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EPOK – ett kompetenscentrum för 
ekologisk produktion och ekologisk 
mat vid SLU 
En tvärvetenskaplig forskargrupp 
förmedlar senaste kunskapen och 
samordnar forskning om eko 













- Många grödor i en varierad växtföljd 
- Integrerad växt- och djurproduktion på flertalet 
gårdar 
 







	  
–	  Vad	  säger	  forskningen?	  Ibland	  övertygande	  
resultat,	  ibland	  stor	  variation	  och	  svaga	  samband	  
	  
–	  Produktionssystemen	  är	  komplexa,	  svåra	  att	  
jämföra	  och	  utvärdera	  rättvist	  

Mervärden för miljö, djur och människor 



Ekologisk produktion – kunskapsläge 

Toumisto et al. 2012. J Environm Managem; Tuck et al 2014. J Appl Ecol; Ponisio 
et al 2014. Proc Roy Soc B 

Mindre hållbart? 

Mer hållbart? 
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Näringsinnehåll 
 
Vegetabilier: mer 
antioxidanter (+12 %), mer 
C-vitamin, mindre kadmium 
 
Animalier: mer omega-3 
fettsyror i mjölkprodukter 
(+40-70 %) 
 
Hälsoeffekter: få studier, inga 
bevis 



”Avgjort mindre gifter i 
eko-mat” 
A Mie & U Nilsson, 
UNT januari 2015 

Hälsorisker med bekämpningsmedel 
 
– Högre risk för Parkinson vid yrkesmässig 
användning (+58 %) 
 
– Exponering av insektsmedel (organofosfater) 
under graviditet – påverkan på barnens kognitiva 
förmågor, lägre IQ i skolåldern 



Eko eller konventionellt 
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Svenska ekogrisar – KRAV 

Konventionell uppfödning 

Hushållsgrisar i liten skala 

EU-ekologiska grisar 
(Danmark) 
 

Intensivare 
industriell 
uppfödning 



Eko som drivkraft för ett 
”grönare” jordbruk och en 
etisk djurhållning 

– Alternativ till kemisk bekämpning 
– Kretslopp av växtnäring och mindre intensiva system som leder 
till lägre utsläpp av övergödande ämnen totalt sett 
– Etiskt bra system för djurhållning 
– Utveckling av diversifierade och mångfunktionella system – stor 
motståndskraft och lägre sårbarhet (skadegörare, 
miljöförändringar) 
 















Slutligen 
– Eko initierade tidigt konceptet att producera mat och 
miljövärden SAMTIDIGT  
– Andra lösningar för jordbrukets hållbarhet behövs än ökad 
intensifiering och effektivitet – eko är ett viktigt redskap 
– Eko visar resultat – men förbättringar behövs 
– Fler alternativ till kemisk bekämpning behöver utvecklas – 
för säkrare och högre skördar 
– Eko behöver bygga kretslopp av växtnäring stad – land 



Tack för er 
uppmärksamhet! 

Besök gärna EPOK:s hemsida, ta 
del av publikationer och 
information, prenumerera på vårt 
nyhetsbrev 
 
www.slu.se/epok 


