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SAMMANFATTNING 

 

Intresset för närproducerade och ekologiskt odlade produkter är stort bland konsumenterna 

idag men de flesta ekologiska trädgårdsodlingarna finns i södra Sverige. Syftet med detta 

examensarbete är att utreda möjligheten för ett norrländskt län som Västerbotten att bli 

självförsörjande på ett urval av ekologiska köksväxter och potatis. Arbetet ska ge en bild över 

hur det skulle kunna se ut och de miljövinster som uppstår. Detta genom att undersöka 

möjligheterna till ökad lokal yrkes- och fritidsodling av köksväxter och potatis. Genom att 

öka den inhemska produktionen, flytta produktionen närmare konsumenten och odla mer 

ekologiskt kan det bl.a. leda till följande miljövinster: minska hot mot den biologiska 

mångfalden, mindre risk för övergödning och försurning, minskad spridning av gifter samt 

minskad klimatpåverkan. 

I arbetet har litteraturstudier och beräkningar utifrån tidigare studier gjorts. Detta för att få 

fram uppgifter om Västerbottens läns tillgängliga odlingsarea, avkastning per hektar för de 

utvalda grödorna och hur mycket som behöver odlas av varje gröda. Arbetet utgår från ett 

scenario där invånarna i länet har en blandkost men konsumerar mer närproducerad potatis 

och frilandsodlade köksväxter. Med utgångspunkt från näringsintag beräknas det ungefärliga 

årsbehovet av potatis och köksväxter. Detta sätts sedan samman med befintlig data kring 

avkastning per hektar på dessa grödor.   

 

Västerbottens läns landarea på 55 190 km
2
, består till mer än hälften av skogsmark och ca en 

1 % är jordbruksmark. Största delen av jordbruksmarken, ca 52 000 ha, används till 

vallodling. I arbetet antas att en viss del av vallodlingen kan ersättas med trädgårdsodling.  

Ungefär 50 000 ha åkermark befinner sig i olika stadier av igenväxning i länet. Det finns dock 

inga exakta uppgifter på odlingsbarheten på dessa men en viss del antas vara odlingsbar. 

Totalt finns det 11 799 ha skattad trädgårdsarea för fritidsodling i länet och en del av den 

antas vara användbar för frilandsodling.   

 

Resultatet av beräkningarna visar att för att täcka årsbehovet av de utvalda grödorna behövs 

87,2 m
2
/ person och för invånarna i Västerbottens län behövs det totalt 2 267,9 ha. Utifrån 

dessa beräkningar och antaganden kring tillgänglig area görs en bedömning att Västerbottens 

län har goda möjligheter att öka den ekologiska trädgårdsodlingen både inom yrkes- och 

fritidsodlingen för att bli mer självförsörjande. 
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ABSTRACT 

 

The interest in locally grown and organic products is high among consumers today but most 

ecological horticulture is located in southern Sweden. The aim of this thesis is to investigate 

the possibility of Västerbotten County to become self-sufficient in a selection of organic 

vegetables and potatoes. The work will provide a picture of how it could be made and the 

environmental benefits that arise. This by investigating the potential for increased local 

commercial and recreational cultivation of vegetables and potatoes.  

By increasing domestic production, move production closer to consumers and grow more 

organically may lead to the following environmental benefits: reducing threats to biodiversity, 

reduced risk of eutrophication and acidification, reducing the spread of toxins and reduce 

climate impact. 

In the work literary studies and calculations based on previous studies have been made. This 

to obtain data of available cultivation area in Västerbotten County, yield per hectare for 

selected crops and how much that needs to be grown by each crop. The work is based on a 

scenario where the residents have a mixed diet but consumes more locally produced potatoes 

and field grown vegetables. The annual consumption of potato and vegetable crops are 

calculated based on nutrient intake. This is then combined with existing data on yield per 

hectare of these crops. 

Västerbotten County has a land area of 55 190 km
2
, more than half consists of forest and only 

about 1% is agricultural land. Most of the agricultural land, about 52 000 ha, is used as 

grassland. This work assumed that a certain proportion of grassland could be replaced by 

horticulture. About 50 000 ha of arable land are in different stages of overgrowth in the 

county. However, there are no precise data on reproductive value of the land but some are 

assumed to be cultivable. In total there are 11 799 ha estimated garden area for recreational 

farms in the county and a part of it is believed to be useful for outdoor cultivation. 

