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Förord - Att förvalta väl 
 

Vårt uppdrag på jorden: att förvalta väl 
vår flora och fauna – för kropp och själ 
 

 
 
Varför är det så svårt för människan att leva i harmoni med 
sin omvärld? Hela vårt livsrum är ett nät av samband, som 
gör det möjligt för oss att överleva. Varje liten del gör att 
nätet hålls ihop och inte kollapsar. Men vi håller på att bryta 
upp nätet! 
Antalet arter minskar, luft och vatten förorenas och förgiftas, 
vår närmsta omgivning och vår mat fylls med främmande 
kemikalier och gifter. Pesticidrester finns i våra vattentäkter 
och brunnar. Nätet blir allt svagare och vårt livsrum går mot 
kollaps. 
Att vårda vårt livsrum är var och ens ansvar. Ansvaret ligger 
på dig och mig! 
 
Utan att påstå att allt var perfekt på 50-talets början, så kan 
man ändå påstå att vi sedan dess har påverkat det ekologiska 
systemet med så många naturfrämmande ämnen att vi idag 
riskerar både vårt vatten och vår luft, som är grunden till vår 
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välfärd. Vi behöver inte acceptera vare sig misär, allergier 
eller svält om vi lär oss leva med naturens villkor och på ett 
med alla människor solidariskt sätt. Resurserna finns där 
redan. Det är bara en fråga om riktigt utnyttjande och rättvis 
fördelning. 
 
I vår strävan att producera allt mer och allt fler produkter, 
har vi förbisett den totala kostnaden för vårt konsumtions-
behov. För vem producerar vi och till vilken nytta? Vad har vi 
fått ut av det? Det som vi har åstadkommit är en hög 
teknologi som gett oss möjligheten att ytterligare utveckla vår 
allt mer avancerade teknik att producera. 
Men har det gett jordens befolkning som helhet en bättre 
hälsa och ett lyckligare liv? Tyvärr har våra framgångar 
endast gett en del av befolkningen en bättre standard, medan 
misären totalt sett växer i världen. Det kan väl ändå inte vara 
det som är målet för mänskligheten att sträva efter! 
 
Insikten om att vi bara har en planet börjar bli allt mer 
uppenbar. Vi har bara ett jordklot att hämta våra resurser 
ifrån. Om alla på vår planet skulle försöka leva som du och jag 
gör idag, skulle vi behöva flera jordklot. Det är därför rimligt 
att vi tänker om och försöker finna en väg att fördela våra 
resurser rättvist. Vi måste finna en väg till en hållbar 
utveckling. 
 
Är dom livsmedel vi köper idag producerade på ett sådant 
sätt att man i första hand försöker ge oss konsumenter ett 
nyttigt livsmedel? Är dom producerade på ett sådant sätt att 
vår livsmiljö hålls intakt och även i framtiden kan ge oss de 
livsmedel vi behöver? Eller är produktionen i första hand 
anpassad till ett ekonomiskt produktionstänkande? Ett 
tänkande med kortsiktigt framtidsperspektiv. Är jordbrukets 
användning av konstgödsel, växt- och insektgifter och 
tillväxthormoner till för att ge oss ett nyttigt livsmedel? Eller 
är användningen till för att öka produktionen? Är 
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livsmedelsindustrins användning av tillsatser till för att ge 
oss ett nyttigt livsmedel? Eller är användningen till för att 
lättare kunna sälja produkterna till oss? 
 
Den här boken är inte avsedd att vara en vetenskaplig 
avhandling eller en redogörelse för alla de olika rapporter 
som finns skrivna kring ämnen jag berör. Den är en 
partsinlaga från en orolig konsument, världsmedborgare och 
farfar. De påståenden som jag gör finns dock dokumenterade 
i rapporter från undersökningar gjorda i olika länder och av 
olika forskare. 
 
För den som vill studera närmare finns gott om underlag att 
forska vidare i. Se länklistan i slutet. 
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Inledning - Insikten växer. 
 

Är det inte konstigt att vi ska behöva använda kemikalier och 
gifter för att producera och tillverka den mat vi ska äta? 
Den uppfattningen att vi behöver det härstammar från ett 50- 
och 60-tal då vi trodde att allt konstgjort var naturligt. Det var 
en tid då många trodde att vi skulle kunna ersätta maten med 
ett par piller om dagen. 
Men nu har insikten vuxit. 
 
Insikten växer om att vi människor är beroende av den värld 
vi lever i. Vår planet är det livsrum vi måste leva i och hur 
planeten mår påverkar våra liv. Vår planet hålls ihop av ett 
nät av biologiska, ekologiska samband och vi ingår i det nätet. 
Ju fler trådar som brister, desto skörare blir möjligheten för 
livets fortgång. Desto mindre möjlighet får vi människor för 
ett drägligt liv. Vi är biologiska varelser som är beroende av 
de biologiska samband som omger oss och som vi ingår i. 
Ju fler arter vi utrotar, ju fler arter vi minskar möjligheten för 
överlevnad för, desto större blir risken för en kollaps av den 
värld vi är beroende av. Just mångfalden är en förutsättning 
för balans, men om balansen inte finns, ökar risken för att vi 
ska drabbas av allvarliga sjukdomar. Vatten och luft är 
grundläggande för livet i vår mening, men om vi förgiftar 
vatten och luft, förgiftar vi också vår livsmiljö, just 
förutsättningen för vårt eget liv. 
 
Redan långt tillbaks konstaterade man att livet uppstod i 
jorden och med rätta är det så. Grunden för vårt liv som 
människa är den mat som jorden producerar och med en rik 
och frisk jord kan vi också producera bra mat. Bra mat som 
ska bygga upp cellerna i våra kroppar. Bra mat som ska skapa 
den biologiska varelse vi är. 
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En frisk jord som skapar bra mat består också den av otal 
biologiska samband som alla samspelar i ett intrikat system 
där den ena bygger på den andra och där ena sambandet är 
beroende av att ett annat fungerar som det ska. 
När roten ska ta in näringsämnen, som skapar den växt som 
sedermera blir t ex den säd och det bröd vi äter, har redan ett 
otal organismer spelat sitt spel för att frigöra dessa 
näringsämnen från markpartiklarna. Med de kemiska 
gödselmedlen och bekämpningsmedlen slår man undan 
förutsättningarna för de naturliga processerna i marken. Man 
slår också undan förutsättningarna för en naturlig balans av 
insekter och fåglar. Angrepp av t ex bladlöss motverkas 
naturligt av en uppförökning av bl a nyckelpigor. 
 
Från kemibolagens sida försöker man få oss att tro att dom 
kemiska gifterna bryts ner till ofarliga ämnen i marken, men 
tyvärr har det visat sig vara annorlunda. 
 
Så vad är det då för mat vi köper? 
En giftig och näringsfattig mat! 
 
Många grönsaker odlas idag utan jord. På ett underlag av 
något material där rötterna kan få fäste växer t ex tomater 
enbart på en näringslösning som är väl avvägd att producera 
något som ser ut som en tomat, men inte är det i dess rätta 
bemärkelse. Mer om detta finns beskrivet längre fram i 
texten. 
 
Nu finns det många som påstår att vi måste använda oss av 
dessa kemiska gödselmedel och gifter för att kunna 
producera mat till världens växande befolkning. 
I debatter och tidningar får man höra och läsa att det kommer 
att bli brist på åkermark för livsmedelsproduktion och att 
produktionen av livsmedel inte kommer att räcka till. Men 
sällan ser man en artikel om hur åkermarken utnyttjas idag 
till lyxproduktion i form av t.ex. te, kaffe och ananas. Stora 
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arealer på många håll i världen ligger idag också obrukade på 
grund av spekulation eller krig. Spekulation innebär att 
kapitalstarka personer köper mark som investering, men inte 
bryr sig om att odla den. 
 
Dessutom är den nya trenden att vi ska odla energigrödor på 
våra åkermarker i stället för livsmedel. Detta är inte något 
som bara ”drabbar” oss i västvärlden, utan kanske mer andra 
länder som nu får stå som energileverantörer åt oss. 
Ytterligare mark som tas ur livsmedelsproduktionen. Och 
ytterligare skäl för kemibolagen att propagera för behovet av 
kemikalier i livsmedelsproduktionen på den mark som blir 
över för det. 
 
Men det räcker inte med detta. När sedan råvaran från 
jordbruket kommer till industrin för att ”förädlas”, fördärvas 
den ännu mer, innan den når butiken och våra tallrikar. För 
att maten som ska säljas i butiken ska se aptitlig ut tillsätter 
man kemikalier i olika former. Färgämnen, smakämnen, 
luktämnen, konsistensgivare, konserveringsmedel, 
sötningsmedel, mm. 
 
Med hjälp av genmanipulation vill man nu också manipulera 
vår mat. Även om man försöker se till den eventuella nytta 
man kan ha av metoden, är metoden i sig totalt tvivelaktig för 
de effekter den kan ge. Redan själva metoden är mycket 
osäker och för att kunna hitta de lyckade försöken måste man 
tillföra markörgener, som sedan också följer med i den nya 
sorten. Det kan t ex vara en gen som ger motståndskraft mot 
växtgifter. När sedan alla dessa genmanipulerade växter 
kommer ut i naturen, kommer de att föröka sig och blanda sig 
med dem som redan finns. Vilka effekter detta får har vi ingen 
aning om. 
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Kemi eller biologi i jordbruket 
 

Allt oftare får vi läsa rapporter om att vår mat innehåller 
rester av dom gifter som används inom lantbruket. Det här är 
gifter som är skapta för att störa biologiska livsuppehållande 
system. Främst insekters och växters. Men dessa system 
liknar i mycket våra. 
 
Att gifterna finns i maten är bara den ena sidan av problemet. 
Dessutom påverkas vår omgivning. Även naturen tar skada av 
gifterna. Naturligtvis de insekter och växter som man har 
direkt avsikt att ta död på, men också indirekt drabbas andra 
insekter, djur och växtlighet av användningen. Allt oftare 
hittas nu också kemiska bekämpningsmedel och deras 
nedbrytningsprodukter i yt- och grundvatten; det som många 
gånger är vårt dricksvatten. 
 

 
 
Hur länge till ska det vara tillåtet att bespruta vår mat med 
gift? Nu är det på tiden att vi får ett politiskt beslut som 
förbjuder giftanvändning i livsmedelsproduktionen! 
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Med ett ekologiskt lantbruk får man en långsiktig hållbar 
livsmedelsproduktion där den biologiska mångfalden 
skyddas och utvecklas. Mångfald bland levande varelser och 
växtlighet är en förutsättning för att vårt livsrum ska fungera 
för vår fortsatta överlevnad. Man minskar förbrukningen av 
fossila bränslen och andra icke förnyelsebara naturresurser. 
Det är ingen som ifrågasätter nödvändigheten av detta 
numera. Man minskar också utsläppen av föroreningar och 
använder inte naturfrämmande ämnen. Framförallt är det 
dessa som stör de naturliga biologiska systemen både hos 
individer och biosfären i sin helhet. 
 
