samt vilka faktorer som bi-
drar till att samarbetet förblir stabilt 
över tiden. Vi skulle också vilja utföra 
djupare studier av värdet av samver-
kansfaktorer som förändrade odlings-
system, växtföljd, riskspridning, upp-
handling och arbetsorganisation.

HANS ANDERSSON OCH 
CARL-JOHAN LAGERKVIST, 
projektledare ekonomi

I syntesarbetet har arbetsgruppen arbetat 
med scenarier som alla innehåller de tre kom-
ponenterna sociala faktorer, biologiska/ekolo-
giska faktorer samt ekonomiska faktorer. Den 
skuggade ytan varierar mellan olika scenarier 
och är ett mått på den relativa vikten av de 
tre uthållighetsfaktorerna inom respektive 
scenario. 

  sociala 
  faktorer

ekonomi

biologi

Faktaruta
Det ekonomiska uthållighetsmålet 
för MAT 21 är: 
1. att lantbruksföretaget skall ge 

en avkastning som ger motiva-
tion för bonden att fortsätta och 
utveckla företaget och 

2. att svenska produkter ska vara 
långsiktigt konkurrenskraftiga. 
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Samverkan ger ekonomisk vinst
Vi har utfört fallstudier med företag 
med olika driftsinriktningar (mjölk/
spannmål, spannmål/spannmål, svin/
svin) Sammantaget visar resultaten att:
• resursförbrukningen minskar efter-

som samverkanssystemet kan utnytt-
jas biologiskt mer effektivt än vad 
som är fallet vid självständig pro-
duktion

• en förbättrad arbetsorganisation och 
bättre utnyttjande av bästa tillgäng-
liga teknik bidrar till att förbättra det 
ekonomiska resultatet för parterna

• en mer effektiv fördelning av olika 
typer av risk såsom pris- och pro-
duktionsrisk innebär en påtaglig 
nytta för parterna vilket leder till 
stärkt konkurrenskraft gentemot öv-
riga lantbruksföretag. 

Lönsamt samverka mellan mjölk 
och växtodling
Studien av samverkan mellan ett 
mjölk- och ett spannmålsföretag visade 
att vinsten av ett gemensamt odlings-
system skulle bli ca 200–400 kr/ha. I 
det fall samverkan även innefattade ge-
mensam arbets- och maskinorganisa-
tion uppgick den riskjusterade vinsten 
till ca 700–800 kr/ha. 

I ett av fallen hade mjölkgården 290 
ha åker och 100 kor, medan spann-
målsgården hade 130 ha åker. Maskin-
systemet valdes efter diskussion med 
brukarna. Information från Svensk 
Mjölk, företagens bokföring samt växt-
odlingsdata från HIR-rådgivning an-
vändes för att upprätta bidragskalkyler 
för samtliga produktionsgrenar under 
en 8–9-årig verksamhetsperiod. 

Lönsamt med bra växtföljd 
och riskspridning 
Fem växtodlingsgårdar i Västra Gö-
talands län bildade 1999 ett gemen-
samt driftbolag som idag brukar 1100 
ha åker. Vi har analyserat driftbolagets 
tre första år och jämfört det med data 
från de fem företagen under de tio åren 
innan driftbolaget bildades. 

För samtliga gårdar var samver-
kansvinsterna betydande och varierade 

mellan 995 och 2275 kr/ha. Resulta-
ten avser en jämförelse mellan bästa 
möjliga resultat vid självständig drift 
och alternativet med gemensamt drift-
bolag. De största vinsterna utgörs av 
minskade maskinkostnader genom att 
optimera maskinparken och hålla nere 
tidsåtgången per hektar. Intressant att 
notera är att vinsterna som beror på 
förändrade odlingssystem, växtföljd, 
riskspridning, upphandling och arbets-
organisation uppgår till mellan ca 800 
och 1200 kr/ha för dessa företag. Tyd-
ligen är dessa samverkansaspekter av 
stort intresse och här skulle det behövas 
mer forskning.

Avtal mellan svingårdar lönsamt
I en tredje studie analyseras samverkan 
mellan smågrisproducenter och specia-
liserade slaktsvinsproducenter i form av 
s.k. mellangårdsavtal. Dessa avtal inne-
bär att smågrisarna från olika besätt-
ningar inte blandas i lika stor utsträck-
ning som i konventionell specialiserad 

slaktsvinsproduktion. Hälsotillståndet 
förbättras vilket leder till en bättre till-
växt, lägre foderförbrukning samt ett 
förbättrat utnyttjande av befintliga 
byggnader. Analyserna visar att den 
riskjusterade vinsten kan förbättras 
med mellan 60-120 kr/gris samtidigt 
som värdet av riskreduktionen är be-
tydande. 

