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Mervärden i svensk odling
Kommunikation av svenska mervärden är en del av Jordbruksverkets profilområde ”Hållbar
produktion och konsumtion av mat”. Kunskap om de mervärden som följer med svenska
produkter ger konsumenterna ökade möjligheter att göra medvetna val och kan även stärka
den svenska konkurrenskraften.
Svensk odling har vissa mervärden som följer av striktare krav i svenska lagar, bestämmelser
och olika typer av branschåtaganden, jämfört med de krav som ställs generellt i EU.1 Odling i
ett förhållandevis kallt klimat och korta transporter mellan odling och konsument kan också
ge mervärden för svenska produkter.
De mervärden som beskrivs i detta kunskapsunderlag är oftast generella för frukt, bär,
grönsaker, potatis, baljväxter, spannmål och oljeväxter. I vissa fall tas dock exempel för
särskilda produkter upp. Mervärden i svensk odling kan grupperas på följande sätt:





1

säkra livsmedel
miljö och energi
odlingsklimat
sysselsättning och öppna landskap

Det kan finnas fler länder inom EU med liknande lagkrav och koncept, som liksom i Sverige går längre än
EU:s lagstiftning.
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Säkra livsmedel
Sverige har en mer restriktiv användning av bekämpningsmedel i odlingen jämfört med
många andra länder. Detta är ett mervärde både för människor som arbetar med odlingen och
för konsumenter som ska äta de odlade produkterna, samt för miljön.


Skydd mot ogräs och skadegörare behövs i all odling

Växtskyddsmedel kan vara antingen kemiska eller biologiska. De används i huvudsak för att
skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk2. Medlen ska
skydda mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter som annars ger skador på
produkterna, orsakar skördeförluster eller minskar produktionen i odlingen. Växtskyddsmedel
används inom all odling, men det är andra typer av medel som är godkända i den ekologiska
odlingen jämfört med i övrig odling3.
Alla EU-länder omfattas av en gemensam
lagstiftning med direktiv och förordningar
som reglerar hur växtskyddsmedel
godkänns och används. Utöver EU:s
gemensamma lagstiftning finns olika
tillämpningar genom nationell lagstiftning.
Sverige har sedan många år en hög
ambition att ha en restriktiv användning av
växtskyddsmedel. Genom miljömålen
”Giftfri miljö”4, ”Grundvatten av god
kvalitet” och ”Ett rikt odlingslandskap”,
arbetar myndigheter och branschen för att
främja god miljö och hälsa. Sverige har
också en naturlig fördel med ett kallare
klimat än i många andra länder, vilket minskar behovet att använda vissa växtskyddsmedel.
Ibland försvårar dock en begränsad tillgång av växtskyddsmedel för odlingen och om vi inte
kan skydda växterna mot angrepp av skadedjur eller konkurrens från ogräs försämras
skördarna och produkternas kvalitet.5 I förlängningen leder detta till negativa effekter i form
av ett försämrat resursutnyttjande, högre klimatpåverkan, växtnäringsläckage samt försämrad
konkurrenskraft.

2

Kemikalieinspektionens webbplats kemi.se
Övrig odling är odling som inte är ekologisk, den kan kallas både för konventionell och integrerad.
4
Kemikalieinspektionen har det övergripande ansvaret för miljömålet Giftfri miljö, men Jordbruksverket har ett
sektorsansvar för den del som berör lantbruket.
5
En användning av få preparat kan också leda till att dessa används mycket och därmed kan resistens
(motståndskraft) mot dessa preparat och dess verksamma ämnen uppstå.
3
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Sverige har gynnsamma odlingsförhållanden och ett förhållandevis lågt tryck
från skadegörare

Sverige har jordar som är gynnsamma för odling och ett klimat som minskar trycket från
många typer av skadegörare. Detta gör att vi är ett av de länder i Europa som använder lägst
mängd växtskyddsmedel per odlingsyta.6 Generellt kan man säga att riskerna att skada miljön
minskar ju mindre mängd växtskyddsmedel som används. Figur 1 visar försäljning av
växtskyddsmedel mätt i kilo aktiv substans per hektar jordbruksmark i samtliga EU-länder
2014. Sett i ett längre perspektiv har utvecklingen inom EU gått åt rätt håll med högre krav på
miljö- och hälsoskydd, men det finns fortfarande arbete kvar att göra. Det görs årligen
kontroller av olika produkter så att de gränsvärden för restsubstanser som finns respekteras.
Likaså följs förekomsten av växtskyddsmedel i vatten inom miljöövervakningen.

kg aktiv substans per hektar, 2014
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Figur 1. Försäljning av växtskyddsmedel, kg aktiv substans/hektar 2014 (ungefärliga nivåer)
Källa: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Pesticide_sales_by_UAA,_by_country,_2014_(kilogram_per_hectare).png



Svenskodlade frukter och grönsaker har låga halter restsubstanser

Varje år kontrollerar Livsmedelsverket ett antal vegetabiliska livsmedel så att de inte
innehåller restsubstanser över de gränsvärden som fastställts. Gränsvärdena finns till för att
säkerställa att maten inte innehåller restsubstanser av växtskyddsmedel som kan vara skadliga
för oss.7 Figur 2 visar en sammanställning av andelen prover för frukt och grönsaker där
gränsvärdet överskridits i produkter odlade i Sverige, EU och i tredje land 1999-2015.
6

Agriculture, forestry and fishery statistics. 2015 edition. Eurostat.