I ett ekologiskt lantbruk föds djuren upp med stor hänsyn till 
deras behov och med möjlighet att leva enligt sitt naturliga 
beteende. Det är inte enbart en etisk fråga, där man måste 
tänka på vår rätt att utnyttja djur för vårt livsuppehälle. Det 
är också en fråga om livsmedelskvalitet, eftersom man kan 
konstatera att djur som lever ett bra liv, ger bättre livsmedel i 
slutänden. 
 
Ekologiskt lantbruk är ett resursbevarande odlingssystem. 
Det är grundtanken bland dom som förespråkar det. 
Naturligtvis måste jordarna vi odlar och skördar våra 
livsmedel på gödslas. Med det uttag av livsmedel som vi gör, 
tar vi också bort näringsämnen. Vi har idag dåligt fungerande 
system för att föra tillbaks dom till jordbruket. Problemet 
idag är att vi inte har ett fungerande recirkulationssystem. 
Vårt konsumtionsavfall återförs inte in i systemet. Idag då allt 
mer centraliseras och sköts i stordrift, blir transportvägarna 
långa. En del hamnar på deponi eller blandas med annat 
avfall, som gör det giftigt att återföra till lantbruket. Vårt 
hushållsavfall hamnar allt för ofta i förbränningsugnar i 
stället för i kompostsystem. Mycket näringsrikt avfall blandas 
med industriavfall och blir så giftigt att det inte kan användas 
som gödselmedel på åkermark. Det betyder att näringsämnen 
går förlorade. Vi har ett allvarligt systemfel i samhället som vi 
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borde åtgärda snarast möjligt. Det är en stor uppgift för 
samhällsbyggarna att skapa system för en fungerande 
recirkulation av näringsämnena. 
 
Anledningen till att kemikalier i form av gödselmedel och 
bekämpningsmedel används inom jordbruket idag, är 
naturligtvis den att man får större skördar i volym räknat. 
Betalningen till lantbrukaren har också till största delen varit 
knutet till volymen; kilo eller liter. Det vi nu har upptäckt är 
att kvalitet också har betydelse. Med kvalitet menar jag då 
renhet från gifter och näringsinnehåll. Vi har också upptäckt 
att kontinuerlig användning av kemikalierna får en negativ 
inverkan på odlingsjorden och på naturen i sin helhet. 
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Marksamband - Växtens näringsupptag 
 

”Av jord är du kommen och jord ska du åter bliva.” Så låter 
den ramsa de flesta av oss känner igen. En sanning man känt 
till långt tillbaks i tiden. 
Jorden ingår i den livscykel vi människor är bundna till att 
leva med. Kanske har vi glömt bort det i den tekniskt 
utvecklade värld vi idag lever i. Vi må utveckla vår teknik hur 
mycket som helst, men vår mat kommer ändå alltid att ha sitt 
ursprung där. För att vår kropp ska fungera till fulländning, 
för att nya celler ska bildas och för att barnets kropp ska växa 
till vuxen människa, behövs alla de näringsämnen, som 
växtens rot kan hämta upp. Dom näringsämnena behövs för 
vår metabolism, vårt nervsystem, blodets syretransport, alla 
våra funktioner som syn, hörsel, immunförsvar. Inga 
näringslösningar i konstgjord odling eller mineral- och 
vitaminpiller till frukost, kan ersätta den rikliga blandning av 
molekyler, som en naturligt levande rot assimilerar till 
växten. Den växt som utgör vår föda. 
 
När roten växer genom jorden utsöndrar den ett s.k. mucigel, 
som inte bara fungerar som ett glidmedel mellan 
markpartiklarna utan som också är kolrikt och därför är 
näring för bakterier. Bakterierna i sin tur stimulerar 
mineralisering. Bakterierna bygger in kol och kväve i sin egen 
massa medan dom växer till i antal. Efter hand som roten 
växer vidare avtar tillväxten av bakterierna. Samtidigt dyker 
protozoer upp som äter bakterierna. Mängden protozoer ökar 
på bakteriernas bekostnad och kväve frigörs och kan tas upp 
av roten. I rotens omgivning finns också svampar som bryter 
ner material och frigör näringsämnen. 
 
Ju mer biologiskt aktiv jord man har desto bättre 
mineralisering och tillgång på näringsämnen. 
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Kväve är ett av de viktigaste ämnena för växtens tillväxt. Som 
alla levande varelser har växterna samma drift som alla 
biologiska varelser. Den vill växa sig stor och stark och föröka 
sig. Det här utnyttjar man inom det kemiska jordbruket 
genom att med konstgödsel tillföra kväve i sådan form att 
roten koncentrerar sig på att ta upp det i så stor mängd som 
det någonsin är möjligt. På grund av det minskar också 
upptaget av andra ämnen. Gödsling med sådana lättlösliga 
kvävegödselmedel, gör också att växten utvecklar ett mindre 
rotsystem. Även det försämrar växtens förmåga till 
näringsupptag. Kvävegödsling ökar också antalet rotätande 
nematoder, vilket minskar rotens tillväxttakt. 
 
Rotens upptag av näringsämnen sker både aktivt och passivt. 
I cellväggen finns s.k. jonbärare som aktivt för in joner i roten. 
Sådan aktiv transport sker av negativa joner, t ex NO3- 
(kväveförening). Ju större koncentration av NO3-, desto mer 
energi lägger växten på aktiv transport av den jonen. Dock 
tycks det här bara ske upp till en viss nivå där effekten tycks 
avta. Stor aktiv intransport av vissa joner för med sig att 
intaget av andra joner minskar. Också en stor mängd K+ 
(kalium) påverkar intaget av andra positiva joner negativt. 
 
Gödsling med kväve – och kaliumgödselmedel gör alltså att 
andelen och bredden på övriga sorters joner blir mindre och 
grödan fattigare på ett diversifierat näringsinnehåll. 
Kvävegödsling ökar dessutom antalet rotätande nematoder, 
vilket i sin tur naturligtvis minskar rotens tillväxttakt. 

Mykorrhiza 

Mykorrhiza är en svamp som lever i symbios med roten. 
Mykorrhiza har en fenomenal förmåga att lösa ut fosfor från 
markpartiklarna. Fosfor är annars är ett svårtillgängligt 
mineral för de flesta rötter. Mykorrhiza lever i symbios med 
rötterna genom att dess trådar växer in i rötterna och delar 
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med sig av fosforn mot att den får andra ämnen i utbyte av 
roten. 
 
Vid gödsling med kemiskt behandlad fosfor (för att vara 
lättlöslig i vatten och lättillgängligt för rötternas 
näringsupptag), som är vanligt i jordbruket blir roten 
”resistent” mot mykorrhiza. Ur ekologisk synpunkt lönar det 
sig därför bättre att gödsla med svårlöslig fosfor, om jorden 
skulle vara fosforfattig. Oftast är det inte nödvändigt att 
gödsla med fosfor i ekologisk odling. De flesta av de svenska 
åkermarkerna är rika på fosfor. Det är bra att tänka på detta 
eftersom fosforfyndigheterna i världen är begränsade och 
fosforn alltså är en begränsad resurs. Idag importerar vi 
fosfor från bland annat Afrika. Vi använder alltså en 
naturresurs, som egentligen behövs mer där, eftersom 
jordarna där är mer fosforfattiga. Det som krävs här hos oss 
är en biologisk aktiv jord, där det sker en naturlig 
mineralisering med hjälp av mykorrhiza. 
 
Mykorrhiza skyddar också roten mot parasitangrepp som t ex 
nematoder och parasitsvampar. 

Rhizobium 

Rhizobium är en bakterie som växer i knölar på roten. 
Den har förmågan att fånga kväve ur luften i marken och 
bidrar på det sättet till växtens kväveupptag. 
När man gödslar med lättlösliga kvävegödselmedel minskar 
mängden rhizobium i rötterna. 

Betning av utsäde 

Betning av utsäde, som är behandling med olika slags 
preparat för att förhindra bl a svampangrepp men också 
användning av växt- och insektsgifter i odlingen minskar 
bildning av mykorrhiza och rhizobium. 
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Örternas bidrag 

Genom att de örter som finns som bottengröda på fältet också 
har samma rotfunktioner som ovan, bidrar också dessa till 
tillgången på olika slags joner/näringsämnen i markvätskan. 
Allt till glädje för den odlade växten, som kan få en stor bredd 
på upptaget av olika näringsämnen. 
 
Örterna håller också markfukten på en hög nivå, eftersom 
dom förhindrar avdunstning av vatten från jorden. En fuktig 
jord behövs för att det biologiska livet i marken ska fungera 
bra. 

Djur och insekter 

En frisk jord innehåller också maskar och insekter av olika 
slag som drar ner växtmaterial i marken, där de omsätts på 
olika sätt och åstadkommer ett återvinningssystem av 
näringsämnen. Maskar och insekter livnär sig på materialet 
och genom deras avföring kommer det ut nedbrutet som 
gödsel. Svampar och mikrober bryter också ner det för sin 
utveckling och näringsämnena i materialet blir löst i marken. 
På så vis blir dom tillgängliga för rötterna. Maskar och 
insekter gräver också gångar i marken så att regnvatten kan 
rinna ner och fukta jorden och luft når ner för att syresätta. 



 16

Örter och insekternas samspel 
 

Buskar, träd, olika örter och öppna vatten i närheten av 
odlade fält hjälper till att hålla en naturlig balans på 
insektslivet. Kring ekologiska gårdar finns t ex betydligt fler 
humlor än kring konventionella gårdar där gifter och annan 
typ av växtföljd används. Olika insekter utnyttjar olika växter 
för sin överlevnad och fortplantning. Ju fler olika arter av 
växter vi har, desto större variation på insektslivet får vi. Det 
gör att ingen art kan utveckla en så stor population att de kan 
bli till skada för den odlade grödan. I förlängningen drar 
också insekterna till sig fåglar, som också håller insektslivet i 
balans på en acceptabel nivå. Men växterna skadas av 
växtgifter som används i odlingen och minskar alltså 
möjligheten för ett rikt insektsliv. 
 
På en åker med en naturlig balans av insekter och fåglar 
behövs inga kemiska bekämpningsmedel. Angrepp av t ex 
bladlöss motverkas naturligt av en uppförökning av 
nyckelpigor, spindlar och steklar om man låter den naturliga 
utvecklingen få råda, i stället för att spruta gift på den 
växande maten. 
 
