
Interpellation     2019-02-01 

Ekologisk mat 

Uppsala kommun har ett mål om att upphandla 100% ekologisk mat. Väldigt mycket forskning och 

lantbrukets praktiska kunskaper talar för att det är en oklok ambition. Jag anser att Uppsala kommun 

bör uppdatera målsättningen kopplat till ekologisk mat och ändra det till 50% ekologisk mat och 50% 

mat som producerats enligt de regler och lagar som gäller för svenska lantbrukare.  

Människans klimatpåverkan måste tveklöst begränsas för att avvärja en planetär katastrof i takt med 
att vi snart blir 10 miljarder människor på vår jord. Efterfrågan på mat förväntas öka med drygt 50 
procent till år 2050.  

Här finns en målkonflikt. Obrukad natur, som skog, binder kol och motverkar därmed 
klimatförändringarna. Men när jordbruket breder ut sig, sker det till exempel på kolsänkornas 
bekostnad. Den förlusten, tillsammans med de utsläpp som själva jordbruket medför, utgör 20 till 25 
procent av växthusgasutsläppen, enligt en vetenskaplig studie som nyligen publicerats i den mycket 
välansedda tidningen Nature. För att klara det ökande behovet av mat är det viktigt att jordbruket 
bedrivs yteffektivt. Ekologisk matproduktion är inte yteffektiv. Ekologiska grödor ger mindre skördar 
och kräver mycket mer yta än konventionellt odlad mat.   

Många relevanta forskare har kraftigt ifrågasatt ekologiskt jordbruk. Bland andra flera sakkunniga 
kopplade till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, här i Uppsala har länge varit kritiska mot ekomaten 
som de anser varken är giftfri eller klimatsmart. De hävdar också att den inte är nyttigare och att den 
läcker lika mycket näringsämnen till grundvattnet som vanliga grödor. De har särskilt fört fram att 
ekologisk odling är ett stort slöseri med mark.  

Att Uppsala kommun i ljuset av dessa insikter ska ha ett mycket högre mål om ekologisk mat än den 
rödgröna regeringen är oklokt. Det är inte minst oklokt i ljuset av att Sveriges kommuner nu också 
fått ett större ansvar för den civila försvarsförmågan. Den nationella ambitionsnivån är att 60% av 
maten inom offentlig sektor ska vara eko år 2030.  

Det finns gott om skäl för Uppsala kommun att omformulera målen kopplade till upphandlad 
ekologisk mat.   

Att ändra målsättningen om att ekologisk mat ska utgöra 100% av kommunens inköpta mat till att 

50% ska vara ekologisk mat och övriga 50% ska vara mat som producerats enligt de regler och lagar 

som gäller för svenska lantbrukare. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande: 
 

Finns det några rimliga skäl till varför inte kommunens målsättningar kopplade till ekologisk mat ska 

revideras? 

Är målsättningen om 100% ekologisk mat förenlig med kommunens nya civilförsvarsansvar? 

Stefan Hanna 

 