7

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 369/2005
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Figuren visar att andelen varit betydligt lägre i svenskodlade produkter än i produkter från
övriga EU och tredje land under lång tid. De senaste åren har emellertid prover där halten
restsubstanser överskridit tillåtna gränsvärden i produkter odlade utanför Sverige sjunkit mot
den svenska nivån.
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Figur 2. Andelen prover på frukt och grönsaker i Sverige, andra EU-länder och tredje land där
halten restsubstans från växtskyddsmedel överskridit tillåtna gränsvärden, 1999-2015
Källa: Livsmedelsverket, Rapport 19-2016 om kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2015



Behandling med växtskyddsmedel efter skörd är olagligt i Sverige

Både frukt, grönsaker och potatis kan under lagringstiden drabbas av sjukdomar som gör att
kvaliteten försämras så mycket att de måste kasseras. I flera andra EU-länder är det tillåtet att
behandla frukt, grönsaker och potatis med kemiska medel efter skörd för att förhindra
sjukdomar. Inga preparat har hittills varit godkända i Sverige för att behandla frukt och
matpotatis mot skadliga organismer efter skörd8. Sedan 2015 är det dessutom förbjudet enligt
svensk lag med sådan behandling9. Problemet har huvudsakligen istället hanterats via bättre
lagringsmetoder.


Alternativa metoder för att bekämpa skadegörare och ogräs

Svensk odling av frukt och grönsaker ligger långt fram i utvecklingen av alternativa metoder
för att bekämpa skadegörare och ogräs. För många frukter och grönsaker finns färre antal
tillåtna växtskyddsmedel i Sverige jämfört med andra EU-länder10. Koppar är ett ämne som
används för att motverka svampsjukdomar i äppelodlingar i vissa andra länder, men som varit
förbjudet sedan många år i Sverige på grund av miljö- och hälsoriskerna.
8

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel. Jordbruksverket Jnr
21-7446/12.
9
Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
10
Växtskyddsmedel 2016 – frukt (OVR 69); Växtskyddsmedel 2016 – växthusgrönsaker (OVR 86)
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För en del växtprodukter har begränsad tillgång på tillåtna växtskyddsmedel i Sverige lett till
att vi utvecklat andra metoder för att bekämpa sjukdomar, skadedjur och ogräs. Behandling
med jorddesinfektionsmedel har till exempel inte förekommit sedan 1990-talet, eftersom de
växtskyddsmedel som tidigare var godkända för potatis och frilandsgrönsaker avregistrerats.
Istället hanterar odlarna situationen genom att inte odla samma gröda flera år i rad och att
välja sorter som har ett inbyggt skydd mot vissa skadegörare. Det hjälper framför allt mot
nematoder11. Betning av utsäde, vilket innebär att fröer behandlas med växtskyddsmedel
innan de sätts i jord, sker också i hög grad med icke-kemiska metoder.

Miljö och energi
Den svenska belastningen på grundvattnet är låg jämfört med många andra länder, vilket är ett
viktigt mervärde i svensk växtodling. Rådgivning och svenska regler för användning av
växtnäring syftar till att minimera de negativa effekterna på miljön. Andra områden där
mervärde också kan hävdas är att korta transporter mellan odling och konsumtion minskar
belastningen på klimatet, men detta mervärde finns därför i alla länder som kan erbjuda
närodlade produkter. Transporterna har också en liten klimatpåverkan jämfört med själva
produktionen. Klimatpåverkan från den svenska växthusodlingen har sjunkit med åren, till
följd av att vi använder en växande andel förnybar energi.

11

Rundmaskar som parasiterar på grödan.
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Sverige har låg belastning på grundvattnet

Idag är 40 procent av den globala livsmedelsförsörjningen beroende av grundvatten. Uttagen
av vatten är i många länder för stort i förhållande till tillgången, vilket leder till att
vattenresurserna urholkas och att grundvattennivåerna sjunker. Inom EU tillhör Sverige de
länder som har den lägsta belastningen på vattnet, med ett vattenanvändningsindex12 på
omkring en procent. Cypern är för närvarande extremt belastat och även flera andra länder
inom EU ligger i farozonen, exempelvis Malta, Italien, Spanien och Belgien13.


