
 
 
 
 

 

PANELDEBATT  
MAT FÖR LIVET 
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Referat Ingrid Eckerman, Läkare för Miljön 
 
Seminariet avslutades med en paneldebatt där 
alla föreläsarna och många åhörare deltog. 
Dessutom deltog Annika Carlsson-Kanyama, 
Industriell ekologi KTH, Energi och miljö-
säkerhetsgruppen, FOI.  
 
Det var mycket som sades.  
 
Om konsumenterna 
• Det var medlemmarna i konsument-
föreningarna som pressade fram hela den 
ekologiska handeln. 
 
Om samhället 
• Det är de kulturer som valde jordbruket som 
har gått vidare mot den moderna tekniken, 
”civilisationen”, kulturen. Alla behövde inte vara 
inblandade i att skaffa mat för dagen. En del 
kunde vara kreativa inom andra fält. 
• Furstarna hade lättare att utöva sin makt om 
de satt på spannmålslager i stället för på 
rotfruktslager. 
 
 
 

 
Om innehållet 
• Vi ska inte glömma att långt in på 1900talet 
hade vi ganska utbredd näringsbrist. I Norrland 
fanns brist på järn och c-vitamin.  
• Vi har glömt bort bären och deras värdefulla 
innehåll 
• Vi har metoder som syrning och 
konservering som gör att vi kan få 
närproducerade grönsaker och frukter året runt. 
• När vi börjar odla vilda sorter förlorar vi en 
del av de nyttigheter som finns i de vilda 
varianterna. 
• Vi vet alldeles för lite om det goda 
innehållet. 
 
Om energi 
• Vi kan bli nettoproducenter av energi igen, 
såsom jordbruket var före oljeperioden. 
• Fysisk aktivitet är egentligen viktigare för 
hälsan. Det är bra att vi måste lägga in mer 
fysisk aktivitet i livsmedelsproduktionen. 
 
Om arealer 
• Mer än 90% av produktionen i världen är 
vall, bete eller ris. 
• När Ät S.M.A.R.T. användes som 
utgångspunkt för att beräkna hur stor areal som 
behövs för att framställa mat och olja för en 
person blev det ungefär 1 250 m2. Därtill behövs 
extra frukt och grönsaker för att täcka behoven 
varje dag. 
• Om man äter ekologiskt producerat kött så 
går det åt större arealer pga. grovfodret, men en 
del kommer från beten som annars inte skulle 
utnyttjas. Om man äter mindre kött och det är 
ekologiskt går det åt betydligt mindre ytor. 
 
Om djurhållning 
• Djuren är en ekologisk resurs som håller 
uppe ekologiska balansen. 

• Laktovegetarianer lever i symbios med 
köttätarna. 
• Djuren ger även värme, kan vara bra vid 
oljebrist.  
 
Om gifter i maten 
• Att ta fram arter som är mer resistenta mot 
sjukdomar betyder att ta fram arter med högre 
giftinnehåll. 
• När vi tittar på kemikalieanvändningen tar vi 
inga hänsyn till de icke aktiva ämnena i en 
produkt. 
• Dansk studie visade bättre spermiekvalitet 
hos eko-bönder än hos traditionella bönder. 
• Vi är beroende av de långa fettsyrorna i 
fisken. Men vi har skitat ner fisken med kemiska 
föroreningar.  
 
Om lokal produktion 
• Det är inte självklart att långväga 
transporterad mat släpper ut mer koldioxid än 
närproducerad växthusmat. 
• Jag tror väldigt starkt på lokal produktion. Vi 
måste befästa kunskapen så vi kan anpassa oss 
till ett föränderligt klimat. 
• Det gemensamma lokala ansvaret får många 
andra positiva effekter m delaktighet, sociala 
relationer etc.  
 
Slutsatser   
Mina slutsatser från dagen kan sammanfattas i 
två punkter: 
• Ät S.M.A.R.T. är en bra utgångspunkt när 
man diskuterar kostvanor ur perspektivet hälsa 
och miljö. Kanske borde man dock trycka mer på 
grova grönsaker och mindre på 
spannmålsprodukter. 
• Vi MÅSTE lägga om jordbruket till ekologiskt 
kretsloppsjordbruk. 

Läkare för Miljön www.dsny.se/lfm Maj 2006 1