 

The results of the calculations show that in order to cover the annual needs of the selected 

crops 87.2 m
2
 per person is needed and for the residents of Västerbotten county a total of 2 

267.9 ha is needed. Based on these calculations and assumptions about the available area it is 

assessed that Västerbotten county have good possibilities to increase the ecological 

horticulture in both commercial and recreational culture to become more self-sufficient.  

  



Mittuniversitetet Östersund  Examensarbete 

Ekoteknikprogrammet    Karin Westlund 

 

 

Innehåll 

1. INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

1.1 LIVSMEDELSKONSUMTIONENS MILJÖPÅVERKAN ............................................ 1 

1.1.1 Klimatpåverkan .......................................................................................................... 1 

1.1.2 Försurning och övergödning ...................................................................................... 1 

1.1.3 Hot mot den biologiska mångfalden .......................................................................... 2 

1.1.4 Kemikalier .................................................................................................................. 2 

1.1.5 Vattenanvändning ...................................................................................................... 2 

1.2 EN HÅLLBAR LIVSMEDELSKONSUMTION ............................................................ 3 

1.3 VÄSTERBOTTENS LÄN ............................................................................................... 3 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ...................................................................................... 4 

3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR .................................................................................... 5 

4. DEFINITIONER .................................................................................................................... 6 

4.1 TRÄDGÅRDSODLING .................................................................................................. 6 

4.2 EKOLOGISK ODLING ................................................................................................... 6 

4.3 NÄRPRODUCERAT ....................................................................................................... 6 

4.4 FRITIDSODLING ............................................................................................................ 7 

4.5 EKOLOGISKT FOTAVTRYCK ..................................................................................... 7 

5. RESULTAT ........................................................................................................................... 7 

5.1 TILLGÄNGLIG ODLINGSAREA I VÄSTERBOTTENS LÄN .................................... 7 

5.1.1 Yrkesodling ................................................................................................................ 7 

5.1.2. Fritidsodling .............................................................................................................. 8 

5.2 BEHOV PER PERSON .................................................................................................... 9 

5.3 AVKASTNING PER AREA .......................................................................................... 10 

5.4 AREAN SOM KRÄVS FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN .............................................. 11 

5.5 HUR SER MÖJLIGHETERNA UT FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN? ........................ 12 

5.5.1 Yrkesodling .............................................................................................................. 12 

5.5.2 Fritidsodling ............................................................................................................. 12 

5.6 MILJÖVINST OM VÄSTERBOTTEN BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ 

EKOLOGISK POTATIS OCH KÖKSVÄXTER. ............................................................... 12 

5.6.1 Minskat ekologiskt fotavtryck ................................................................................. 13 

5.6.2. Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden ............................................. 13 

5.6.3 Minskad klimatpåverkan .......................................................................................... 13 

5.6.4 Mindre övergödning ................................................................................................. 13 



Mittuniversitetet Östersund  Examensarbete 

Ekoteknikprogrammet    Karin Westlund 

 

 

5.6.5 Mindre spridning av gifter ....................................................................................... 13 

6. DISKUSSION ...................................................................................................................... 14 

6.1 DISKUSSION BERÄKNINGAR OCH RESULTAT ................................................... 14 

6.2 ÖVRIG DISKUSSION ................................................................................................... 15 

7. SLUTSATSER ..................................................................................................................... 16 

8. REFERENSER ..................................................................................................................... 17 

BILAGA 1. ............................................................................................................................... 20 

BILAGA 2. ............................................................................................................................... 22 

 



Mittuniversitetet Östersund  Examensarbete 

Ekoteknikprogrammet  Karin Westlund 

1 

 

1. INLEDNING 

 

1987 uppmanade FN:s kommission om miljö och utveckling världens nationer att verka för en 

hållbar utveckling som innebär att vi ska använda miljön och naturresurserna på ett sätt som 

inte förstör möjligheterna för framtida generationer att tillgodose sina behov av materiell 

produktion och ekologiska tjänster (WCED1987). 

