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Hållbar utveckling      vilka potentiella tryck?
Livsmedel 550 miljarder ton C i biomassa 

terrestrial,  80% i skog,  

1500 miljarder ton C i jord (organiskt C)

Odlade grödor 10 av de 550 miljarder
ton C i biomassa
5 miljarder ton för föda
4 miljarder ton till foder
1 miljarder ton till bränsle

Kor grisar mm 0.1 miljarder ton
Människor 0.06 miljarder ton

110 miljarder ton C omsätts varje år via 
fotosyntes och nedbrytning

Från och med 2019 är det utsläpp om 
100 miljarder ton C kvar till 1.5 graders 
målet

Energi användning
från livsmedelsprod

20%(-33%) av 
växthusgaser.

40% av livsmedel 
kasseras

4 ggr mer energi per 
capita för 
livsmedelsproduktion 
i utvecklad vs 
utvecklingsländer.

FAO 2012

Ett skifte från 
utvecklings till 
utvecklat land har 
alltid gått via ökad 
och effektiviserad 
energi användning   

UNDP 2012

• 40 % av planetens markareal är 
jordbruksmark
• 30% av markareal är bete
• 10% är åker (inkl bomull, energi mm)

• Sverige 3 miljoner ha 
jordbruksmark. 45 milj ha Sverige
• 1 milj vall grönfoder
• 0,5 milj bete slåtter
• 1 milj spannmål
• 0, 05 milj baljväxter
• 20% livsmedel 70% foder av odlat

• Sverige jmf med klotet: 
• Mkt liten del är jordbruksmark
• Liten andel bete
• Mkt av odlad markareal går till foder



Problem

• Kan inte klara livsmedelsbehov genom att öka ytan

• Kan inte minska skördegapet i länder med hunger via copy paste –
utsläpp fossilenergi 20% idag om ej hunger via copy paste - 3 ggr så 
mycket
• 86% av utsläpp från livsmedelsproduktion är lantbruket i sig – därefter 

konstgödsel produktion

• Svårt nå hållbarhetsmålen no hunger och climate med dagens teknik

• Till detta kommer morgondagens problem med fosfor brist



Undernärda - hunger

Skördegap – storlek på skörd 









Undernärda - hunger Skördegap – storlek på skörd 



Art utdöende , två uppskattningar



• 70 % av Sverige består av skogsmark

• 80 % av skogsmarken brukas

• 1 % av skogen avverkas årligen

• 70.000 är direkt anställda inom skogsnäringen.

• 120.000 är sysselsatta i skogsnäringen, dvs som 
anställda eller som underleverantörer

• Världens näst största exportör av massa, 
papper och sågade trävaror (2017)

• Exportvärde 2018: 145 miljarder kronor



Kolinlagring

• Nedbrytningshastighet

• Fotosyntes

• Stående och levande biomassa

• Organiskt material i jorden (under nedbrytning)

• Temperatur

• Solljus

• Fuktighet (metan eller CO2)/syre

• Gödsel/näringsämnen

• Skörd

• Hantering skördat material – cirkulär ekonomi



Jordbruk - kolinlagring

• Öka organiskt material jord, öka mullhalt
• Minimera plöjning

• Täckgrödor

• Växtföljd med träda el dyl

• Biogödsla

• Mer bete på jordbruksmark

• Inte dränera

• Lättare maskiner , ingen markpackning

• Öka stående biomassa
• Täckgrödor, fånggröda, mellangröda

• Fleråriga grödor

• Ingen markpackning

• Skifte till skogsbruk och bioenergy

• Utnyttja halm m m som byggnadsmtrl el dyl

• Öka fotosyntes (öka produktivitet) se även ökad biomassa
• Gödsling och organiskt material

• Markfuktighet – bevattning

• Minska markpackning

• Jakt på vilt

• Not: Skifte till skogsbruk och bioenergi under förutsättning att
dagens och morgondagens behov av livsmedel globalt är löst. 

• Gödsling minskar arealbehovet

• Vegetarisk kost minskar arealbehovet

• Bevattning vid behov minskar arealbehovet

• Ökad jakt på vilt (sörre fågel, vildsvinn hjort, rådjur) minskar
arealbehovet



skogsbruket

•

• Öka organiskt material jord
• Minimera plöjning/markberedning/markskador

• Hyggesfritt?  Eller mindre hyggen

• aktivare röjning 1a gallring

• Inte dika

• Öka stående biomassa
• Röjning gallring

• Hyggesfritt?

• Skifte till skogsbruk och bioenergy

• Återvinning mm av material

• Öka fotosyntes
• Gödsling (?) och organiskt material

• Speciellt biogödsel

• Markfuktighet – I motsats till organiskt material.

• Not: skydda areal för arter
• Finns en balans mellan behov av skogsprodukter inkl

bioenergi och å andra behov av att skydda arter. En
värdering. Ökad production I skogbruket kan
reducera arter I det produktiva landskapet men 
skydda andra arealer. 

• Not: bioenergi
• Vårat behov av att ersätta fossilenergi med 

bioenergi speciellt biobränsle i traktorer maskiner
mm kommer påverka uttag av biomassa. Kanske
enbart en övergångsperiod tills elektrifierade
maskiner. Obs Sverige har mkt skog jmf med 
världen.



Omställning till fossilfritt och mer kolinlagring
Kostar…..dyrare produktion. Oftast.
Hur ska detta finansieras?  

• Konsument? Den välinformerad etiska och ansvarsfulla konsumenten

• Politiken? Subventioner – den välinformerade politikern och myndigheten – som 
får röster av den etiska och ansvarsfulla medborgaren

• Positivt – digitalisering ger oss alla möjligheter att vara välinformerade.

• Den stora frågan - Kommer vi vara etiska och ansvarsfulla?

• OM vi är etiska och ansvarsfulla finns öppningar för nya affärsmodeller, produkter 
och metoder.
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Uttag av grot och stubb vid avverkning –
mer bioenergi

Fördelning av biomassa till 
Östergötlands kommuner. 
Fjärrvärme

Fördelning av biomassa till 
kondenskraftverk. El – överskott av 
bioenergi efter fjärrvärmebehov är täckt 



Temperature-dependent hypoxia explains biogeography and severity of end-Permian marine 
mass extinction. Penn et al Science 2018

Perm massutdöende (96% 250 milj år sedan): klimat modeller och ekofysiologiska modeller 
kombineras. 

Snabb 10 oC ökning.   400 år för haven att värmas upp 10 oC . Det tog 300 år innan det uppstod 
syrefritt hav - då massutdöendet skede