Kontaktperson: Hans Andersson,  
SLU

Läs mer: Blad, F. 2003. Ekono-
misk analys av driftsamverkan mel-
lan växtodlingsföretag. Examensar-
bete 299, Institutionen för ekonomi, 
SLU, Uppsala. 
Samuelsson, J. 2003. Samverkan 
mellan mjölk- och spannmålspro-
ducenter – Vilka ekonomiska inci-
tament föreligger? Examensarbete 
323, Institutionen för ekonomi, 
SLU, Uppsala. 
Skargren, P. 2003. Riskattityder och 
förhandlingsstyrka i optimala mel-
langårdsavtal. Examensarbete 305, 
Institutionen för ekonomi, SLU, 
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son, J, 2004. Ekonomiska vinster av samverkan mel-
lan lantbruksföretag, Jordbrukskonferensen 2004, SLF 
rapport 68.

Vid tryckning av rapporten fanns inte 
alla publikationer tillgängliga. För en 
fullständig genomgång, sök på www-
mat21.slu.se. En hel del publikationer 
går att ladda ner från hemsidan.
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Programledningen

MAT 21 i siffror
MAT 21 har haft MISTRA som huvud-
fi nansiär. Härutöver har medel tillskju-
tits från livsmedelssektorns aktörer där 
LRF och Stiftelsen lantbruksforskning 
svarat för det största tillskottet, bland 
aannat genom att fi nansiera MAT 21:s 
kommunikatör. FORMAS har bidragit 
med visst forskarstöd. Även forskarnas 
moderorganisationer vid universiteten 
i Lund, Göteborg, Uppsala, Umeå och 
SLU har bidragit med delar av lönekost-
naderna för handledare och teknisk/ad-
ministrativ personal. Till detta ska läggas 
att många av de enskilda forskningspro-
jekten som ingår i MAT 21 delvis fi nan-
sierats med medel från andra forsknings-
fi nansiärer och företag. Huvuddelen av 
Styrelsens liksom Kollegiets ledamöter 
har utfört sina uppdrag i MAT 21 med 
ersättning från sina arbetsgivare.

Sammantaget betyder det att MAT 
21 disponerat över 130 miljoner kronor 
under de åtta år programmet verkat.

I programmets första fas prioritera-
des igångsättandet av forskningspro-
jekt. I fas 2 nästan fyrdubblades syn-
tesarbetet på forskningens bekostnad i 
syfte att analysera hållbarheten om för-
ändringar gjordes inom de olika pro-
duktionsgrenarna.

I MAT 21 fi nns en programledningsgrupp vars sammansättning förändrats under åren (se sid 43). 
Från vänster: Lars Bergström är ansvarig för mark/växtområdet, Carina Nylander är ekonomiadmi-
nistratör, Thomas Nybrant är ansvarig för syntes- och systemanalysområdet, Sigrun Dahlin har på 
slutet skött kommunikationen, Rune Andersson är programchef, Kerstin Lundström är ansvarig för 
produktkvalitetsområdet och Bo Algers är ansvarig för djurhållningsområdet.

Intäkter Fas 1 Fas 2 Summa

Mistra 60 000 000 60 000 000 120 000 000

Medfi nansiärer:

LRF 2 100 000 680 000 2 780 000

SLF 1 200 000 1 770 000 2 970 000

SLU 260 000 260 000

Statens Jordbruksverk 220 000 220 000

Föreningsbankens forskningsstiftelse 300 000 300 000

Konsumentföreningen Stockholm 60 000 60 000

Livsmedelsföretagen 240 000 240 000

Svenska Lantmännen 160 000 160 000

IFS 1 410 000 620 000 2 030 000

STINT 1 200 000 1 200 000

SUMMA 65 530 000 64 690 000 130 220 000

Så här har pengarna använts Fas 1 Fas 2

Forskningsprojekt 69% 54%

Syntesverksamhet 8% 23%

Programledning 20% 19%

Kommunikation 3% 5%

Per-Olow Sjödén 
var områdesansva-
rig för Konsument/
lantbrukare från 
inledningsskedet, 
men hann inte 
vara med om slut-
fasen. Han avled i 
februari 2005.