Hur vi människor väljer att konsumera har stor betydelse för miljön, både på lokal och global 

nivå. Våra matvanor och val i Sverige får inte bara lokala effekter utan det påverkar också 

miljön, människors liv och resurser som finns utanför landets gränser. 

Det krävs jordbruksmark för så gott som nästan all vår livsmedelsproduktion idag. Men den 

area som används i Sverige för att täcka vår egen konsumtion av livsmedel har minskat med 

en tredjedel sedan 1960-talet. I dag täcks det behovet genom import vilket innebär att vi 

använder en stor del area utanför landets gränser. Detta innebär också en förflyttning av 

miljöpåverkan, ofta negativ sådan, till andra länder (Naturvårdsverket 2010). 

1.1 LIVSMEDELSKONSUMTIONENS MILJÖPÅVERKAN 

 

Invånarna i Sverige har ett genomsnittligt ekologiskt fotavtryck (se definitioner kapitel 4) 

på 5,9 gha och Sverige ligger på 13e plats på listan över länder med störst fotavtryck per 

person. Om det ekologiska fotavtrycket uttrycks i antal planeter skulle det nästan behövas 3 

jordklot om hela jordens befolkning skulle ha samma levnadsvanor som i Sverige (WWF 

2013a).   

Detta avsnitt beskriver kortfattat de miljöhot som livsmedelskedjan orsakar.   

1.1.1 Klimatpåverkan 

 

Utsläppen av koldioxid, metan, lustgas och andra så kallade växthusgaser förändrar jordens 

klimat. Av den mängd livsmedel vi konsumerar i Sverige kan närmare 40 % vara importerad 

(Naturvårdsverket
 
2008). Denna omfattande import av livsmedel i leder till ökade transporter. 

Även transporter inom landet är värt att nämnas då en stor del av den inhemska odlingen är i 

de södra delarna av landet. Transporterna, men även andra processer som 

konstgödselproduktion och arbetsmaskiner, ger klimatpåverkan via koldioxidutsläpp från den 

omfattande användningen av fossilt bränsle. Utsläpp av andra växthusgaser som metan och 

lustgas sker mer från naturliga processer från jordbruk med nötkreatur, grisar och gödsel.  

Ca 80 % av växthusgasutsläppen orsakas av den privata konsumtionen varar 25 % är från 

livsmedelkonsumtionen (Naturvårdsverket 2010). 

1.1.2 Försurning och övergödning 

 

Fossilbränsleanvändningen från transporter, energianvändning och andra industriprocesser i 

livsmedelskedjan ger stora utsläpp av kväveoxider som orsakar försurning och övergödning. 

Kväve- och fosforläckage från jordbruksmark genom urlakning från användning av 

konstgödsel och kväveläckage genom ammoniakavgång från stallgödsel orsakar övergödning 

och försurning (Naturvårdsverket 2010).  
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Försurning av vatten orsakar stora skador på vattenlevande växter och djur. Vid försurning 

minskar antalet arter kraftigt, inte bara på grund av den ändrade vattenkemin, utan också som 

en följd av att konkurrensen och tillgången på föda ändras (Naturvårdsverket 2013a). 

Övergödning leder till problem i våra vatten bl.a. algblomning i vår skärgård, dåligt siktdjup 

och bottendöd i Östersjön pga. syrebrist (Naturvårdsverket 2013b). 

1.1.3 Hot mot den biologiska mångfalden 

 

Jordbrukets strukturomvandling mot mer specialisterat storskaligt jordbruk och användning 

av kemiska bekämpningsmedel leder till en minskad biologisk mångfald. Användningen av 

allt färre växt- och djurarter (betesdjur) inom jordbruket leder också till minskad mångfald. 

Även missbruket av mark internationellt, t.ex. avverkningar av regnskog, leder till hot mot 

växt- och djurliv (Naturvårdsverket 2010).  

1.1.4 Kemikalier 

 

Kemikalier är ämnen eller blandningar av ämnen som tagits fram för särskilda ändamål t.ex. 

tillsatser i mat, läkemedel och rengörningsmedel. De tillsätts för att ge varor speciella 

funktioner som längre hållbarhet, färg etc. I jordbruket använder man kemikalier för att 

bekämpa skadedjur, växter och svamp. Kemikaliespridningen stannar inte inom ett lands 

gränser utan den är gränsöverskridande via vatten, vind och mänsklig aktivitet. 

