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Svensk matproduktion: Miljö och hållbarhet – nutid och framtid
Ulf Sonesson, SP Food and Bioscience

Upplägg i stora drag

� Läget och ramarna

� Matens miljöpåverkan - snabbkurs

� Miljöpåverkan för morgondagens matproduktion och -konsumtion

“Mänsklighetens säkra handlingsutrymme”

Rockström et al. 2009. Planetary Boundaries: Exploring the operational space for humanity, Ecology and Society 14(2):32 
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Livsmedelsproduktion, globalt,
är en aktivitet som:

� Är en av de största orsakerna till minskad biodiversitet

� Den största användaren av tekniskt fixerat kväve (~100 Mton som gödsel 
av totalt ~150 Mton)

� Orsakar 20-30% av globala växthusgasutsläpp

Ekosystemens hälsa

� Klimatpåverkan

� Måste minskas betydligt

� Förlust av biodiversitet

� Måste hejdas

� Kemiska växtskyddsmedel

� Allvarligt problem på vissa ställen

� Växtnäringsflöden (Kväve, fosfor)

� Försurning, övergödning

Resurser

� Mark

� Arealen minskar, ökenspridning, bebyggelse 

� Vatten

� Ökande problem, bl.a. klimatförändringarna

� Energi

� Fosfor

� Ändlig resurs, små förråd

Läget och ramarna

Andra faktorer

� Bioekonomins intåg

� Konkurrens om resurserna

� Nya möjligheter

� Krav på social rättvisa 

� arbetsmiljö, löner osv

� Informationsexplosionen

Konsumenterna/samhället
� Ökat välstånd hos fler

� Hälsan i fokus hos konsumenter

� Ohälsa ett samhällsproblem

� Större insikt om problemen, en vilja att 
”göra rätt”

� Konsumenten har begränsad kunskap om 
produktionen

� Kostråd, offentlig mat

Läget och ramarna (forts.)
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Total Miljöpåverkan =   mängd produkt  *  påverkan/mängd produkt

Konsumtionsförändringar Effektivare produktion

”Konsumtionsförändringar krävs”

konsument

1 kg griskött

Butik

Slakt/förädling

Uppfödning
foder

Gödsel
diesel

el

sojavete ärter

Bek.medel

förpackning

mineralerprocessning/torkning

el/annan energi

avfallshantering

biprodukts-
hantering

nya produkter/ 
energiutvinning

Övrigt råvaror Energi

Lager/Grossist

Mark

• Växtodling, fältmässig: 
• Gödsling (mängd, typ, tidpunkt)
• Växtskydd
• Skördenivåer

• Energiinsats

• Växtodling, växthus
• Uppvärmning
• Gödsling
• Skördenivåer
• Energiinsats övrigt

Genomgång av vad som främst orsakar 
miljöpåverkan för vegetabiliska produkter:
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Genomgång av vad som främst orsakar miljöpåverkan för 
animaliska produkter:

• Enkelmagade djur (grisar, fjäderfä)
• Foder (mängd, typ)
• Gödselhantering
• Produktionseffektivitet

• Idisslare (nötkreatur, får)
• Foder (mängd, typ)
• Gödselhantering
• Produktionseffektivitet
• Uppfödningsform (bete, stall)

Övrigt

� Transporter är oftast inte en viktig del.

� Undantag vissa vegetabilier som rest långt

� Transportsätt ofta viktigare än avstånd 

(effektivitetsfaktorn)

� Förpackningar samma sak

� Undantag tunga förpackningar med lite 
innehåll

� Beror till stor del på återvinningssystemet

� Svinn är alltid viktigt!!!

Ingen lösning är bäst på allt, exempel på konflikter

• Mycket naturbete – klimatpåverkan

• Minskad användning av bekämpningsmedel – avkastning (och 
därmed sämre på många sätt, räknat per kg) 

• Avvägningar mellan delar i kedjan 

• minskad förpackningsanvändning kan leda till ökat svinn
• Ökad energiförbrukning i förädling (halvfabrikat) kan spara 

energi i senare led
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Maten påverkar miljön på flera olika sätt

� Klimatpåverkan

� Övergödning

� Användning av resurser: 
� Mark 

� Energi

� Vatten

� Biologisk mångfald

� Spridning av 
naturfrämmande ämnen

Metan

Viktig växthusgas för nötkött, lammkött och mejeriprodukter 
(livsmedel från idisslande djur)

Utsläpp från lagring 
av djurens gödsel

Utsläpp i rapar från 
matsmältning av idisslande djur

Lustgas

Viktig växthusgas för vegetabiliska och 
animaliska livsmedel (foder)

Utsläpp från 
spridning av 
mineral- och 
stallgödsel

Utsläpp från 
produktion av 
mineralgödsel
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Koldioxid

Utsläpp från 
fossila bränslen

Koldioxid

Projektet Hållbara matvägar

Projektet ingick i Tvärlivs och finansierades av Vinnova, LRF, Livsmedelsföretagen, 
Svensk Dagligvaruhandel och Västra Götalandsregionen

BreakingBreakingBreakingBreaking newsnewsnewsnews från projektet!från projektet!från projektet!från projektet!

Om alla gör rätt i hela kedjan hela tiden blir maten grönare

Matproduktionen (nästan) fossilfri

Halvering av klimatpåverkan för griskött

Jordbruket mindre surt – halvering av försurande utsläpp

Fosforinflödet till jordbruket kan minska drastiskt

Miljövänligare mellanmål - Spar en tredjedel av energin för limpan 

och klimatpåverkan för mjölken

www.slu.se/hallbaramatvagar
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Hållbara matvägar Paths to a sustainable food sector

Koster (energibas) som analyserades

Bryngelsson, D., Wirsenius, S., Hedenus, F. & Sonesson, U., 2016, How can the EU climate targets be met? A combined analysis of 

technological and demand-side changes in food and agriculture, Food Policy 59 (2016) 152–164

Hållbara matvägar

Växthusgasutsläpp per capita och diet för de olika tekniknivåerna (dagens=vänster, 

moderat=mitten, otimistisk=höger)

Tack för uppmärksamheten!

Ulf Sonesson, SP Food and Bioscience
ulf.sonesson@sp.se, 010-516 66 17