På marken i åkern i den odlade grödan växer ett stort antal 
olika örter. På en väl fungerande ekologisk odling kan det 
finnas flera tiotal olika örter. Om odlingen skötts på ett 
tillfredsställande sätt är dom som regel bara några centimeter 
höga. På så vis är dom inte till någon skada, utan tvärtom 
bidrar dom till en lyckad skörd. Örter på åkrarna drar till sig 
olika insekter. Där finns t ex spindlar, nyckelpigor och steklar, 
som förhindrar att skadeinsekter som också finns på fältet, 
får möjlighet att föröka sig så mycket att dom kan skada den 
odlade grödan. 
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Också kanterna runt fältet finns många insekter, som på så 
sätt ”ligger i beredskap” om skadeinsekterna snabbt skulle 
öka i antal. Den här balansen fungerar mycket bra och det är 
därför man så sällan ser stora insektsangrepp på ekologiska 
odlingar. Många olika insekter i och kring fälten för med sig, 
att man får ett rikt fågelliv i närheten av ekologiska odlingar. 
Även fåglarna bidrar till den ekologiska balansen i 
odlingssystemet. Att fåglarna i sin tur drar till sig andra djur 
är naturligtvis bara positivt. På så vis får vi en rik flora och 
fauna i vår omgivning. Den biologiska mångfalden ökar och 
vårt biologiska säkerhetsnät, den biologiska väv som håller 
ihop vår livsmiljö, växer sig starkare. 
 
De örter som växer i en ekologisk odling kallas i 
konventionell odling för ogräs. Enligt definition är ogräs ”sånt 
som växer där man inte vill ha det”. I konventionell odling har 
man den uppfattningen att örter är till skada för den odlade 
grödan. Man har t ex den uppfattningen att örterna 
konkurrerar med den odlade grödan om växtnäringen. I kon-
ventionell odling där man sprutar bort örterna kan det 
upplevas på det viset, men i ekologisk odling bidrar örterna i 
ett längre perspektiv till en ökad tillgänglighet av växtnäring, 
när det skapas en balans i en mullrikare jord. 
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I den konventionella odlingen sprutas alltså växterna bort 
med gifter. I ekologisk odling, där man inser nyttan med 
örterna, har man andra metoder att hindra örterna att växa 
sig stora och bli ogräs. Med genomtänkt växtföljd odlar man 
olika grödor varje år under en flerårsperiod. Eftersom en del 
örter gror på våren och andra på hösten gör detta att örterna 
inte får ett försprång mot grödan ett andra år. Med 
markbearbetning före och efter sådd, påverkar man örternas 
groningssystem. Även om en del örter växer sig stora i fält, är 
dom inte att betrakta som ogräs, så länge dom inte är för 
många och hindrar grödan att utveckla sig.  
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Gifternas inverkan 
 

Från kemibolagens sida försöker man få oss att tro att dom 
kemiska gifterna bryts ner till ofarliga ämnen i marken, men 
tyvärr har det visat sig vara annorlunda. Samtidigt som dom 
rör sig genom marken tar dom död på det biologiska livet där 
och hamnar sedan i grundvattnet, för att slutligen hamna i 
våra vattentäkter. Allt fler vattentäkter stängs idag just på 
grund av att det innehåller för höga halter av växt- och 
insektsgifter. Samtidigt som vi uppmäter riskabla halter av 
dom i den färdiga mat som vi äter. 
 
De ämnen som de till viss del kan brytas ner till i marken vet 
vi i dom flesta fall inte mycket om. Vi vet inte vilka effekter de 
har på vår kropp och vår metabolism. Det vill säga de 
processer som håller oss vid liv och som skapar nya celler i 
oss. De halter man påstår inte ska vara skadliga för oss är 
fiktiva och kan aldrig sägas vara med någon sanning 
överensstämmande. I vissa fall anges halter utifrån antal 
skadade eller döda möss i laboratorieförsök, som då ska sägas 
ange om de är skadliga för människan eller inte. I vissa fall 
anges gränser utifrån den rest som kan väntas efter den 
minimimängd man måste använda i odlingen för att få effekt. 
Inte heller vet man hur en kombination av olika gifter 
påverkar oss. 

Olika gifter med olika verkningssätt 

Några typer av gifter: 
Herbicider avsedd mot växter 
Fungicider avsedd mot svampar 
Insekticider avsedd mot insekter 
Nematicider avsedd mot nematoder 
 
En del gifter har totalverkan medan andra har en selektiv 
verkan på vissa arter. 
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En del ogräsmedel är kontaktverkande. Det betyder att dom 
inte transporteras i växten, utan bara har verkan där de 
träffar växten. Andra är systemiska, vilket betyder att de tas 
upp via bladen och transporteras inne i växten. En del 
systemiska herbicider tillförs i jorden och tas upp av rötter 
och andra underjordiska delar av växten. Även en del 
insekticider är systemiska på det viset att de tas upp av 
växten och dödar insekterna som suger i sig växtsaft från 
plantan. Andra insekticider verkar genom att insekterna 
kommer i direkt kontakt med medlet, antingen vid direkt 
besprutning eller vid kontakt med medlet som finns utanpå 
växten. 

Gifter i naturen 

Bekämpningsmedlen dödar naturligtvis inte bara de insekter 
och örter som de används mot, utan påverkar naturligtvis 
även annat liv. Insektsgifter påverkar inte bara små 
vattenlevande organismer, utan även fisk. Växtgifter påverkar 
olika slags vattenväxter och alger. Allt detta leder till att man 
sätter den naturliga balansen av växter och djur i vattendrag 
sjöar ur balans. 
 
Förutom att insektsgifterna dödar alla slags insekter, 
påverkar de också grödan som blir mer känslig för 
insektsangrepp. Insektsgifter påverkar också utvecklingen av 
bakterier och svamp i jorden negativt. T ex mykorrhiza och 
rhizobium. 
 
Ogräsmedel dödar örterna på fälten och minskar därför 
mineraliseringen i marken. De har också en negativ 
tillväxteffekt på grödan och gör den känsligare för 
insektsangrepp. Ogräsharvning är ett fullvärdigt alternativ 
för att hindra örterna att växa sig stora och konkurrera med 
grödan. 
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I det kemiska jordbruket i Sverige använder man ca 2000 ton 
bekämpningsmedel på åkrarna under en säsong. År 2005 
såldes 4,4 miljoner hektardoser bekämpningsmedel. Samma 
år odlades 2,7 miljoner ha åkermark. I genomsnitt betyder 
detta att all åkermark besprutas nästan två gånger per år. 
Men eftersom vi vet att inte all åkermark besprutas, betyder 
det att många åkrar besprutas betydligt oftare än så. Ungefär 
hälften av all åkermark besprutas inte. Det är bl a mark som 
inte odlas aktivt, ligger i träda, utgör foder till djur eller är 
ekologiskt odlad. Det betyder att den övriga odlade arealen 
besprutas minst tre gånger i genomsnitt. Oftast är det grödor 
som odlas för att senare bli våra livsmedel. På olika sätt 
sprids delar av dessa bekämpningsmedel till den omliggande 
naturen. De blåser med vinden, eller rinner med vattnet till 
sjöar och vattendrag eller genom sprickor ner i grundvattnet. 
På olika sätt påverkar de växter, insekter och djur i den 
omkringliggande miljön. Allt oftare hittar vi nu giftrester i 
våra vattentäkter och brunnar. Dvs. i vårt dricksvatten. 
Lantbruksuniversitetets undersökningar visar att alla tagna 
ytvattenprover innehåller bekämpningsmedel. I dricks-
vattentäkter hittar man bekämpningsmedel i en fjärdedel av 
proverna. 

Gifter i våra livsmedel 

I en nyligen redovisad test genomförd av EU-kommissionens 
kontor för livsmedel och veterinärfrågor hittades rester i över 
40 % av proverna. År 2003 var medeldosen 
bekämpningsmedel i Sverige 0,4 kg per hektar, räknat på hela 
åkerarealen. I Sydeuropa är medeldosen 4-5 kg per hektar. I 
fruktodling kan den ligga på 30-80 kg. Ett äpple kan vara 
besprutat med gifter 30 gånger under odlingstiden. 
 
Att siffrorna är högre i Sydeuropa än i Sverige beror till stor 
del på klimatet. Vår odlingssäsong är kortare, med fler 
soltimmar per dygn. Vår vinter har också en negativ inverkan 
på insekternas överlevnad till nästa odlingssäsong. 
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Allt oftare får vi läsa rapporter om att vår mat innehåller 
rester av dom gifter som används inom lantbruket. Det här är 
gifter som man har påvisat att dom bland annat påverkar vår 
fertilitet. Vilka andra effekter dom har på vår hälsa finns det 
ingen skyldighet för tillverkarna att redovisa. Men det finns 
misstankar om att dom till exempel kan ge cancer och 
påverka immunförsvaret. 
 
Frukt från många odlingar inom det kemiska jordbruket är 
behandlade med olika kemiska konstgjorda gifter. Gifter som 
till stor del kan finnas kvar både på och i äpplet när vi sedan 
ska äta det. Potatis som odlas med hjälp av gifter innehåller 
också dessa gifter trots att potatisen växer i marken. Gifterna 
tas upp av bladen och förs på så vis genom växtens system 
ner i rotknölarna, dvs potatisen. 
 
Importerade livsmedel innehåller ofta mer bekämpnings-
medel än svenska. Det finns jämförande statistik där man 
använt sig av metoden att mäta använda mängder be-
kämpningsmedel. Mängden varierar naturligtvis med grödan. 
Som exempel ligger potatis och frukt över medeldosen.  
 
Gifter tar mycket lång tid att bryta ner. De lagras i 
fettvävnaden hos djur och människor. De vandrar från djur 
till djur i allt högre grad i näringskedjan. När du äter en bit 
fisk, får du i dig de gifter som ackumulerats i fisken i dess 
levnad. Den har naturligtvis också fått i sig gifterna från sina 
bytesdjur. Många av de gifter som används har en 
hormonstörande effekt. Gifterna bryts inte till fullo ner i 
naturen utan följer bl a med livsmedlet. Dessa hormongifter 
får effekt på människan. Man har t ex kunnat konstatera 
sämre spermaproduktion hos män som äter vanlig 
konventionell mat, jämfört med män som äter ekologiskt 
producerad mat. 
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En amerikansk undersökning på barn visade att 6-7 gånger så 
mycket gifter passerade genom kroppen på de som åt ”vanlig” 
mat jämfört med de som åt ekologisk. Man har konstaterat att 
växt- och insektsgifter förekommer i människan, genom 
undersökning av urinen. Ju lägre konsumtion av ekologiska 
livsmedel desto högre halt av bekämpningsmedel i urinen. 
En undersökning visar att växter som odlas utan att man 
använder växt- och insektsgifter har en högre halt av 
antioxidanter. Ämnen som inte bara skyddar växten själv mot 
insekter och ogräs, utan som också är nyttiga för människan. 
 