Ann-Christin Bylund 
initierade MAT 21 
och var program-
chef 1997-2000, då 
hon tillträdde som 
rektor för SLU. 
Foto: Mats Gerentz

Mona Nordberg var 
programadministra-
tör från 1998 till och 
med augusti 2004. 
Tillträdde därefter 
som regionchef för 
LRF Mälardalen.
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MAT 21:s 
Kollegium
Ingmar Börjesson
Cerealia R&D AB

Patrik von Corswant
Stafva Gård, Barlingbo

Jörgen Hansson
Nygård, Lund

Mikael Karlsson
Svenska Naturskyddsföreningen

Lisbeth Kohls
ICA Handlarnas AB

Inger Källander
Ekologiska Lantbrukarna

Kristina Odén
Djurens Rätt

Thomas Olsson
SIK

Sören Persson
Sigill Kvalitetssystem AB

Hans-Erik Pettersson
Svensk Mjölk

Carl-Johan Ramvall
KRUT

Gunnela Ståhle
LRF

Lars Weinehall
Umeå universitet

Uthållighetsmål i MAT 21
Naturresursmål
• Fossil energi – utveckling mot ett 

oberoende 
• Kväve – optimerat utnyttjande av 

markens organiska kväveförråd 
• Fosfor – minimerat uttag ur änd-

liga lager 
• Tungmetaller – ingen anrikning i 

mark 
• Markstruktur – ingen irreversi-

bel markpackning
• Biologisk mångfald – bevara och 

förstärka
• Vatten – tillgångsanpassad an-

vändning av yt- och grundvatten

Yttre miljömål
• Kväveutsläpp – ingen förorening 

av luft och vatten 
• Fosforutsläpp – ingen övergöd-

ning av ytvatten 
• Bekämpningsmedel – inga res-

ter i mark och vatten, utveckling 
mot oberoende

• Växthusgaser – utsläppen över-
stiger ej bindningen i marken

• Medicinrester – inga rester i 
mark och vatten

Djuromsorg
• Djuren – hälsa och naturligt be-

teende står i fokus 
• Djurfoder – har en sådan kvali-

tet att djurens hälsa befrämjas

• Medicinering – djurhållningen 
utvecklas mot en minimal an-
vändning av mediciner 

Etik
• Produktionsmetoderna – accep-

teras av producenter och konsu-
menter

Produktkvalitet
• Livsmedelsråvarorna – har egen-

skaper som ger goda och nyttiga 
livsmedel utan hälsovådliga föro-
reningar 

Konsumenten
• Konsumenten – känner trygghet 

vad avser livsmedlens säkerhet 
och kvalitet 

Bonden
• Bonden – är nöjd med sin sociala 

situation och exponeras inte oskä-
ligt för hälsovådliga ämnen eller 
skaderisker i sin yrkesutövning 

Ekonomi
• Lantbruksföretaget – har en eko-

nomisk avkastning som ger mo-
tivation att fortsätta och utveckla 
företaget 

• Svenska jordbruksprodukter – är 
långsiktigt konkurrenskraftiga

MAT 21:s organisation.

Styrelse

Administration
Information

Programchef

Kollegium Programledning Syntesgrupp

Växtodling Djurhållning Produktkvalitet Konsument/
Lantbrukare

Systemanalys/
Ekonomi

Programlednings-
gruppen

Rune Andersson, 
områdesansvarig Mark 
och växtodling 1997–1999, 
programchef  2000–2005
rune.andersson@lmv.slu.se

Ann-Christin Bylund, 
programchef  1997–1999

Bo Algers, 
områdesansvarig Djurhåll-
ning 1999–2005

Lars Bergström, 
områdesansvarig Mark och 
växtodling 2000–2005

Lennart Björck, 
områdesansvarig Produkt-
kvalitet 1997–1999

Anna Blomberg, 
informationsansvarig 
2000–2004 (aug)

Sigrun Dahlin, 
informationsansvarig 
fr o m 1 september 2004

Lars-Ove Eriksson, 
områdesansvarig Djurhåll-
ning 1997–1998

Anders Kiessling, 
områdesansvarig Djurhåll-
ning 1997–1998

Kerstin Lundström, 
områdesansvarig Produkt-
kvalitet 2000–2005

Mona Nordberg, 
programadministratör 
1998–2004

Carina Nylander,
ekonomiadministratör 
2000-2005

Thomas Nybrant, 
områdesansvarig systema-
nalys 1998–2005

Gunilla Ramberg, 
informationsansvarig 
1997–2000 (första halvåret)

Per-Olow Sjödén, 
områdesansvarig 
Konsument /lantbrukare 
1997–2004

Peter Sylwan, 
ingick i planerings  -
gruppen 1997
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