
 

Texten är automatiskt genererad. Vi har i nuläget endast möjlighet att erbjuda 
transkriberingar i obearbetad form. 
Sverige är bland de främsta i världen på ekologisk 
produktion. Det innebär en långsiktig och hållbar process från 
jordtill bord. Oftast är de ekologiska lantbrukarna både yngre 
och har större gårdar än lantbrukare med konventionell 
produktion. Så vad är det som får unga bönder att välja eko? 
Vad krävs för att de ska kunna fortsätta? Och vad tänker de 
om framtiden när det krisar både ekonomiskt och 
klimatmässigt? Välkomna till podden Landet. En podd som 
produceras av Landsbygdsnätverket med mig Sandra 
Neergaard-Petersen. I panelen idag har jag Ida Lind, expert 
inom marknad och hållbarhet på organisationen Ekologiska 
Lantbrukarna. Hej hej hej! Vi har också med oss Frida 
Thomsson, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet 
och lantbrukare på Mickelgård på Gotland. Hej hej och vi har 
också med oss Marcus Lundmark, ekologisk lantbrukare 
strax utanför Kristianstad. Hej Marcus! Hej! Ida, Du som 
jobbar på organisationen Ekologiska lantbrukare vill du 
berätta i breda drag hur ser produktionen av ekologiskt ut i 
Sverige idag? Ungefär 20 procent av åkermarken är 
ekologisk, så var femte hektar kan man säga brukas 
ekologiskt i Sverige. 
Och det är ...det jag ska... Det ser lite olika ut i olika län. Hur 
mycket eko- produktion som finns. Det största eko-länet är 
Jämtland. Men så har vi också Värmland och Gävleborgs län 
som kommer ganska nära inpå. Och precis som du sa i 
början så kan man se att generellt så är eko- gårdarna lite 
större än de konventionella gårdarna och att snittåldern på 
eko-lantbrukarna är lite yngre och det varierar vilken typ av 
produktion man har. Men jag skulle säga att det vanligaste är 
någon typ av husdjurskötsel, alltså att man harframförallt 
nötdjur av något slag men även andra djur och då i 
kombination med växtodling. Den vanligaste gården är de här 
kombinationsgårdarna som har både växtodling och djur på 
samma gård. Vi har ju två lantbrukare med så tänkte fråga 
hur ser er produktions ut? Vad är det ni producerar? Vi kan 
börja med Marcus. 
Vi producerar både griskött,nötkött, frukt och grönsaker 



 
 

 

som vi idag säljer och sen producerar vi en stormängd 
miljönytta också i form av biologisk mångfald, kol-lagring och 
alla de här bieffekternaeller primära effekterna. Och det kan 
man ju vända på hur man ser det. 
Och Frida. Vad producerar ni på er gård? 
Vi har växtodling först och främst såvi har mycket baljväxter, 
linseroch ärtor och bönor till humankonsumtion. 
Sen har jag lite jordgubbaroch sedan har vi potatis och lite 
spannmål i övrigtoch sen några grisar också. Så lite gris 
köttmen väldigt låg produktion där. Och varför blevdet just 
ekologiskt som ni har valt att producera? Asså för migvar det 
ju väldigt självklart just för att mina föräldrar varitKRAV-
certifierade sen -89 så de har ju varit med i svängen 
väldigtlänge så det kännssjälvklart att fortsätta i samma bana. 
Jag hade inte kunna stått för produkterna om jag hade 
valtkonventionellt. Ida, skulle du säga att Fridaoch Marcus är 
de typiska eko-bönderna? Följerde statistiken eller hur ser 
den ut? Jag skulle troatt både Frida och Marcus har kanske 
lite mer diversifieradeverksamheter och lite fler olika typerav 
grödor och produktionsformerän vad den klassiskastatistiska 
eko-bonden om vi kan kalla det. Och Frida ochMarcus här 
kommer ju från gårdar själva och har varitinvolverad i 
föräldrarnas verksamhet och så där kanske.Men om man 
kollar på många andra så tror jag det är så att man 
väljermånga som har valt att bli eko i samband med ett 
generationsskifte 
när man ändå ska skifta gården. Man ska satsapå någonting 
nytt, man kanske ska bygga om man kanske vill investeraoch 
då har det nog varit ganska naturligt för många att det i 
sambandmed ett sådant skifte som man väljer att certifiera 
sig.Därför tror jag också att många eko-gårdar är litestörre 
också. Att certifiera sig är juett arbete i sig att välja att följafler 
regler än vad man måste ha, fler kontroller och så därsom 
sker på gården. Det tar ju tid och engagemang och därför tror 
jag det ärfler så kallade heltids- lantbrukare som väljer 
attcertifiera sig. Gårdarna är lite större,det är inte lika många 
vad man kanske kan kallahobbyverksamhet eller sido- 
produktion som väljer att certifierasig. Så det är den stora 
skillnadenmellan eko och konventionellt på storleken på 
gårdarna. Så. 