I Livsmedelsverkets stickprovskontroll av färska och frysta 
frukter och grönsaker år 2005 innehöll 63% rester av 
bekämpningsmedel. I några fall överskreds gränsvärdena. 
Nästan vart tredje prov av frukt, grönsaker och spannmål 
innehöll rester av två eller fler bekämpningsmedel. I prover 
från ekologisk odling hittade man inga rester. 
 
Det är viktigt att tänka på att satta gränsvärden i realiteten 
inte betyder att de inte är hälsovådliga för människan under 
dessa värden. Vissa värden är satta utifrån försök på djur, 
medan andra är satta utifrån teoretiska bedömningar och 
produktionen. I många fall ligger industrins egna utredningar 
som grund för besluten om gränsvärden. 

Kadmium 

Kadmium är en tungmetall, som inte tillförs till jordbruket 
som ett gift. Men eftersom kadmium är ytterst farligt för oss 
tar jag upp det i det här sammanhanget. Förutom de direkta 
gifterna, förgiftas växten indirekt av handelsgödseln. Denna 
innehåller kadmium som ansamlas i marken och tas upp av 
växten och når slutligen oss människor. Kadmium ger 
njurskador. Många forskare menar att detta är ett av de 
allvarligaste hoten mot vår hälsa. 
Genom att kadmiumhalten ökat i vår jordbruksmark, har 
också halten ökat i våra livsmedel. Orsakerna till att halten 
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ökat kraftigt i våra jordar är flera. Tillförseln sker framförallt 
genom luftnedfall, med slamspridning, kalkning och 
konstgödsel. Slamspridningen och konstgödseln är de största 
orsakerna till de höga halterna i åkerjorden. För att slammet, 
som innehåller viktiga näringsämnen, ska kunna användas 
behöver detta renas från kadmium. Slammet innehåller också 
andra ämnen som bör rensas bort innan det sprids på 
åkermarken. 



 25

Odla i näringslösning 
 

Grönsaker av olika slag odlas ofta idag i s.k. odlingssubstrat 
eller på en bädd bestående av något material som har som 
uppgift att ge rötterna fäste. I det första fallet, med ett 
odlingssubstrat, kan detta vara ett biologiskt material, som är 
kompletterat med gödselmedel för att ge de ämnen som 
växten primärt behöver. Oftast är också detta substrat 
behandlat med kemiska medel eller med ånga för att döda det 
biologiska livet. Orsaken är naturligtvis att undvika 
eventuella skadesvampar eller skadeinsekter som kan finnas i 
substratet. I det senare fallet, med ett material för att ge roten 
fäste, ger materialet inte någon som helst näring, utan man 
låter en väl avvägd näringslösning cirkulera genom 
rotsystemet. Näringslösningen innehåller precis de ämnen 
som växten behöver för att växa och producera en planta. Den 
stora rikedom av näringsämnen som finns i en biologiskt 
aktiv jord finns inte tillgängliga för rötterna. Man har 
konstaterat att det finns en lång rad ämnen i våra naturliga 
växter och att vi har mycket liten kunskap om vilka viktiga 
funktioner de har i vår kropp. Det vi får är ett fattigt livsmedel 
som ser ut som t ex en vacker tomat, men bara duger till 
dekoration. Att den så kallade tomaten också kan vara 
sprutad med olika insektsgifter ett antal gånger förbättrar 
inte heller förhållandet, sett utifrån livsmedelssynpunkt. 
 
Den grundläggande frågan här är om vi enbart är ute efter ett 
billigt livsmedel, för att äta oss mätta, eller om vi söker efter 
livsmedel som gör att vår kropp kan fungera på ett optimalt 
sätt. Naturligtvis kan vi acceptera en näringsfattig tomat som 
dekoration om vi har andra livsmedel som ger oss de 
näringsämnen vi behöver. Men om tomaten är giftbesprutad 
får det i alla fall en negativ effekt. 
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Näringsinnehåll och hälsoaspekter 
 

Ekologisk producerad mat har många positiva hälsoeffekter. 
Det gäller till exempel att kemiska bekämpningsmedelsrester 
inte förekommer i ekologiska produkter. Rester av 
bekämpningsmedel har man hittat i cirka hälften av de 
konventionellt odlade produkter som analyserats av 
livsmedelsverket. Relativt ofta förekommer mer än ett 
bekämpningsmedel i samma produkt. Hur skadliga dessa 
gifter är för oss människor råder det mycket delade meningar 
om. Eftersom det finns få studier gjorda finns inte heller 
någon klar sanning om detta. De gränser som är satta för hur 
mycket som tillåts i livsmedlen är inte satta utifrån 
kunskapen om hur de påverkar oss människor. Gränserna är 
också satta på ett medel i taget, men ofta förekommer fler än 
ett gift samtidigt. Några gränser för en sådan samverkan finns 
det inte. Oavsett hur det är med satta gränser, så vet vi att 
gifterna påverkar oss negativt i större eller mindre omfatt-
ning. De påverkar på ett eller annat sätt vår kropps 
metabolism, oavsett om de är växt-, svamp- eller 
insektsgifter. Vi vet till exempel att dom sänker vår fertilitet. 
 
Man hittar en bättre sammansättning av fettsyror med högre 
halt omega-3 och högre halt av olika ämnen (sekundära 
metaboliter och antioxidanter) i ekologiskt jämfört med 
konventionellt producerade livsmedel. Fettsyresamman-
sättningen i kött, ägg och mjölk styrs genom hur djuren 
utfodras. En extensiv uppfödning, med mycket utevistelse på 
betesmark och mycket grovfoder under stallperiod ger denna 
positiva fettsyresammansättning. Ekologiskt grovfoder eller 
en ekologisk vall innehåller oftast mycket olika slags örter 
och detta hjälper till att ge livsmedlet den höga förekomsten 
av sekundära metaboliter och antioxidanter. Man har 
beräknat att skillnaden kan vara så stor som upp till 50 % 
högre halt i ekologiskt producerade livsmedel. Det här har 
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naturligtvis betydelse för den hälsomässiga kvaliteten i 
livsmedel. Studier har visat på en lägre allergiförekomst hos 
barn som äter ekologiskt producerad mat. 
 
Utfodringsförsök har gjorts med djur som fått välja mellan 
ekologiskt och konventionellt foder. I de flesta fall väljer 
djuren det ekologiska fodret. Försöken visar att det 
ekologiska fodret har en positiv effekt på djurens hälsa i 
förhållande till det konventionella fodret. I första hand när 
det gäller djurens reproduktion och graviditet. 
 
Vid olika studier där man jämfört kemiskt och ekologiskt 
producerade livsmedel har man funnit att konventionellt 
odlade grönsaker, speciellt bladgrönsaker men även potatis 
innehöll högre nitrathalter än ekologiska, de hade också 
högre innehåll av vatten. Ekologiskt odlade grönsaker 
innehåller också högre halter av vitamin C och naturliga 
antioxidanter. Gödsling med stora mängder kväve sänker C-
vitaminhalten. Spannmål som gödslat med stora mängder 
kväve får högre proteinhalt och en proteinkvalitet, som ger 
bättre bakningsegenskaper. Det ger ett vete som har ett 
gluten med hög elasticitet. Det passar bra till bageriindustrins 
stora degblandare, men är tyvärr mindre nyttiga för oss 
människor och kan också enligt många forskare vara direkt 
skadliga för oss. Kanske en orsak till glutenallergi. 
Nitrathalten blir högre i de konventionellt odlade 
produkterna, men de essentiella aminosyrorna är högre i de 
ekologiska. Dessa förhållanden är inte förvånande, med tanke 
på hur vi vet att rotens näringsupptag fungerar. Av nitrat kan 
det bildas cancerframkallande nitrosaminer i kroppen. 
 
Salicylsyra är ett ämne som finns naturligt i växten och 
fungerar där som försvar mot sjukdomar. Halten är enligt en 
undersökning i Skottland högre i ekologiska grönsaker. Detta 
beror antagligen på att ekologiska grönsaker inte skyddas av 
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kemiska bekämpningsmedel utan måste klara sig på sitt eget 
skydd. 
 
Vår kropp behöver den variation av ämnen som den 
ekologiska odlingen ger, för att fungera korrekt och hålla oss 
friska. Det finns forskare som tror att brister som har 
uppstått på grund av den konventionellt odlade maten, är 
orsak till många av dagens sjukdomar. Inom det 
konventionella jordbruket anser man dock fortfarande att 
kvantiteten är viktigare än kvaliteten på det som odlas. Det är 
inte heller förvånande att jordbrukaren anammar detta 
synsätt. Hans skörd betalas till största delen efter mängd kilo 
och inte efter grödans innehåll av näringsämnen. Däremot får 
man betalt efter mängden kväve när man producerar vete. 
Med gödsling av lättlösligt kväve, som roten lätt tar upp får 
man hög kvävehalt i kärnan.  
 
Att kvantitet betyder mest ur ekonomisk synpunkt har också 
fått den effekten att många av våra frukter och grönsaker är 
så vattenstinna att dom inte ens klarar gränsen för fruktjuice 
enligt en undersökning som Svenska Dagbladet lät göra. 
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Djur i livsmedelsproduktion 

Djurens känslor och beteende 

Vi vet idag att våra husdjur, oavsett om det gäller våra 
produktionsdjur inom lantbruket eller våra sällskapsdjur, har 
känslor och kan känna smärta. Det här ställer speciella krav 
på den som har hand om djur. Som ansvarig för djur ska man 
sträva efter att låta dom få tillfredsställa sina naturliga 
beteenden. Det är inte bara en etisk fråga, utan också en 
hälsofråga. Ett djur som lever att harmoniskt liv håller sig 
också friskt. En högt uppdriven produktion ger mindre friska 
djur. Det betyder att man måste använda mer medicinering, 
vilket t ex ger antibiotikarester i våra livsmedel. Det är alltså 
inte bara en hälsofråga för djuren, utan också för oss som 
livsmedelskonsumenter. Att låta djuren gå ute i möjligaste 
mån ger bl a högre motståndskraft mot sjukdomar och 
hudparasiter tack vare solstrålningen. Solljuset ökar bildning 
av vitaminer och stimulerar hormonbildning. Tyvärr har det 
blivit allt svårare att hålla djur på mindre gårdar, eftersom de 
stora slakterierna kräver att många djur ska kunna levereras 
samtidigt. Det blir både praktiskt och ekonomiskt ohållbart 
att ha djur på gården. Det är ofta på just de mindre gårdarna 
som betesmarker utnyttjas bäst. Det vill säga där djuren får 
gå ute stora delar av året. 
 
