
Vårt dagliga bröd – hur klarar vi 
det?

Lisa Sennerby Forsse, SLU. 
Presentation vid Kungl Vetenskapsakademin.
10 mars 2010



Översikt över presentationen

• Våra globala utmaningar 

• Markanvändning – kvalitet / produktivitet

• Växtförädling och genbanker

• Animaliska livsmedel och fisk

• Så kan vi klara vårt dagliga bröd



Det blir allt trängre på jorden….

Ökad konkurrens 
om marken 
- mat
- foder
- fiber
- energi
- natur/miljö
- urbanisering

Domedagsprofet eller bara 
före sin tid? 



Globala utmaningar
- Befolkningsökning
- Pandemier/zoonoser
- Livsmedelskriser
- Markanvändning
- Vatten
- Energi
- Genetiska resurser

- Klimatförändringar
- Konsekvenser för produktion    

och miljö
- Anpassning och motverkande 

åtgärder



Source: http://www.optimumpopulation.org/opt.earth.html



Fördelning av befolkningsökningen 
under nästa tioårsperiod.

Syd America 8%
Afrika 35%

Asien 51%

Fd Soviet Unionen 0%

Europa 0%

Nord 
Amerika 5%



Varifrån kommer maten?

Över 98 % av världens produktion av mat sker i 
terrestra system, resten är akvatiskt producerat



Markanvändning
• Totalt finns 1,5 

miljarder ha odlingsbar 
mark under plogen i 
världen. 

• Cirka 3 miljarder ha 
används härutöver till 
boskapsskötsel

• 10,5 miljarder hektar är 
skog, kalmark mm

• 10-15 miljoner ha 
används för produktion 
av bioenergi, vilket 
motsvarar 0,7-1,0 
procent av åkerarealen. 



Utarmade och förorenade jordar

• Stora produktionsarealer i Afrika och andra 
utvecklingsländer lider av en långtgående 
näringsutarmning.

• Låga mullhalter är ett gemensamt problem för 
all odling i mer torra delar av världen. 

• Problem i utvecklade länder är hälsovådlig 
markförorening.

• Intensiv växtproduktion i många västländer i 
kombination med stor djurhållning kan orsaka 
stora växtnäringsläckage och övergödda 
vatten.



Vattentillgången

• Färskvatten blir en alltmer begränsad 
resurs. Av världens totala tillgång är 2/3 
redan idag  intecknade. 

• Jordbruket är den största 
sötvattenförbrukaren och svarar globalt 
för 70 % medan industrin tar 20 % och 
hushållen 10 %. 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.publicitet.com/download/files/347/Vatten.jpg&imgrefurl=http://grannasmat.blogspot.com/2007/10/vatten-vatten-bara-vanligt-vatten.html&h=4961&w=4019&sz=2619&tbnid=QbHPFsvnMsd2hM:&tbnh=250&tbnw=203&prev=/images%3Fq%3DVatten%2Bbilder&hl=sv&usg=__krv8AV0Ks52J495RHOBzoSgKtz8=&ei=RUKFS5qpC8mE_AbhjtTIAg&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CAwQ9QEwAg�


Förbrukad mängd vatten per 
enhet producerad vara
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Source: World Development Report 2008.

Ökningstakten i avkastning 
minskar…



Påverkan på produktionen av klimatet

1990-2080 
(%förändring)

Globalt –0.6 to –0.9

Industriländer 2.7 to 9.0

Utvecklingsländer –3.3 to –7.2

SydOst Asien –18.2 to –22.1

SSA –3.9 to –7.5

Latin Amerika 5.2 to 12.5

Source: Adapted from Tubiello and Fischer 2007.

Förväntad effekt på matgrödor



Allt fler går hungriga…Hungersiffrorna ökade med 100 miljoner, mellan
2003-05. MDG – Mål 1: Halvera, mellan1990 och 2015, andelen
människor som lever på mindre än $1 per dag.
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Mer mat behövs för en växande 
medelklass

• En ny köpstark medelklass 
växer fram i Kina. 

• Lantbrukarbarn som tagit 
sina första steg på stampat 
jordgolv blir stadsbor med 
manschettjobb och 
tjänstebil. 

• Cao Zhen Hui, ung 
fastighetsmäklare i Peking, 
tillhör det nya Kinas vinnare



Världens befolkning ökar –
livsmedelsbehovet likaså…..

• 80% av framtidens tillväxt 
måste ske på mark som 
redan används

• Största delen av livsmedlen 
måste produceras där de 
konsumeras 

• Begränsad potential för 
expansion av jordbruksmark

• Bevattningen måste öka för 
att möta behovet av 
livsmedel



Att öka produktiviteten per arealenhet är den 
stora utmaningen!

Med mindre vatten och mindre negativ påverkan 
på miljön!  Hur?