 
 

 

Får jag ställa en fråga som jag är nyfiken på? Till Frida och 
MarcusJa, varsågod. Ni är juandra generationens eko-
lantbrukare. Tror ni attdet är skillnad för er som driver 
ekoproduktionen vidare?Eller om man kollar på era föräldrar 
som ställdeom de hade det annorlunda, om de fickmöta 
andra värderingar och så där i bygden än vad ni får? 
Ja, jag tror mina fick verkligen att de var heltgalna som 
ändrade, för det var junästan precis när KRAV eller 
Ekologiska Lantbrukarna startadenågonstans. Då var det 
verkligen där. Jaha,vad är det för någonting? Det var ju ett 
odlingsalternativ eller vad det kalladesför, så då var det 
skillnad än vad det är nu.Nu är det ju helt andra tankesätt.Alla 
är ute öppnare för nya saker generellt. 
Jag kan nog bara instämma att jag tror att det var skillnadnär 
mina föräldrar började med ekologiskproduktion i liten skala 
på 90-talet jämfört med idagoch lantbruket har förändrats i 
stort. Vi är merlönsamhetsinriktade.Det är större enheter idag 
ändet var tidigare. Så generellt så har man nog en annan 
synpå lantbruk, på gott och ont.Men jag tror att jag har det 
lättare än vad de hade.Intressant att höra. Jag kan tänka mig 
att det serganska olika ut i olika delar av landet och att det 
fortfarande finnsde unga nystartade lantbrukarna som möter 
liknande saker som eraföräldrar gjorde. Samtidigt så finns det 
de som inte alls har sammamotsättningar. Det är skillnad, ja. 
Ida. Varför behöver Sverige fler ekobönder? 
Det är ju för alla de mervärdena kommermed produktionen, t 
ex att det blir högre biologiskmångfald på en ekogård. 
Generellt blirdet mer kolinlagring i jordar också på 
ekologiskaväxtföljder och så där. Eko i sig bidrartill en mängd 
olika typer av positiva effekteri samhället. Därför utvärderar vi 
också flera av våramiljömål, till exempel mot eko- 
produktionen. Att man ser Hur gårdet för miljömålen? Då ser 
man hur går det för den ekologiska odlingen i Sverige?Därför 
för alla de här mervärdena så att 
djurvälfärd, till exempel djuren får större yta att röra sigpå och 
det tillsammans med hela det här. Man kan seeko som en 
schweizisk armékniv. Det finns mångalösningar till en mängd 
olika typer av hållbarhetsproblem som vi har.Därför har vi satt 
mål både i Sverige på att det ska vara 30 procentekologisk 
jordbruksmark till 2030 och det finns också målpå EU nivå. 
25 procent eko i hela EUtill 2030 och ett väldigt viktigt 



 
 

 

verktygför de olika miljöproblemenvi har. Kanske framför allt 
om vi kollar på att den biologiskamångfalden minskar och att 
det blir mer gifter i våra miljöer.Där har ju verkligen EKO en 
väldigt stark fördel. 
Stark fördel. Men vi kanske behöver fler ekobönder då?Vad 
är det du tror kan motivera fler att ställaom eller starta 
ekologiskt lantbruk? Men jag tror väl attman lockas av 
känslan av att man verkligen gör merför miljön. Att man blir 
extrastolt över att det man gör verkligen bidrar till mer 
biologiskmångfald och ett bättre liv för djuren.Att man får 
ännu mer av sin produktion än attbara producera mat som 
Marcus pratade om i börjar med attman producerar spannmål 
och kött, men också biologiskmångfald och kolinlagring och 
att den stoltheten kan nog locka. 
Frida, håller du med om vad Ida säger? Vad vill du 
tilläggadär? Ja, det är väl just det där att just nu ärefterfrågan 
lite väl låg trycker man jupå ekologiskt, men den är lägre än 
vad den harvarit och priset skiljer ju inte så mycket just nufrån 
konventionellt. Just nu är det ju lite svårtoch övertala folk att 
ställa om, men jag tänker mig att man hoppas attdet vänder 
snart på efterfrågan. Men vad är det sommotiverar dig då? 
Ja, det ärdet väl. Just nu är ju inte prisetså i alla fall. Men. Det 
är väl allt annat. 
Ja, med lantbruket blir det ju liksom allsidigt. Det 
ärspännande och det händer grejer varje dag. 
Som ung har man ju mycket att lära sig, men det är det som 
ärspännande. Och vad motiverar dig Marcus?Varför känner 
du att du är motiverad att producera ekologiskt? 
Ekologisk produktion är att sehelheten. Att lyfta sig själv. 
Attdet jag gör, det kan jag lyfta till större perspektiv. 
Det är inte sticka under stol med att det är ibland relativtsvårt 
att producera ekologiskagrönsaker eller spannmål. Det 
krävsen stor fingertoppskänslaför att få en långsiktig 
ekonomisk och biologiskt hållbarproduktion. Och den 
utmaningen tycker jag ärstimulerande samt att få seen god 
djurvälfärd och sedjurens roll i kretsloppet. Sen är jag 
väldigtstolt över att om man tittar på våran gårdoch en 
motsvarande ekologisk odling så vi harett cirkulärt kretslopp 
inom Sverige. Vi är inte allslika beroende av 
importeradeinsatsmedel utan vi klarar ossganska bra ändå 
om någontingskulle hända. Det är en oerhörd trygghetför att 