Kemikaliekontrollen i Sverige är effektiv men en stor del av de kemikalier och varor som 

Sverige konsumerar produceras i andra länder och ofta i länder med en sämre 

kemikaliekontroll. I dessa länder är oftast utsläppen högre än i länder med bättre kontroll och 

miljölagstiftning. De kemiska ämnena påverkar miljön på olika sätt genom klimatförändring, 

tunnar ut ozonskiktet, försämrar levnadsförhållanden för djur och växtarter. Men de påverkar 

även människans hälsa genom att vara giftiga, cancerframkallande och orsaka 

fortplantningsproblem (Naturvårdsverket 2010). 

1.1.5 Vattenanvändning 

 

Vatten är ingen bristvara i Sverige och vi använder mer vatten än det som tas direkt ur kranen. 

En stor mängd vatten går åt för att producera det som ska konsumeras t.ex. mat och kläder. 

Var vattnet används spelar stor roll för dagens vattenresurser då de är ojämnt fördelade i 

världen och det är därför viktigt var och när vattnet används. Det vatten som används och 

förorenas för att producera en stor del av Sveriges livsmedelskonsumtion är från 

vattenresurser i andra länder pga den omfattande importen.  

En metod för att visa hur mycket vatten som används genom konsumtion kallas 

vattenfotavtryck. I Sverige gör vi av med ca 5500 liter vatten/ person och dag vilket är 

ungefär 37 st fulla badkar vatten per person och dag. Hälften av det vatten vi använder i vår 

konsumtion är från vattenresurser från andra länder. Det är jordbruksprodukter som har det 

största vattenfotavtrycket, ca 70 % av Sveriges vattenfotavtryck (Naturvårdsverket 2010). 
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1.2 EN HÅLLBAR LIVSMEDELSKONSUMTION   

 

För en mer hållbar utveckling behöver dagens konsumtionsmönster förändras. För att öka 

möjligheten för konsumenten att göra bra och medvetna val bör produktionsmönstret 

förändras. Ett sätt kan vara att öka den inhemska livsmedelsproduktionen, flytta produktionen 

närmare konsumenten samt odla mer på naturens villkor. 

 

Ekologiskt frilandsodlade köksväxter och potatis är något som lämpar sig väl för vårt klimat 

och en liten del av dessa importeras (Ekoweb 2012).   

2011 odlades ekologisk potatis på totalt 940 ha (Jordbruksverket 2012a) och ekologisk 

frilandsodlade trädgårdsväxter (inkl köksväxter, plantskoleväxter , frukt och bär) på 871,4 ha 

(Jordbruksverket
 
2012a). Men den största delen av Sveriges ekologiska frilandsodling av 

trädgårdsväxter och potatis finns i de södra delarna (Jordbruksverket 2012a, b). Detta innebär 

relativt långa transporter för att norra delen av Sverige ska få del av den inhemska ekologiska 

odlingen.  

Det finns en trend i Sverige idag med ökat intresse för både närproducerade och ekologiska 

livsmedel. Enligt Ekowebs marknadsrapporter för 2012-2013 har den ekologiska 

livsmedelsförsäljningen ökat med 12 % mellan 2010- 2012 (Ekoweb 2012, 2013). 

År 2012 omsatte livsmedelsmarknaden totalt cirka 265 miljarder kronor och 3,6 % av dessa 

var ekologiska livsmedel (Ekoweb 2013) Eftersom efterfrågan ökat så snabbt driver det på 

importen av vissa ekologiska produkter mer än ökar den svenska produktionen. 

 

Det ökade intresset av närproducerad mat har även lett till ett ökat intresse för fritidsodling för 

eget husbehov. Fritidsodling är den vanligaste utomhussysselsättningen på fritiden näst efter 

promenader. Ca 71 procent eller drygt fem miljoner av befolkningen i åldern 16–84 år ägnar 

sig åt trädgårdsarbete någon gång under året (Björkman 2012). Om fler odlade sina egna 

grönsaker borde det ge en positiv förändring av konsumtionsmönstret.  