'World agriculture cannot be sustainable without science-based 
technology…' 

- Per Pinstrup-Anderson, Professor of Food, Nutrition and Public 
Policy, Cornell University 

http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.eskil-johanssons.nu/bilder/pussel.gif&imgrefurl=http://www.eskil-johanssons.nu/subs/om_foretaget.htm&h=172&w=171&sz=10&tbnid=vIsOShdZ4FAJ:&tbnh=93&tbnw=93&start=139&prev=/images%3Fq%3Dpussel%26start%3D120%26hl%3Dsv%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN�


• Uttag av näring med skörden måste 
kompenseras för att skördenivån 
långsiktigt skall kunna upprätthållas.

• Kväve kan hämtas ur luften genom 
kvävefixerande växter men tillförsel av 
övriga ämnen måste balansera 
skördeuttagen. Dessutom krävs vatten 
för effektivt utnyttjande av kväve.

Näringsinnehållet - den enskilt 
viktigaste markbördighetsfaktorn



Ändringar i produktionsintensitet
Genomsnittlig tillförsel av handelsgödsel

1982/83 1992/93                 2002/03
kg handelsgödsel/ha

Afrika 19 18 21
Asien 73 109 135

”Developed” 111 86 79
”Developing” 52 81 102

Världen 80 83 92

- Söder om Sahara, i Karibien och i delar av Asien sker en 
fortskridande storskalig näringsutarmning av jordarna



Växtförädlingens möjligheter

Resistensegenskaper (sparar biodiversitet)
– Insekter
– Svamp
– Nematoder 

Avkastningshöjande egenskaper (sparar vatten, näring)
– Tolerans mot torka
– Tolerans mot försaltade jordar
– Bättre kväveutnyttjande

Kvalitetsegenskaper (bidrar till bättre hälsa, lagring)
– Vitaminer, spårämnen
– Industriella egenskaper



CGIAR’s forskning för en 
växande befolkning

• Nya växtsorter; cassava, Nerica - ris 
för Afrika, tork-resistent majs, odlad 
tilapia,mm
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Genbanker = jordbrukets 
kronjuveler 

• CGIAR instituten har genbanker som innehåller över 650 000 
samples (samlingar) av ca 3,000 basgrödor, foder och 
agroforestry arter som är viktiga för livsmedelssäkerhet och 
näringsinnehåll. 

• Detta material — världens största samling av växt diversitet för 
livsmedel och jordbruk – är basen för CGIAR’s växtförädling. 
Organisationen har ansvaret för dessa samlingar för det 
allmännas bästa och i första hand för utvecklingsländerna, 

• 2008 skeppade man fröprover av ca 200,000 växtsorter till 
Svalbard Global Seed Vault, sista lagringsplatsen för 
mänsklighetens jordbruksarv.



Den globala boskapssektorn

• Levebröd för 1,3 miljarder människor

• Utgör 40% av världens totala 
jordbruksproduktion

• Står för ca 37% av antropogena metanutsläpp 
(2,2 miljard ton CO2 ekv)

• Köttproduktionen beräknas öka från ca 230 milj 
ton 2001 till 460 milj ton 2050

• Mjölkproduktionen beräknas stiga från 580 till 
1045 milj ton till 2050



Djurhållningen och de fattiga

• Marginaliserade områden
• Äger inte land
• Inkomst för kvinnor

Över 600 milj fattiga 
är  direkt beroende av sin 
boskap för sin över levnad



Global fattigdom, djurhållning och 
klimatförändring

• Forskning och utvecklingsstöd kan ge:
- Bättre djurhälsa
- Bättre djurraser
- Bättre utfodring

Detta ger Högre Produktivitet, dvs mindre 
foderåtgång per kg producerat kött, 
mjölk eller ägg.

Vilket i sin tur ger en Mer Inkomst för den 
fattige bonden och Mindre Klimat-
påverkan per kg producerad mat 

4-5 liter per dag

40-50 liter per dag



FAO’s ‘gap analysis’



Ca 200 milj människor är beroende 
av fiske och akvakultur

Vattenbruk – 43 %



• Förlorad mat har 
förbrukat energi och vatten 
och belastat  miljön utan 
nytta

• Matsvinnet motsvarar 
dricksvatten till jordens 
nuvarande folkmängd

• Matsvinnet skulle kunna 
föda den miljard som nu 
svälter

Matsvinnet utgör 20-40 % av all 
producerad mat i världen

…i I-land

…i U-land 



För att klara vår t dagliga bröd bör vi….

I 
Minska svinnet av matråvara och tillredd mat i hanter ing, lager och 

konsumtion

II 
Öka avkastningen per hektar med resurshushållande metoder, 

moderniser ing av jordbruket och förbättrat utsäde främst i 
utvecklingsländerna

III
Optimera /anpassa animalieproduktion efter  tillgänglig resursbas 

och förbättra hälsa och produktivitet hos djurslagen

IV
Öka den akvatiska produktionen genom utbyggd fiskodling med 

nya fodermedel



Tack för uppmärksamheten!
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