 
 

 

kunna bevisa att vi kan faktisktproducera mat även när det är 
lite knackigt runt omkring oss.Den frågan tycker jag inte vi 
ska glömma, för det är mångasom som tycker att vi ska 
producera hur mycket somhelst. Men det kommer till 
grundval på atttill exempel den biologiska mångfalden 
kommer minskaoch importera mycket miljöproblem. Det vill 
inte jag vara en del av.Nej, jag tänkte faktiskt gå vidare på 
just det här med hur ekobonden stårsig just i kriser. Just nu 
har lantbrukareöverlag sina förutsättningar påverkadeav 
bland annat Rysslands invasion i Ukrainaoch ger kanske brist 
på el till exempel samtidigtsom inflationen gör att 
konsumenterna håller lite hårdarei plånboken. Men som du 
var inne på där Marcus, samtidigt såkan du tänka dig att eko- 
bönder då inte påverkas lika mycketför att man inte är 
beroende av importerade insatsmedel 
sombekämpningsmedel eller konstgödsel. Ida Hur väl 
stämmer det härmed din bild? Hur ser marknaden ut för 
ekologiska produkternär det finns både ekonomiska kriser 
och krigrunt omkring oss? Man behöver skilja på de 
produktionsmässiga förutsättningarnaoch mer marknaden. 
Kollar vi på produktionen så är det så attekobönderna är i 
större utsträckningmer självförsörjande och alla ekologiska 
gårdar så strävarman efter att ha ett slutet kretslopp och att 
gården skakunna klara sig själv, inte lika beroende av 
omvärlden. Det ärprecis det som ekoreglerna styr mot, 
så där vet jag ju många som har varit. Man är lättadöver att 
man inte behöver köpa in konstgödsel till exempel nunär 
priserna har stigit i höjden och att man klarar sig utan. 
Så på så sätt så sitter ekobönderna lite, lite tryggarei botten. 
Men sen så har vi ju samtidigt den marknads-aspekten och 
den minskade efterfrågan på ekologisktsom har varit nu 
under året och det trorjag ekobönderna att man känner sig 
orolig för att justi år så tror jag att man stänger 2022med 
hyfsad bra ekonomi och sådär, men attman är orolig för dem 
som kommer framåt. Hur kommerden minskade efterfrågan 
påverka priserna om några åroch kommer det finnas 
avsättning för ekoprodukter? 
Rent biologiskt så funkar det ganska väl att producera om 
man har haftganska bra skördar och man får bra kvalitet på 
det man tar fram.Men frågan är ju hur många som är villiga 
attbetala ett mer pris för ekologiskt och betala merför för allt 



 
 

 

