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FAO (2016) Food and 
Agriculture: Key to achieving
the 2030 Agenda for 
sustainable development



Steffen et al. 2015

Ett livsmedelssystem inom ”Planetens ekologiska gränser”



EAT Lancet report 2019: 
Our food in the antropocene

Hälsosam, hållbar diet för 10 miljarder 2050:
• Förändrade konsumtionsvanor
• Minskat svinn
• Hälsosam mat före kvantitet
• Hållbar intensifiering av produktionen
• Stark och koordinerad förvaltning av mark och vatten



Slutsatser:
• Goda förutsättningar: Livsmedelsverkets kostråd, stark miljö- och 

djurskydds lagstiftning, restriktiv antibiotikaanvändning
• Dagen nordiska livsmedelssystem når inte Agenda 2030 och 

Parisavtalet 
• Orsakar tre gånger större klimatpåverkan och dubbelt så stor 

markanvändning än vad som är hållbart

EAT Lancet rapporten översatt till slutsatser för Norden:
Nordic food systems for improved health and 
sustainability

Stockholm Resilience Centre, 2019.



Nyckelbudskap:
• Mat och livsmedelssystemet kan vara en drivkraft till förändring
• Det räcker inte med förändringar i marginalen det behövs ett 

paradigmskifte
• Samarbeten över sektorsgränser måste utvecklas och stöttas för att 

leda denna utveckling

Stockholm Resilience Centre, 2019. 



Offentlig upphandling en förändringsagent

• En stor mängd mat – påverka produktionen i 
hållbar riktning
• Påverka hushållens matvanor
• Bidra till hållbara matvanor hos unga vuxna
• Skollunchen unik – mat som pedagogiskt 

redskap för lärande för hållbar utveckling



Minskning av i utsläpp av växthusgaser från förändrade dieter 
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Från Bryngelsson et al 2016

Klimatsmart mat – behöver alla bli veganer då?



Mindre mängd kött och andra animalier –
hållbart producerade

Minskning med:
Nötkött – 80 %
Kött från gris och höns – 50 % 
Mjölk – 50 %
Ost – 80 %

Beräkning baserad på Röös et al 2015 



Andra proteinkällor?



Minst 30 % av all mat som produceras i 
världen slängs! – hur ska vi minska det?



Närproducerad mat ger biologisk mångfald och 
livsmedelstrygghet, men kan köken köpa det?



Lenas framtidsspaning
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Johannas framtidspaning: 
Framtidens mat kommer från samodlade 
fleråriga grödor
Därför att de:
• är mer produktiva än ettåriga monokulturer
• gynnar biologisk mångfald 
• binder koldioxid
• minskar sårbarheten inför klimatförändringar Pretty et al. 2006, Torralba 2016

Är det möjligt och vad kommer vi att äta då?



Tack!