Djurens ungar bör också få dia modern i stället för att man 
ger dem mjölkersättning. Framförallt de första dagarnas 
mjölk innehåller många speciella vitala ämnen för ungarnas 
fortsatta liv. Både detta och den fysiska kontakten mellan ko 
och kalv ger kalven bättre förutsättningar att få ett starkt 
immunförvar och klara sig mot framtida sjukdomar. 
Naturligtvis kräver det här en extra arbetsinsats av 
lantbrukaren och förekommer oftast enbart på ekologiska 
lantbruk. Vid konventionell produktion med mjölkersättning 
tar mjölken en energislösande omväg med förädling till 
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pulvermjölk. Man blandar också i tillsatser. Sedan ska pulvret 
köpas till gården och blandas ut med vatten. Det här är tyvärr 
en produkt som inte har samma värde som den riktiga mjöl-
ken. Många värdefulla ämnen som ger kalven en bra tillväxt 
och ett bra immunförsvar har försvunnit i processen. 

Stressbeteenden i felaktiga stallar 

Även om vi anser oss ta en stor djurhänsyn i Sverige, så är det 
fortfarande en stor mängd djur som står uppbundna stora 
delar av året. Många djur lever i små bås med liten möjlighet 
till att röra sig naturligt. Många höns lever i burar, som 
omöjliggör ett naturligt beteende. Kanske det inte alltid syns 
på djuren att dom lider av sin situation, men med vår 
kunskap om djuren och deras behov, bör vi ändå kunna förstå 
dem. Det är ofrånkomligt att fråga sig ur ett etiskt perspektiv 
om hur stor rätt vi har i vårt behov av att utnyttja djuren för 
vårt eget livsuppehälle. För övrigt så kommer vi igen tillbaks 
till det som jag tidigare skrivit om stress som uppkommer av 
djurens livssituation och hur det påverkar behovet av 
medicinering. 
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Djurens födointag påverkar köttkvalitet 

 

 
 
Om vi vill ha någon form av animalieproduktion så är 
betesdjur på betesmarker det närmaste man kan komma ett 
ekologiskt kretsloppstänkande. Man minimerar insatsen och 
använder inte större åkerarealer för produktion av foder. I 
stället kan vi producera livsmedel direkt till oss människor. Ju 
mer areal som blir tillgänglig på så vis, gör det ännu lättare 
att gå över till ekologisk odling, då vi inte behöver 
argumentera att kemikalierna behövs för att mängden 
livsmedel ska bli tillräcklig. 
  
Vill man ha en animalieproduktion ska man också ta hänsyn 
till och utnyttja djurens specifika egenskaper. Nötkreatur 
omvandlar gräs och bör därför utnyttjas till bete på 
betesmarker som inte kan användas till annan produktion.  
Genom att låta nötkreatur utnyttja en naturtillgång som vi 
människor inte skulle kunna utnyttja som föda får vi dubbla 
effekter. Vi kan utnyttja högvärdig åkermark till annan 
livsmedelsproduktion, samtidigt som vi får ett öppet och 



 32

varierande landskap med en rik flora och fauna. Dessutom är 
det bättre för djuren att kunna få tillgodogöra sig alla de olika 
örter som finns på betesmarker, jämfört med den fattiga flora 
som finns på sådd åkermark. Ett stort antal örter i djurens 
bete gör dom friskare och motståndskraftigare mot sjukdo-
mar. Att ge nötkreatur kraftfoder i form av spannmål, fiskmjöl 
eller annat bör minimeras och helst helt undvikas, eftersom 
det är ett livsmedel som vi människor kan äta direkt. Trots 
detta blir vi naturligtvis tvungna att producera vinterfoder till 
djuren på våra åkrar. Detta gör vi med gräs, örter och 
kvävefixerande grödor, som samtidigt höjer jordens 
kvävehalt för kommande livsmedelsgrödor. 
 
För att kunna smälta gräs och annan typ av grovfoder har 
idisslarnas magar ett annat pH-värde än människan. De 
bakterier som finns där är naturligtvis anpassade till den 
miljön. Nu har forskning visat att eftersom många idisslare 
utfodras med stora mängder kraftfoder, tex spannmål, soja, 
majs mm, så förändras pH i magarna. Det betyder att 
bakterierna i sin tur också förändras och anpassas till den nya 
miljön. Det här kan vara en orsak till att colibakterier från 
idisslarnas magar nu kan påverka oss människor och vara 
orsaken till EHEC-smitta (symptomen är diarré med 
buksmärtor och i vissa fall kan den orsaka njursvikt). 
 
Svin behöver ett foder som också kan användas av oss 
människor och ur global näringssynpunkt borde vi inte ha 
högre svinproduktion än att vi skulle kunna utfodra dom med 
restprodukter från industri och restauranger och storkök. 
Grisens fördel är ju att den är en allätare. Att föda upp grisar 
med spannmål, fiskmjöl och annat som också vi människor 
kan tillgodogöra oss är misshushållning. Att omvandla 
protein och energi den vägen är en alltför kostsam process. 
För att till fullo utnyttja svinens kapacitet bör dom födas upp 
som markberedare på åkrar efter vallar för vinterfoder. 
Samtidigt som dom bökar jorden i sitt sökande efter rötter, 
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maskar och insekter åstadkommer dom en jordbearbetning 
som förbereder för nästa sådd av livsmedel. 
 
Fjäderfän är också allätare. I den moderna hönsproduktionen, 
oavsett om det gäller ägg- eller köttproduktion, ger man 
hönsen ett högvärdigt foder som kan användas av oss 
människor. Mycket spannmål och bland annat fiskmjöl 
används i uppfödningen. Även detta är en misshushållning 
med resurser. Normalt hålls hönsen inne i burar, även om det 
blir allt vanligare att de föds upp frigående på golvet. Men 
höns som får gå ute äter också växtdelar, frön, insekter, vilket 
naturligtvis påverkar både deras välbefinnande och hälsa, 
samtidigt som det ger oss ett bättre livsmedel i slutänden. 
Trots detta bör vi inte prioritera den moderna 
hönsuppfödningen just på grund av att det kräver höggradigt 
foder, som vi själva direkt kan tillgodogöra oss. 
 
I konventionell djurproduktion är det vanligt att man 
använder stora mängder importerad soja och fiskmjöl i 
fodret. Ungefär en fjärdedel av fodret i konventionell produk-
tion är importerad. Att fiska ut haven för att försörja oss med 
kött och ägg är ett hån mot kommande generationer. Vår 
misshushållning är inte godtagbar ens i det korta 
perspektivet. 
 
I många länder är det också vanligt att man använder 
tillväxthormoner i fodret eller också antibiotika som ett 
tillväxtbefrämjande medel. Med stor risk att dessa medel 
finns kvar som rester i vårt livsmedel. Användningen av 
antibiotika i fodret har också i en del fall gett upphov till 
antibiotikaresistenta bakterier, som smittat människor och 
orsakat deras död pga. detta. 
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Transporter 

Storleksrationaliseringen inom slakteribranschen har varit 
till stor skada för djuren och djurhållningen. Det har fört med 
sig att djuren måste transporteras långa sträckor och ofta 
vänta i flera timmar i trånga stallar i slakteriet. Det här gör att 
djuren stressas. Det är inte bara negativt för djuret i den 
situationen. Stressen medför också att det utsöndras 
adrenalin och det ger en sämre kvalitet på köttet sett som 
livsmedel. 
 
Även handeln med djur medför långa transporter av djur. Inte 
bara transporter från en gård till en annan inom ett relativt 
litet område, utan transporter mellan länder och över 
kontinenter. Alltför ofta har vi fått läsa i tidningarna om 
avslöjanden, hur djur transporterats utan vatten eller vila. 
Det vore verkligen på tiden att ett förbud kommer för sådana 
långväga transporter. 
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Tillsatser i maten 

Tillsatser och processhjälpmedel 

När råvaran från jordbruket kommer till industrin för att 
”förädlas”, fördärvas den ofta ännu mer, innan den når 
butiken och våra tallrikar. För att vår mat ska vara lätthante-
rad inom livsmedelsindustrin och handelsleden och för att 
den när den ska säljas i butiken ska se aptitlig ut och ha lång 
hållbarhet, tillsätter man kemikalier i olika former, både 
naturliga och konstgjorda. Vissa tillsätts av förmenta 
hälsoskäl medan andra tillsätts av rent kosmetiska orsaker. 
Färgämnen, konserveringsmedel, antioxidationsmedel, 
emulgerings-, stabiliserings- och förtjockningsmedel, 
sötningsmedel, klumpförebyggande medel, smakförstärkare, 
aromämnen, ytbehandlingsmedel, förpackningsgaser och 
drivgaser i sprayförpackningar mm. Många av dessa tillsatser 
är påvisat hälsofarliga, men vi kommer inte undan dom om vi 
inte aktivt letar efter mat som tillverkas utan dom.  
 
Till hjälp med detta har vi E-nummer och med hjälp av dom 
kan vi lära oss vilka tillsatser vi ska leta efter på 
innehållsdeklarationerna för att kunna undvika de som vi 
upplever som mest skadliga för oss. Sedan tillkommer ämnen 
som av olika skäl inte har något E-nummer. Det är t ex 
enzymer som laktas, löpe och pektinas. Inte heller arom- eller 
smakämnen har E-nummer. Dessa kan vara både naturliga 
och syntetiska. Däremot ska de alla stå angivna på 
innehållsdeklarationen. Tyvärr behöver man inte ange 
ursprunget på tillsatserna, vilket naturligtvis kan vara ett 
dilemma för vegetarianer, som inte får veta om de har 
animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. Det är upp till 
tillverkaren om man vill ange detta eller inte. 
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Färgämnen   (E100 - E180) 
Konserveringsmedel  (E200 - E297)   
Antioxidationsmedel  (E 300 - E 385) 
Emulgerings-, stabiliserings- 
och förtjockningsmedel  (E 400-E 495, E 1404-E 1451) 
Sötningsmedel   (E 950 - E 967) 
Syror, baser och salter  (E 500-530) 
Klumpförebyggande medel  (E 535-570) 
Smakförstärkare   (E 620-640) 
Ytbehandlingsmedel  (E 901-914)   
Förpackningsgaser och drivgaser  (E 938-948, E 290) 
 
 
Många av de kemikalier som idag används inom 
livsmedelsproduktionen är kända för att ge negativa effekter 
på människan. I synnerhet är det allvarligt i mat till barn och 
unga som fortfarande växer. Som ett exempel har man 
konstaterat att vissa tillsatser för konservering och färg 
orsakar hyperaktivitet. 
 