det arbete bonden gör. När man harinställningen att maten 
ska vara så billig som möjligt, 
vilket vi ser då att många efterfrågar billig mat.Ekomaten 
kommer aldrig va den billigaste. Det är lite svårt att få det att 
gå ihopmed att göra ett merarbete.Men svårt läge just 
nu.Med stolthet över att slippa konstgödseloch att veta att 
man kan producera mat trots attdet är oroligheter i omvärlden 
samtidigt som att man känneroro inför marknadsläget. Och 
Marcus och Frida,hur har ni påverkats av omvärlden just nu? 
Nej,vi har inte påverkats.Sen är det såklart att dieseln är 
dyroch det drabbar ju alla lantbrukare så det är ju en grej för 
sig.Och sen är det ju såklart.Också även fast man har 
solceller och det man kanha hemma. Men det blir ju ändå inte 
så mycket sol på vintertiden. Men annars så. Men det blir 
jusåklart lite högre kostnader på vissa delar om man tänkertill 
lite mer där också. Kanskemed körningar liteföre vårbruket 
och så där. Men jag tänkte ändå lite mer på dieselpriset när vi 
ändå säger så. Man påverkas ju.Mycket av hur de påverkats 
av världsläget. 
Läget är ju alltid nära och ibland väldigt långtborta. Men det 
är givetvis så att vi har fått ett ökatkostnadsläge för framförallt 
energi i formav el och diesel och det påverkar ju 
också alltid så till vida att det är en högre rörligkostnad som 
påverkar våra produkter. 
Samtidigt så den kortsiktiga lönsamheten 
går att överbrygga. Och som Ida är innepå 2022 blir ett 
ganskabra år. Men det som ställertill det är ju att som 
lantbrukare så jobbarvi i långa biologiska system och de 
investeringarvi gör gör vi för att ha en framtids miljö. 
Alla veta vad som vi kan förväntaoss så att vi har en 
avsättning för de produkter vi produceraroch så vidare. Det är 
ju väldigt svårt att ställaom från en produktions gren till en 
annan produktionsgrenar För attkonsumenterna vill ha 
någonting. Har vi, harvi byggt de stallar vi har byggt och har 
investerat i,de bevattningssystem som vi har investerat i och 
så vidare.Så är vi till viss deli de produktionsgrenar och då 
gäller det atttrimma in våra kostnader så attvi sänker de 
rörliga kostnaderna och kraven för att få en 
bibehållenmarginal. Vi har kommit fram till sista frågan.Jag 
ska bara påminna om det igen. Vi är alltså det land som 
harstörst andel ekologisk jordbruksmark och högst 



 
 

 

andelekologisk konsumtion per capita. Och vi harvärldsrekord 
när det gäller att servera ekologisk mati offentliga kök. Så är 
bara säga att bra jobbat! 
Men vad behöver vi konsumenter veta för att vi skaköpa mer 
ekologiskt? Tycker ni att ni alla tre ska få svara på den 
frågan?Då börjar jag svara. Jag tycker attvi ska försökai 
största möjliga mån visakonsumenterna mer informationeller 
på annat sätt att om du harmöjligheten eller om du väljer att 
köpa ekologiskaprodukter så köper du mer änsjälva maten 
och köper en hållbar produkt.Men du köper också ett 
mervärde för närområdetoch för biologisk mångfald, för 
landet Sverigeoch så vidare. Jag tycker att alla borde vetaom 
och borde tänka på att köpa ekologiskt. Lite grann som 
Marcus sägeratt det är en investering inför framtiden.Väljer 
man att lägga sina pengar på eko, då kanske man fårlägga 
några kronor extra. Precis som Marcus sa. Men att 
man får så himla mycket mer för det och att man är med och 
stöttaren omställning av lantbruket till en mer hållbar 
produktion.Om man tänker på det här nu med konstiga släpp, 
till exempelfrån från Ryssland, att maten,framförallt den 
konventionella maten har blivit dyrare, bland annat för 
attkonstgödsel priserna har stigit i höjden. Så då är man ju 
med om man lägger sinapengar på det. Då är man ju med 
och upprätthåller det systemetmed en massa importerat 
gödsel från Ryssland och in i svenskamatproduktionen. Men 
om man istället väljer att lägga sina pengarpå den svenska 
ekologiska maten, de är ju med och betalar för den 
häromställningen till ett mer hållbart lantbruk där vi inte 
behövervara lika beroende av omvärlden och kan vara 
mycket mer självförsörjande.Tack! Och Frida. Ja, jag håller 
verkligenmed om långsiktigheten. Att man gör ett bra validag 
som förbättrar för framtiden. Det är ju en. 
Det är lite som när man väljer att betala för grön el attman det 
gör man ju för man tänker på miljönoch klimatet. Det är väl 
det man vill få fram.Någon bra märkning på det så att folk 
förstår den därextra 50-öringen får du det här. 
Det får bli de sista orden för i dag. Tack så mycket för att ni 
varmed oss! Ida Lind från Ekologiska Lantbrukarna,Frida 
Thomsson, lantbrukare på Mickelgårds på Gotlandoch 
Marcus Lundmark, ekologisk lantbrukare från 
Kristianstad.Och så tack alla ni som har lyssnat! Landet är en 



 
 

 

poddfrån Landsbygdsnätverket. Producent var Ingrid 
Whitelockoch jag heter Sandra Neergaard-Petersen. På 
återhörande! 
 


	Texten är automatiskt genererad. Vi har i nuläget endast möjlighet att erbjuda transkriberingar i obearbetad form.

