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Ekologiskt lantbruk
- i ständig utveckling
Ekologisk produktion utgår i grunden från fyra principer om hälsa, ekologi, rättvisa och omsorg. Dessa är
formulerade av den internationella ekologiska paraplyorganisationen IFOAM Organics International.
Principerna utgör visioner för hållbar livsmedelsproduktion och det är dessa som dagens regler, praktik
och marknadskoncept för ekologiska livsmedel strävar mot - även i Sverige.
Den ekologiska produktionens utveckling handlar i grunden om två saker som hänger ihop så tätt att de
knappt kan särskiljas:
Vi vill utveckla en så hållbar livsmedelsproduktion som möjligt för djur, natur och människor – med det
ekologiska lantbruket som spjutspets för lantbruket som helhet.
Vi vill skapa förtroende och betalningsvilja för våra produkter - och därmed säkrad lönsamhet i våra
företag.

Därför har Ekologiska Lantbrukarna arbetat fram strategiska mål kopplade till de visionära principerna.
Målen handlar om hur vi vill utveckla vår egen produktion såväl som hela branschen, på väg mot ett
långsiktigt livskraftigt lantbruk - ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.
De strategiska målen är resultatet av ett strategiarbete som startat på Ekologiska lantbrukarnas stämma
2020. En bred enkät genomfördes sedan med svar från över 600 ekobönder från hela landet samt ett
femtiotal rådgivare, revisorer och experter nära ekolantbruket. Resultaten i enkäten, diskussioner i
styrelse och kansli samt med inspel från förtroendevalda i Ekologiska Lantbrukarnas 19 distrikt ligger till
grund för detta dokument.

Principen om hälsa
Ekologiskt jordbruk ska bevara och förbättra
jordens, växters, djurs och människors hälsa.
Det ekologiska lantbruket bör därför:
1.

Bidra till utveckling av sorter och djurraser anpassade för en
hållbar produktion, med hög motståndskraft mot sjukdomar och
som ger stabil produktion av god kvalitet.

2.

Välkomna nya metoder, kunskap och teknik som resulterar i bättre
arbetsmiljö för lantbrukare, bättre djurhälsa samt mer mångfald
och liv i våra jordar.

3.

Verka för att fasa ut de insatsmedel i ekologisk produktion som
idag är tillåtna, men som är diskutabla, t. ex. naturliga pyretriner.

Principen om ekologi
Ekologiskt jordbruk främjar användandet av lokala
resurser och cirkulering av naturresurser inom den
egna produktionen.
Det ekologiska lantbruket bör därför:
1.

Driva utvecklingen av ett soldrivet lantbruk utan fossila bränslen, i
ett kretslopp som möjliggör hushållning med kväve och andra
näringsämnen.

2.

Öka såväl den naturliga som den brukade biologiska mångfalden på
landskapsnivå och gårdsnivå. Vi vill också stimulera en mångfald av
företag och människor involverade i lantbruket, liksom fler lokala
och certifierade förädlingsställen. Det ger också ett rikare utbud av
livsmedel till konsumenterna.

3.

Söka vägar för en ännu bättre balans mellan djur och växtodling,
lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill hitta nya metoder för
effektiva transporter av stallgödsel och aktivt bidra till att utveckla
säkra system för att ta tillvara näring från samhället.

4.

Öka andelen lokalt odlat proteinfoder, för att minska och fasa ut
till exempel fiskmjöl samt långväga transporterad ekologisk soja.

Principen om rättvisa
Ekologiskt jordbruk ska främja ett rättvist
matsystem där även djurens behov tillgodoses
Det ekologiska lantbruket bör därför:
1.

Verka för rättvisa villkor för ekobönder oavsett storlek,
produktionsinriktning eller geografisk hemvist. Samarbeten och
utbyten över landsgränser såväl som inom länder och mellan
gårdar är viktig för ett livskraftigt ekologiskt lantbruk där även
bondens roll på marknaden stärks.

2.

Ta tillvara på möjligheterna i nya digitala lösningar för att öka
spårbarheten och informationsflödet mellan olika aktörer.

3.

Bejaka ytterligare initiativ för extra god djuromsorg i linje med
djurens behov och som kan motivera och engagera fler
medborgare och konsumenter att välja ekologiskt.

Principen om omsorg
Ekologiskt jordbruk ska bedrivas med omsorg för
nuvarande och kommande generationers hälsa och
miljö.
Det ekologiska lantbruket bör därför:
1.

Fortsätta utveckla metoder, kunskap och tekniker för att öka
kolförråden i våra jordar och värna mängden matjord tillgänglig för
livsmedelsproduktion.

2.

Driva på för en större marknad för ekoprodukter så att antalet
ekolantbruk kan öka utan att äventyra prisbilden och lönsamheten
för bonden.

3.

Kommunicera och värna ekolantbrukets miljönyttor och bidrag till
livsmedelsförsörjning och beredskap, särskilt med avseende på
biologisk mångfald och minskad införsel av insatsmedel till
lantbruket.

Hur ska detta dokument
användas?
Det här dokumentet ska användas som övergripande vägledning för Ekologiska
Lantbrukarnas arbete med utveckling av ett hållbart och livskraftigt lantbruk.
Målen ämnar inte vara heltäckande, men tar avstamp i de globala kriser vi ser idag
med förlust av biologisk mångfald samt klimatförändringar, samt de utmaningar vi
ser i svenskt ekolantbruk idag med delvis icke-slutna kretslopp och sviktande
lönsamhet.

Flera av målen förutsätter en systemförändring i samhället som Ekologiska
Lantbrukarna inte ensamt kan genomföra. Det kommer behövas samverkan på alla
nivåer; på våra gårdar, i politiken och i näringslivet.
Ekologiska Lantbrukarnas styrelse ansvarar för att ta vidare vad och hur
föreningen kan agera i linje med dessa målsättningar. I takt med att produktionen
och omvärlden förändras kan målen tas upp till diskussion och eventuell
revidering på riksstämman.