S.k. Azo-färgämnen, som en gång förbjöds i Sverige, får 
numera återigen användas i Sverige pga. ett EU-direktiv. Dom 
är mycket vanliga i karameller. Ämnena är starkt allergi- och 
cancerframkallande 
 
Glutamater, som är s k smakförstärkare kan bl a orsaka 
allergiska reaktioner, fosterskador, kvinnlig sterilitet, 
depression och leverskador. 
 
Aspartam som är ett vanligt sötningsmedel kallas av många 
forskare för ett nervgift. FDA som är USA´s motsvarighet till 
Livsmedelsverket har listat drygt 80 olika negativa effekter, 
bl a huvudvärk, minnesförlust, sömnproblem, andnings-
svårigheter, eksem. Man tror att det kan vara en orsak till 
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depression bland ungdomar, som dricker mycket light-
produkter. 
 
Nitritsalt används som konserveringstillsats till 
charkprodukter. Anledningen till att man använder nitrit är 
risken för bildning av botulinumtoxin. Bakterien Clostridium 
botulinum bildar ett nervgift, som är bland de starkaste gifter 
man känner till. Men nitriten orsakar allvarliga problem i 
kroppen. Det kan bildas cancerframkallande nitrosaminer. 
Det finns ett påvisat samband mellan tillsatsen av nitrit i 
charkuterivaror och ökningen av tarmcancer.  
 
I långtidsstudier på råtta har man sett effekter på binjurarna, 
lungor och hjärta och en försämrad syretransport i blodet, 
eftersom nitrit binder till de röda blodkropparna. Man 
misstänker också att det kan orsaka allergiska reaktioner och 
fosterskador. Med dagens livsmedelssäkerhet, som hygien vid 
produktion och hantering och kylförvaring, borde behovet av 
nitrittillsats kunna reduceras avsevärt. Tyvärr finns ett 
psykologiskt motstånd, eftersom nitriten också ger den röda 
färg vi vant oss vid att charkprodukter ska ha. I det fallet 
borde industrin kunna använda sig av andra naturliga 
färgämnen för att åstadkomma den effekten. 
 
Mängden tillsatser är naturligtvis mycket större än de få jag 
beskrivit här. Livsmedelsverket har utmärkta skrifter om 
våra tillsatser, för den som vill veta mer om vad vi får i oss 
med maten. 
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INGREDIENSER: 
Vatten, surhetsreglerande medel (296, E331), sötningsmedel (aspartam och 
acesulfam K), stabiliseringsmedel (E415, E414, E445), konserveringsmedel (E202), 
aromer, antioxidationsmedel (E300), färgämne (E161b, E104). Innehåller en 
fenylalaninkälla. 
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Kemikaliebehandling av maten 
 

Att förlänga hållbarheten är mycket viktigt för 
livsmedelsindustrin. Framförallt beroende på den storskaliga 
hanteringen och de långa transporterna, som just förutsätter 
långa hanteringstider. När vi inte längre har lokala 
direktleveranser blir detta en nödvändighet. 

Behandling mot mognad 

Ett sätt att förlänga lagringstiden på vissa typer av lök är att 
använda groningshämmande medel. Bland annat används ett 
kemiskt medel som heter maleinhydrazid. Det här är ett 
medel som används i de flesta europeiska länder. Vid 
användningen förutsätts det att man använder skyddskläder. 
Försök på djur visar att det i vissa fall ger hud- och 
ögonirritation. Även på potatis används olika syntetiska 
medel för att förhindra groning. Det är dock positivt att man 
nu har börjat experimenterat med essenser från naturliga 
oljor, för att få samma effekt. 
 
Ett annat sätt att förlänga hållbarheten på livsmedel är 
joniserande strålning. Det finns många orsaker till att 
livsmedel bestrålas. Man tar död på skadeinsekter och 
bakterier och man påverkar också livsmedlets egna celler och 
DNA, så att den naturliga mognaden upphör. Potatis och lök 
bestrålas för att förhindra groning. Även köttprodukter, fisk 
och skaldjur bestrålas i en del länder. Maten blir enligt 
uppgift inte radioaktiv av de doser man använder. Vid 
bestrålning bildas s.k. ”radiolytiska produkter”. Alltså ämnen 
som bildas pga. strålningen. Många av dessa finns naturligt i 
livsmedel, men dessutom bildas cyklobutanoner (som kan 
orsaka skador på DNA), karbonylföreningar och omättade 
kolväten. Vilka biologiska effekter och skadeverkningar dessa 
har är inte helt klarlagt. Bestrålade livsmedel skall vara 
märkta med uppgift om att de är bestrålade. För oss 
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konsumenter är det också ett problem, förutom de 
”radiolytiska produkterna”, att bestrålningen kan dölja dålig 
hantering och även påverka smaken. 
 
I Sverige finns begränsningar för vilka produkter som får 
bestrålas, men reglerna ser olika ut i olika länder. Inom EU får 
endast kryddor, örtkryddor och smakgivande ingredienser av 
vegetabiliskt ursprung bestrålas. Några länder har trots detta 
fått undantag att bestråla även andra livsmedel. Vi kan inte 
vara helt säkra på hur livsmedlen som importeras är 
behandlade, även om det finns regler som förbjuder import 
av de flesta bestrålade livsmedlen till Sverige. Idag fraktas 
livsmedel över hela världen och det finns ingen komplett 
gränskontroll. 
 
Så här skriver Europaparlamentet: 
” Försäljning av olagligt bestrålade, omärkta livsmedel 
förekommer redan i EU. Det utgör en potentiell hälsorisk. 
Brott mot märkningsbestämmelserna vilseleder konsu-
menterna och visar att det behövs mera tillsyn och 
övervakning av att gällande lagar efterlevs. 
   Bestrålning utarmar vissa näringsämnen och ger upphov till 
radiolytiska produkter i vissa livsmedel, varav vissa kan 
utgöra en hälsorisk. Det saknas uppgifter om de långsiktiga 
effekterna på hälsan av att inta en kost som till stor del består 
av bestrålade livsmedel, och de potentiella hälsoriskerna bör 
utforskas så fort som möjligt. 
   Bestrålning kan bidra till att skyla över att man har låga 
krav på hygienen vid vissa slag av livsmedelsproduktion, 
såsom odling och förädling av räkor.” 
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Ett onaturligt livsmedel 

Margarin är en produkt som skapas genom att man på kemisk 
väg gör förändringar i molekylstrukturen hos vegetabiliska 
oljor. Förändringen sker slumpmässigt och nya 
naturfrämmande fettmolekyler skapas. Avsikten är att få en 
smörliknande konsistens på fettet. Produkten är en 
konstgjord produkt. Den naturliga flytande oljan ”renas” från 
en mängd naturliga ämnen, som t ex vitaminer och 
antioxidanter, innan den härdas med hjälp av nickelspån och 
vätgas. Detta konstgjorda fett anses av vissa forskare vara 
skadligt för vår hälsa pga. kroppens sätt att ta upp olika typer 
av fettmolekyler. Livsmedelsverket säger att: ”Studier på små 
barn tyder på att fettets struktur har betydelse för 
absorptionen.” Forskare är övertygade om att dessa 
konstgjorda transfettsyror ökar risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Man tror också att dom kan orsaka cancer och 
allergier och genom ökad insulinkänslighet orsaka fetma. 
Eftersom de här negativa effekterna av transfetter är kända 
börjar man ersätta dom med palmolja. Tyvärr är 
palmitinsyran den fettsyra som mest bidrar till att höja blod-
kolesterolet. 
 
Också flytande matolja har behandlats. Även de ”renas” från 
naturliga ämnen, för att man ska få en smak- och luktlös olja. 
För oss konsumenter är det till ingen nytta, men industrin får 
en produkt som kan användas i många olika produkter. Sedan 
tillsätter man färgämnen och lukttillsatser i den produkt som 
säljs till oss. Tyvärr är den slutliga produkten mindre nyttig, 
eftersom en hel del naturliga ämnen tagits bort. Den ofärgade 
genomskinliga rapsoljan är ett bra exempel på hur en naturlig 
och nyttig produkt har försämrats i ”förädlingen”. 

Processkemikalier 

En del av de ämnen som följer med maten kommer från s.k. 
processhjälpmedel. Processkemikalier är kemikalier som 



 42

används för att åstadkomma rektioner vid framställning av 
ett livsmedel eller en råvara till ett livsmedel. Tanken är att 
inga rester av dessa processkemikalier ska finnas kvar i 
livsmedlet. Tyvärr är inte alltid fallet så. Exempel är hexan 
(”bensin”) som används i processen med behandling av 
rapsolja. Även tungmetaller används vid processningen av 
vegetabiliska oljor. En del av dessa tungmetaller är starkt 
cancerframkallande. Det finns också filter med olika 
kemikalier som produkten ska passera genom. Rester från 
filtren följer alltid med i slutprodukten.. 
 
Användningen av processkemikalier eller eventuella rester av 
dem i livsmedlet behöver inte deklareras på förpackningen. 
Inte heller finns det någon regelmässig kontroll från 
myndigheterna av detta. 
Användningen av olika processkemikalier är mycket vanligt 
inom livsmedelsindustrin. 
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Mat åt jordens befolkning 
 

Idag finns ca 1,5 miljarder ha åkermark i världen. 
 
Total tillgänglig areal för livsmedelsproduktion är svår att 
beräkna. Det beror på om man bara räknar åkerareal eller 
också tar med betesarealer. Det vill säga marker som inte 
klassificeras som åkermark. Sedan beror det på vilken typ av 
betesdjur man håller på dom. Vissa steppmarker kan hålla 
lågproducerande djur, medan andra betesmarker klarar av 
ett högre betestryck. I vissa fall kan det också vara 
fördelaktigt med flera olika slags betesdjur på samma mark. 
Dessutom finns det varianter av produktionsformer som t ex 
skogsjordbruk, som framförallt tillämpas i tropikerna. Som 
namnet antyder så är det jordbruk och skogsbruk i 
samverkan. 
 
Men för att få en komplett bild över klotets försörjnings-
förmåga, måste man också inkludera produktionsformer som 
fiske och aquakulturer. Man måste också ta hänsyn till att vi 
kan ändra vårt konsumtionsmönster. Vi kan konsumera 
livsmedel från tidigare led i näringskedjan, i stället för att låta 
fiskproteiner passera genom grisar, höns och nötkreatur 
innan det når våra tallrikar. 
 