Svenska odlare arbetar för att minska övergödningen

För att minska växtnäringsutsläppen till luft och vatten finns ett omfattande svenskt regelverk
om hur, när och var stallgödsel får lagras och spridas. Många svenska odlare är också anslutna
till rådgivningsprojektet Greppa Näringen.14 Mål med projektet är att arbeta aktivt för att
minska utsläppen av klimatgaser, övergödningen i sjöar och vattendrag samt att använda
växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Det kan till exempel innebära att anslutna producenter
sprider stallgödsel vid rätt tidpunkt och tillräckligt långt från vattendrag.

Odlingsklimat för frukt och grönsaker
Det förhållandevis kalla svenska klimatet kan både minska svinnet av frukt och grönsaker i
livsmedelskedjan och förbättra smakupplevelsen.


Svenskproducerad frukt och grönsaker kan ge minskat svinn och bättre smak

Hållbarheten efter skörd påverkas av ett flertal faktorer varav temperaturen är den viktigaste.
Svamp, sparris, broccoli, majs, växande blad (spenat, babyleaf) och jordgubbar är exempel på
produkter som kan odlas i Sverige, men som samtidigt är känsliga med kort hållbarhet och ett
högt svinn i livsmedelskedjan.

12

Hur hårt pressade vattenresurserna är kan illustreras med hjälp av ett vattenanvändningsindex (vattenuttag
dividerat med vattentillgång uttryckt i procent). Varningströskeln för ett för stort uttag ligger enligt Europeiska
miljöbyrån (EEA) på 20 procent. Om värdet är högre än 40 procent anses landets vattenresurser vara extremt
belastade.
13
Källa: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-vattenanvandning-pressar-varlden/
14
Inom spannmålsodling är ca 36 procent av gårdarna anslutna till rådgivningsprojektet Greppa Näringen och
inom övrig växtodling 51 procent, Jordbruksverket, 2015. Maria Fermvik. Ekonomi- och databasansvarig för
Greppa näringen.
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Ett kort avstånd mellan producent
och konsument gör det möjligt att
skörda i ett senare mognadsstadium,
och detta gäller framför allt frukt och
bär. Ju mer mogen en frukt eller ett
bär är desto känsligare är det, och
även hållbarheten blir kortare i takt
med mognaden. Samtidigt är
fullmogen frukt eller bär oftast
godare att äta, och kan dessutom ha
ett högre näringsvärde15.
Ett svalt odlingsklimat och långa
dagar ger även i en del fall godare
produkter, eftersom låga temperaturer
stimulerar bildningen av aromämnen.
Sverige har alltså klimatmässiga
förutsättningar att kunna producera
aromatiska frukter och bär. Detta
måste dock balanseras mot att en del
sorter kräver både värme och en lång
odlingsperiod, och det är exempelvis
inte alla äpplesorter som får en bättre
kvalitet i ett kallare klimat. Dessutom
är avkastningen ofta lägre i kallare
klimat.

Sysselsättning och öppna landskap
Odling av vegetabiliska livsmedel bidrar till sysselsättning på landsbygden, öppna landskap
och att nå det svenska miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Odlingen bidrar även
till att skapa arbetstillfällen i senare led av värdekedjan. Många småskaliga livsmedelsföretag
baserar sin produktion på svensk råvara, exempelvis musterier och producenter av sylt och
marmelad.
Odling i Sverige är också en förutsättning för att hålla djur i det svenska lantbruket, eftersom
det behövs mark där djurens gödsel kan spridas. Dessutom innebär närhet mellan odling och
djurhållning kortare fodertransporter.

15

Ju längre en frukt eller ett bär sitter kvar på plantan desto längre blir den tid som kolhydrater från fotosyntesen
transporteras till frukten/bäret från bladen. Kolhydraterna transporteras till frukten eller bäret där de lagras, men
omvandlas också bland annat till smak- och näringsämnen som C-vitamin.
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Produktionsvärdet i vegetabilieproduktionen var nästan 26 miljarder kronor 2015, vilket var
omkring en miljard högre än produktionsvärdet i animalieproduktionen samma år.16 I Sverige
var cirka 15 000 personer yrkesmässigt sysselsatta inom odling av bär, frukt, köksväxter och
prydnadsväxter 2014, både på friland och i växthus. Mer information om odlingen av
trädgårdsväxter finns i trädgårdsundersökningen från 2014.17 Det finns ingen motsvarande
undersökning för spannmål, oljeväxter, vall och andra grödor som odlas på åkermark.
Sysselsättningen i dessa sektorer kan bedömas utifrån en schablonmässig beräkning av
arbetsbehovet, men beräkningen är vansklig bland annat till följd av att många företag har en
blandad produktion samtidigt som det är en teoretisk beräkning av arbetsbehovet.
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