Efterfrågan på närproducerade och ekologiska grönsaker bör göra det möjligt för fler odlare 

att etablera sig även i de norra delarna av Sverige. Norra Sverige har även vissa 

odlingsfördelar som fler soltimmar sommartid samt mindre skadedjur som gör att de har goda 

möjligheter att odla grönsaker (Öberg et al 2011).  

 

1.3 VÄSTERBOTTENS LÄN 

 

Västerbottens län är Sveriges till ytan näst största län och består av landskapet Västerbotten, 

södra delen av Lappland och en mindre del av Ångermanland. Den totala landarealen i länet 

är ca 55190 km
2
 och ca 56 % av ytan består av skog (Länsstyrelsen Västerbotten 2011). 2012 

var invånarantalet i länet 260 217 (SCB 2013).  
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2011 var det ca 359 ha som användes till potatisodling i länet (Jordbrukverket 2012c) och den 

totala arealen frilandsodling (inkl köksväxter, plantskoleväxter, frukt och bär) var 49,7 ha 

(Jordbruksverket 2012b). Den ekologiska potatisodlingen i länet 2011 var på 11 ha 

(Jordbruksverket 2012a) och den ekologiska frilandsodlingen på 15,9 ha (Jordbruksverket
 

2012b). Dessa uppgifter avser samtliga trädgårdsodlare med minst 2 500 m
2
 frilandsodling av 

köksväxter. Enligt Elisabeth Öberg Trädgårdskonsulent på Hushållningssällskapet 

Rådgivning Nord AB så har många odlare i norra Sverige mycket små arealer av varje gröda, 

mindre än 1000 m
2
 vilket innebär att de inte kommer med i statistiken.  

 

Vid genomresa i länet t.ex. utefter kusten med bil, buss eller dylikt så finns det till synes 

oanvänd men troligen användbar åkermark lite överallt. Varför används inte denna åkermark 

till att odla mat? Hur mycket användbar åkermark som egentligen finns samt Västerbottens 

läns möjligheter att öka den ekologiska odlingen ska utredas vidare i detta arbete. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med arbetet är att utreda möjligheten för Västerbottens län att bli självförsörjande på ett 

urval av ekologiska köksväxter och potatis. Arbetet ska ge en bild över hur det skulle kunna 

se ut och de miljövinster som uppstår. Detta genom att undersöka möjligheterna till ökad 

lokal yrkes- och fritidsodling av köksväxter och potatis. 

 

De frågor som ska besvaras i arbetet är: 

- Är det möjligt för ett norrländskt län som Västerbotten att öka den ekologiska odlingen av 

potatis och köksväxter ? 

- Finns det tillräckligt med odlingsbar mark för att Västerbottens län ska kunna bli 

självförsörjande? 

- Vilka miljövinster en ökad lokal yrkes - och fritidsodling av trädgårdsväxter ger? 

  

Bild: Västerbottens län (Regionfakta 2013) 
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3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 

 

Detta arbete baseras främst på litteraturstudier men även personliga kontakter med personer 

inom Länsstyrelsen Västerbotten och Hushållningssällskapet Rådgivning Nord AB. Förutom 

potatis är de köksväxter som valts i detta arbete uppdelade i rotfrukter och grövre grönsaker. 

De rotfrukter som valts är morot, kålrot, palsternacka och rödbetor. De grövre grönsakerna är 

matlök, purjolök och vitkål. Anledningen till detta val är att dessa köksväxter anses vara 

odlingsbar i stora delar av Sverige. De är också relativt lätt att lagra, vanlig i kosten och 

framförallt potatis och andra rotfrukter har lågt näringsbehov, särskilt i form av kväve 

(Israelsson 2007). Arbetet tar inte upp detaljerat om odlingsteknik, lagring osv. utan är en mer 

översiktlig utredning. 

 

För att göra en bedömning av Västerbottens läns möjlighet att vara självförsörjande på potatis 

och köksväxter krävs uppgifter om hur stor area som behövs per gröda. Detta kräver 

ytterligare uppgifter om hur stor mängd potatis och köksväxter som invånarna i länet 

konsumerar eller behöver. Vid beräkning av mängden potatis och köksväxter har det valts att 

fokusera på behovet utifrån näringsrekommendationer istället för den egentliga 

konsumtionen. Anledningen är att den statistik som finns tillgänglig kring konsumtion via 

bl.a. Jordbruksverket ansågs för ospecificerad (Jordbruksverket 2013). För att kunna göra en 

tydlig bedömning av den area som behövs, krävs specificerade uppgifter om varje gröda.  