I studien Vegan, vegetarian, allätare (Bruce et al., 1997) visar 
räkneexempel att den areal som skulle behöva utnyttjas för 
blandkost i en konventionell odling är ca 2 300 m2 åkermark 
och 800 m2 naturbetesmark. För den laktovegetariska kosten 
behövs ca 1 500 m2 åkermark och 100 m2 betesmark och för 
vegankosten 1000 m2 åkermark. Om hela Sveriges befolkning 
skulle övergå till en vegans kosthållning skulle det dock 
behövas ca 1 500 m2 åkermark per person. Orsaken till det 
större arealbehovet är risken för växtföljdssjukdomar. 
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I debatter och tidningar får man höra och läsa att det kommer 
att bli brist på åkermark för livsmedelsproduktion och att 
produktionen av livsmedel inte kommer att räcka till. 
Upprepade påståenden om att ett intensivare kemikalie-
jordbruk är nödvändigt och att GMO-grödor är ett måste för 
att kunna försörja en växande befolkning hörs allt oftare. 
Kemikalieföretagen och de stora internationella livsmedels-
producenternas lobbygrupper är i farten, med god hjälp av 
forskare och andra som fallit till föga för deras vackra 
propaganda i form av reklam och så kallade 
forskningsrapporter. 
 
Men sällan ser man en artikel om hur åkermarken utnyttjas 
idag eller om hur existerande produktion inte kan 
distribueras till befolkningen i vissa delar av världen på 
grund av krig och andra lokala oroligheter. Stora arealer 
ligger idag obrukade på grund av spekulation eller krig. Stora 
arealer i bland annat Syd-Amerika används till köttupp-
födning för den västerländska lyxkonsumtionen. Stora arealer 
av den bästa åkermarken i bland annat Afrika och Asien 
används till produktion av kaffe och te eller till ananas för 
export till den västerländska världens konsumtion. Stora 
arealer, inklusive i Europa används till en överproduktion av 
bl a frukt, vin och olivolja och runt om i världen används 
åkerarealer för produktion av tobak. 
 
Om vi tog hänsyn till även dessa faktorer tror jag att 
diskussionen om problemet med den så kallade kommande 
livsmedelsbristen skulle ta en annan vändning. Då kanske 
diskussionen skulle kunna innehålla sådana poänger som att 
vi i Europa skulle kunna minska överproduktionen av frukt, 
vin och olivolja och att vi helt skulle kunna upphöra med 
produktionen av tobak. Vi skulle kunna upphöra med att 
producera foder till en överproduktion av kött. Detta är en 
överproduktion som dessutom till stor del är beroende av 
import av näringsämnen från andra kontinenter. Generellt 
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borde den nuvarande formen av djuruppfödning förändras 
radikalt. Vår djurhållning borde i huvudsak bestå av idisslare 
som kan leva på extensiva betesmarker och i minsta möjliga 
mån utnyttja högvärdig åkermark. Samtidigt som vi på detta 
sätt utnyttjar andra länders markresurser, slår vi också på 
annat sätt undan möjligheterna i för att kunna driva ett 
utvecklingsbart inhemskt jordbruk i många länder. Det gör vi 
genom att vi till dom, med subventioner på vår export 
skickar, som bistånd eller säljer billigt, den mat som vi 
producerar i överskott. Det här är faktorer vi borde ta hänsyn 
till i debatten. Vi behöver inte mer kemikalier eller GMO-
grödor. Vi behöver ett sansat synsätt som ger oss en 
rättvisare värld och ett uthålligt markutnyttjande för 
kommande generationer. 
 
Därmed inte sagt att det inte finns områden som inte är 
odlingsbara och att det finns folk där, som behöver livsmedel 
utifrån. På samma sätt som det bor stora grupper människor i 
städer, där man också lever i samma beroende, dvs. 
livsmedelstillförsel utifrån. Men kontentan är att det finns 
mycket odlingsbar mark för livsmedelsproduktion. För 
nuvarande och framtida generationers skull måste den 
produktionen ske på ett ekologiskt hållbart sätt. 
 
Idag är politiken sådan i bl a Sverige att stora arealer inte 
odlas, medan resten av åkermarken intensivodlas med hjälp 
av kemikalier för att ge så stora skördar som möjligt. Alltså 
skördar av undermålig och giftig mat, samtidigt som man 
förgiftar mark och vatten. En märklig ordning, där odlaren 
eller ägaren av marken också får ekonomiskt stöd oavsett om 
man odlar eller inte. I stället för att stödja ett system som 
håller ett globalt system i balans och ger oss ett giftfritt 
livsrum att utvecklas i. 
 
Hur vi än väljer att bära oss åt för att klara 
försörjningsbördan på klotet, så måste alla varianter vara 
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bättre än den att med kemikalier föröda jorden och förgifta 
på mark, vatten, djur och människor. 
 

 

 
Ett bra exempel på markutnyttjande är ”multicropping” – en 
metod som är vanlig i tropikerna. Man odlar många grödor 
tillsammans och i många fall i form av skogsjordbruk, där 
slutmålet för odlingen är att efter jordbruksgrödor och 
fruktträd, ha virkesträd att avverka. 
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GMO-maten 
 

Det finns de som påstår att vi behöver genmanipulerad mat 
(GMO) för att inte större delen av världens befolkning skulle 
bli utan mat i framtiden. Men världssvälten är inte en fråga 
om att producera genmanipulerade grödor eller inte.  Den 
frågan har jag tagit upp i ett annat kapitel i den här boken. 
 
Det är också ett allvarligt misstag att jämföra det ekologiska 
systemets naturliga förändring, med människans 
genmanipulering eller att kalla bondens kamp mot ogräs eller 
hans val av utsäde för genmanipulation. Det är skillnad på att 
arbeta med befintligt genmaterial eller att skapa nytt genom 
ett direkt ingrepp i arvsmassan. I naturlig växtförädling kan 
man bara korsa växter som naturligt kan korsas med 
varandra. Man får bara blandningar av gener som naturligt 
kan blandas och som därför är en naturlig del av vår livsmiljö. 
Genmanipulation innebär tvärtemot att man blandar gener 
från olika arter som normalt inte kan korsas med varandra. 
Man skulle kunna säga att man skapat en ny art på detta sätt, 
även om man från de som sysslar med genmanipulation vill 
kalla det samma art men med nya egenskaper. Detta torde väl 
vara en definitionsfråga. 
 
Visst har utsädesbolagen visat på många argument för vilka 
fördelar man skulle kunna åstadkomma genom att 
genmanipulera växter. Förändrat näringsinnehåll är ett, 
eftersom man skulle kunna framställa växter med t.ex. högre 
järn- eller vitamininnehåll. Man har också påpekat att man 
kan ta fram växter som är mer salt- eller torktåliga. Andra 
saker man kan åstadkomma är att på olika sätt göra växterna 
motståndskraftiga mot virus och bakterier. Men andra 
negativa egenskaper blir följdeffekter. De växter som man i 
huvudsak arbetar med är bomull, majs, oljeväxter, papaya, 
potatis, ris, sojabönor, squash. 
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Även djur är utsatta för experiment med genmanipulering. 
Snabbväxande lax är ett exempel på hur man tillför en genbit 
för att öka produktionen av tillväxthormon, vilket kan låta 
bra, så länge de hålls i avspärrade områden. Ett annat 
exempel är en gris vars mättade fettsyror omvandlas till 
fleromättade. 

Överföring av genbitar 

Överföring kan ske på olika sätt. Med hjälp av vissa sorter 
bakterier kan man överföra en genbit som man lagt in i 
bakterien. Dessa bakterier kan nämligen överföra sådana till 
växtens DNA. Virus, som enbart innehåller arvsmassa som 
den överför till andra för att föröka sig, kan användas som en 
vektor för överföringen. Kan användas både på växter och på 
bakterier. Med ”genkanon” skjuter man in små kulor av 
wolfram eller guld i cellen. Kulornas yta är belagd med den 
genbit man vill föra in. Man kan också använda sig av 
elektricitet eller kemiska metoder för att påverka cell-
väggarna att släppa in den genbit man vill överföra. 
 
För att kunna genförändra djur måste den genbit som ska 
införas, läggas in i ett befruktat ägg. Detta görs med en 
injektion. 

Markörer av olika slag 

För att kunna hitta de lyckade försöken måste man tillföra en 
”markörgen”. Det är vanligt att man använder sig av 
antibiotikaresistenta markörgener. De som då överlever en 
antibiotikabehandling är de lyckade exemplaren. Tyvärr med 
den effekten att antibiotikaresistensen också följer med i den 
nya växten. Det betyder alltså att man riskerar att sprida 
antibiotikaresistens i naturen. Naturligtvis finns också 
egenskapen med i livsmedlet vi äter. 
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En annan metod är att tillsätta en gen motståndskraftig mot 
växtbekämpningsmedel. På så vis kan man genom att 
använda ett växtbekämpningsmedel se vilka plantor som 
överlever och på så vis se vilken manipulation som varit 
lyckat. Naturligtvis följer den genen med växten för all 
framtid. Vid pollination med andra vilda växter kan även 
denna markörgener föras över och vi får nya vilda växter 
motståndskraft mot växtbekämpningsmedel. 

Okända effekter när delar av genomet flyttas om 

Det framställs ofta som att det är en exakt metod att flytta 
små genbitar från en art till en annan. Man vill få oss att tro 
att man kan placera in den lilla genbiten på en plats i den 
ursprungliga arvsmassan för att få just den effekt man är ute 
efter. Metoden är mycket osäker och ett lyckat resultat 
uppstår i väldigt liten del av försöken. Man kan inte veta var i 
den ursprungliga arvsmassan den nya genen kommer att 
hamna. Man vet inte hur den eventuellt kan påverka gener i 
närheten av var den hamnar och inte heller vilka effekter det 
kan ge. Dessutom kan de olika genbitarna som redan från 
början fanns i den ursprungliga arvsmassan kastas om och 
effekterna av det är inte heller klara. 

Allergieffekter följer med 

Nya proteiner kan börja tillverkas i den genmanipulerade 
växten. Proteiner som inte fanns tidigare och som kan ge 
allergieffekter när man äter livsmedlet från den växten. En 
annan effekt är att om en gen överförs från en slags växt till 
en annan, kan den som är allergisk mot den första växten 
också få allergieffekt av den andra. Det betyder att den som 
har någon form av allergi, får minimal möjlighet att skydda 
sig. Det skulle vara omöjligt att veta vad man äter. När man 
överför en fiskgen till en tomat, kan inte fiskallergiker äta den 
tomaten. Forskare har också påpekat att den potatis som fick 
en gen från ishavstorsk för att få bättre köldtålighet kan ge 
effekt på den som är fiskallergiker. Samma effekt får man när 
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en nötgen överförs till en bönas arvsmassa. Nötallergikern får 
allergieffekt av bönan. 

Motståndskraft mot växtgifter och insekter 

De största och för bolagen viktigaste framstegen inom GMO-
tekniken när det gäller jordbruksgrödor, är att man gjort 
växter tåliga mot växtgifter. En stor framgång för 
kemibolagen, som på så sätt får efterfrågan på sina växtgifter. 
Vilket naturligtvis är deras primära intresse för att ta fram en 
sådan växt. T ex skulle man i odling av sockerbeta kunna 
spruta växtgift fler gånger under odlingssäsongen än nu. Att 
det här är en stor risk för den ekologiska balansen är 
självklart, när växter med denna egenskap sprider sig i 
naturen. Med växtgiftsresistenta grödor bygger man in ett 
växtgiftsberoende i lantbruket. Detta är tvärtemot tanken om 
att nå ett jordbruk utan giftanvändning. Dessutom kan 
resistensen spridas till andra växter. Dom kan då inte 
bekämpas med det tänkta växtgiftet, utan man måste ta fram 
ytterligare ett gift mot dom. 
 
Växterna kan också ges en egen förmåga att producera ett 
eget gift mot insekter. Det kanske kan synas positivt, men 
insekterna kommer att utveckla resistens mot giftet och 
effekten ur bondens synpunkt uteblir. Även den förmågan hos 
växten kan spridas till andra växter. Effekten på insektslivet 
kan bli förödande. En följdeffekt skulle kunna vara att 
pollenspridningen minskar, eftersom insekterna påverkas. Då 
skulle växternas möjlighet till spridning och överlevnad 
påverkas och vissa växter skulle utkonkurreras av växter som 
sprider sig på annat sätt, t.ex. genom ett utvecklat rotsystem. 
Det skulle allvarligt påverka den biologiska mångfalden i 
naturen. 

Terminatorgener 

I de nya sorter som skapas av företagen tillsätts ofta en sk 
”terminatorgen”. Dess uppgift är att göra den nya bildade 
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fröet sterilt, så det inte kan användas som utsäde nästa år. Det 
här medför att lantbrukaren inte kan odla sitt eget utsäde, 
utan måste köpa nytt från företaget varje år. 

Risker 

Risken med dessa genmanipulationer är naturligtvis att 
egenskaperna förs över till vilda växter vid pollinering. 
Självklart kommer det här att störa den naturliga ekologiska 
balansen på ett allvarligt sätt. Risken är också att de överförs 
till andra sorter av samma växt. Så skulle tex 
terminatorgenen kunna överföras från ett fält till ett annat 
där en lantbrukare odlar sitt utsäde av annan sort och på så 
vis göra hans gröda obrukbar för sitt syfte. Om egenskapen 
att döda insekter skulle spridas till fler växter skulle effekten 
kunna bli ödesdiger för insektslivet och mycket allvarligt 
störa den naturliga balansen, eftersom följdeffekterna skulle 
påverka hela näringskedjan via fåglar och de djur som har 
dem som byte. 
 
En annan risk är att genmanipulerade växter har ett 
konkurrensövertag över andra växter och därför har större 
chans att kunna sprida sig på de naturliga växternas 
bekostnad. Det skulle vara allvarligt för den biologiska 
mångfalden och i förlängningen påverka både insekts- och 
djurlivet. Som jag nämnt tidigare är risken stor för allergiker, 
som utan att veta, kan utsättas för stora risker när man äter 
genmanipulerade livsmedel. 
 
Att konstruera ett ris med högre halt betakaroten, för att 
förbättra näringsstandarden för folk i fattiga länder är en 
tanke som låter mycket positiv. Men det finns en annan sida. 
Det är inte så att det fattas livsmedel med betakaroten i dessa 
länder. Det är snarare ett sätt att finna en orsak att höja 
riskonsumtionen och få sälja mer och dyrare utsäde i 
länderna. 
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Utvecklingen 

Inom livsmedelsindustrin ser man många användnings-
områden med genmanipulation. Inom osttillverkningen kan 
man använda ett genmanipulerat löpe och inom bageri-
näringen och för ölbryggning genmanipulerat jäst. Man kan 
också med hjälp av genmanipulering producera arom-, smak- 
och färgämnen. Man skulle också kunna ta fram nya typer av 
enzymer som kan användas i processerna. 
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Avslutning – Vår framtid 
 

Giftrester och hormonrester från jordbruksproduktionen och 
tillsatserna från livsmedelsindustrin är skadliga för oss 
människor. Det är det nog ingen som tvivlar på idag. 
Diskussionen handlar mer om hur skadliga dom är. Att dom 
används är en ekonomisk bedömning av nytta och skada. Om 
den ekonomiska nyttan för industrin och samhället bedöms 
som större än den ekonomiska skada den drabbar oss 
konsumenter, så är det acceptabelt. Detta är en 
beräkningsmetod som används regelbundet vid planering av 
olika samhällsåtgärder. Den grundläggande frågan är dock 
vilka skadeeffekter man tar hänsyn till och varför vissa 
skadeeffekter överhuvudtaget ska accepteras. 
 
Är det acceptabelt att antalet allergiker och cancerfall ökar? 
Är det acceptabelt att antibiotikaresistensen ökar? 
Är det acceptabelt att vi måste stänga vattentäkter pga. 
giftrester? 
Är det acceptabelt att biodiversiteten minskar i naturen? 
Är allt detta acceptabelt för att det ska vara lättare och mer 
ekonomiskt lönsamt att producera och sälja livsmedel till oss? 
Är livsmedelskvalitet en fråga om förlängd hållbarhet för 
handelns skull, eller en fråga om att ge ett nyttigt och säkert 
livsmedel? 
 
Hela vår omvärlds livskraft bygger på intrikata biologiska 
samband. Så gör även den mänskliga kroppen. Samband som 
förutsätter dess överlevnad. Det borde vara en självklar 
överlevnadsdrift att se till att dessa samband fungerar utan 
störning. Men det tycks som vi förlorat denna insikt. Vad vore 
självklarare än att skydda allt detta naturliga och undvika allt 
som skulle kunna äventyra dessa samband. I stället låter vi 
krassa ekonomiska immateriella och naturfrämmande 
samband styra utvecklingen. Varje dag kommer nya 
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varningar. Vår egen hälsa och vår omgivning är i fara. Vi har 
avsagt oss ansvaret för vår framtid. Vi måste kräva detta 
ansvar åter! Vi måste kräva det av våra politiker och av andra 
maktutövare. Detta är både ett gemensamt och ett 
individuellt ansvar. Ditt första val och ansvarstagande gör du 
i butiken. Kräv Svanen, Bra Miljöval och KRAV.  
 
Det borde också vara ett krav att det i Frukt & Grönt – disken 
vid produkterna fanns information om vilka gifter som 
använts i odlingen. 
 
Rösta sedan på ansvarsfulla politiker, som ser dessa 
samband, vid nästa val. Kortsiktigheten blir dyrbar! Det är 
inte bara nästa generation som får betala. 
Det är vi! 
 
På jorden finns ett övermått av livskraft. 
I allt levande finns den biodynamiska kraften. 
Den kraft som omsätter livet 
Den kraft som sammanfogar liv och död i ett. 
Den kraft som förvandlar materia till ande och liv. 
Ekologisk odling bevarar miljön för kommande generationer. 
Ekologisk odling är ansvar för god miljö 
Låt oss inte förstöra förutsättningarna för att det ska bestå. 
 
Vår tillvaro är ett stort samspel och vår existens är beroende 
på hur bra vi klarar av att hantera den. Att vårda vårt livsrum 
är var och ens ansvar. Ansvaret ligger på dig och mig! Jag 
uppmanar var och en att ta ett steg i sin livsföring för att 
bevara möjligheten för våra barn och barnbarn att få ett bra 
liv. Låt också dom få uppleva en frisk och levande värld! 
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Insikten om att vi bara har en planet börjar bli allt mer 
uppenbar. Vi har bara ett jordklot att hämta våra resurser 
ifrån. Om alla på vår planet skulle försöka leva som du och jag 
gör idag, skulle vi behöva ”tio jordklot”. Det är därför rimligt 
att vi tänker om och försöker finna en väg att fördela våra 
resurser rättvist. Vi måste finna en väg till en hållbar 
utveckling. Vi kan inte rädda de enskilda jobben på bekostnad 
av vår kollektiva överlevnad och långsiktigt behållna välfärd. 
Vi kan alla göra något i vår vardag som påverkar helheten. 
Det är inte mycket som krävs. Vill du vara med och påverka 
framtiden ska du välja ekologiska och KRAV-godkända 
livsmedel när du handlar. Stora effekter får du om du börjar 
med mjölk, ägg, potatis, morot, bröd, mjöl, lamm- och nötkött, 
banan och kaffe. Stora effekter för en liten ekonomisk insats. 
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Länkar för den vetgirige 
 

www.artdata.slu.se Artdatabanken 

www.codexalimentarius.net Om bl a livsmedelssäkerhet 

www.cropgen.org Om genteknik 

www.cul.slu.se Centrum för Uthålligt Lantbruk, 
 Sveriges lantbruksuniversitet 

www.ekokott.org Om ekologisk köttproduktion 

www.ekolantbruk.se Ekologiska lantbrukarna 

www.fao.org Food and Agriculture Organization 
 of the United Nations 

www.fiskeriverket.se Fiskeriverket 

www.genteknik.se Gentekniknämnden 
www.krav.se KRAV ek. fören. 

www.ksla.se Kungl. Skogs- och 
 Lantbruksakademien 

www.naturvardsverket.se Naturvårdsverket 
www.newscientist.com New Scientist 
www.sciencemag.org Science 
www.sik.se SIK – Institutet för 
 Livsmedel och Bioteknik AB 

www.sjv.se Jordbruksverket 
www.slv.se Livsmedelsverket 
www.snf.se Naturskyddsföreningen 
www.svenskmjolk.se Om svensk mjölkproduktion 

www.sverigeskonsumenter.se Sveriges Konsumenter med 
 Råd&Rön 

www.vaxteko.nu Sökbar databas 
www.who.int/foodsafety/en WHO´s sida om livsmedelssäkerhet 

http://europa.eu EU´s webbportal 
http://ec.europa.eu/food/index_en.htm 
                                                     EU´s hemsida om livsmedelssäkerhet 

 

 
 