 

För att få fram det totala behovet av potatis och köksväxter i länet har uträkningar först gjorts 

per person och år vilket baserats på en kostundersökning som Centrum för tillämpad 

näringslära, CTN har gjort i rapporten Ett första steg mot hållbara matvanor (Dahlin et al 

1999). I CTN:s  undersökning tas ett mått fram på hur kosten kan fördelas utifrån ett miljö- 

och hälsoperspektiv. Syftet är att ge ett förslag som visar i vilken riktning matvanorna och 

därmed utbudet måste förändras för en mer hållbar utveckling på matområdet. Mer 

konsumtion av svenskodlad potatis, rotfrukter, större mängd frilandsodlade grönsaker samt 

närproducerade och ekologiska varor föreslås. Måttet som framkommer anses vara passande 

för detta arbete eftersom det har fokus på just det som nämnts ovan. Det totala årsbehovet av 

potatis och köksväxter per person har beräknats utifrån det förslag som undersökningen ger 

angående livsmedelsfördelning för man respektive kvinna.  

 

För att få fram den odlingsarea som krävs för Västerbottens län har beräkningar gjorts utifrån 

studien, Självförsörjande ekologisk odling av grönsaker på friland, som en student på 

Trädgårdsmästarprogrammet på Högskolan i Gävle har gjort. Syftet med den studien är att ta 

reda på hur mycket plats och hur mycket tid som krävs för att en familj på två vuxna och två 

barn ska kunna leva självförsörjande på grönsaker och rotfrukter. Studien har också inriktning 

mot ekologisk odling. Beräkningarna i studien baseras dels på CTN:s kostundersökning och 

dels på rapporter med uppgift om förväntad skörd per hektar och gröda. Beräkningarna och 

resultatet i studien anses därför vara passande för detta arbete (Helsing 2010). 
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4. DEFINITIONER 

Detta kapitel innehåller definitioner och förklaringar av några väsentliga begrepp som 

förekommer i arbetet. 

4.1 TRÄDGÅRDSODLING 

 

Begreppet trädgårdsodling används ofta vid odling av trädgårdsväxter som bl.a. bär, frukt, 

köksväxter på friland och i växthus samt prydnadsväxter i växthus . I detta arbete ligger fokus 

på köksväxter på friland. Frilandsodling innebär odling fritt ute på fält eller trädgårdsland. 

 4.2 EKOLOGISK ODLING  

 

IFOAM:s (International Federation of Organic Agriculture Movements) definition av 

ekologiskt lantbruk är: 

  

”Ekologiskt lantbruk är ett produktionssystem som bevarar jordarnas, ekosystemens och 

människornas hälsa. Det förlitar sig på ekologiska processer, biologisk mångfald och lokalt 

anpassade kretslopp i stället för användning av insatsmedel med skadliga effekter. Ekologiskt 

lantbruk kombinerar tradition, innovation och vetenskap till gagn för vår gemensamma miljö, 

främjar rättvisa relationer och en god livskvalitet för alla” (IFOAM 2013). 

 

I dagligt tal definieras ekologisk odling kortfattat som odling där man inte använder 

konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Den ekologiska odlingen bygger på att 

stimulera och utnyttja naturliga processer för att bevara jordens bördighet. Odlingen försörjs 

med näring genom kvävefixerande vall- och gröngödselodlingar, organiska gödselmedel och 

ibland också tillförsel av mineralämnen (Ericson 2011).  

Vid ekologisk odling av grönsaker på friland är ogräsbekämpningen till stor del manuell och 

mycket tidskrävande. För att skydda växter mot t.ex. skadeinsekter och svamp samt angrepp 

av sjukdomar används främst förebyggande åtgärder som bra växtföljd (årlig växling mellan 

tärande och närande grödor) och motståndskraftiga sorter. Ekologisk produktion ger oftast 

lägre avkastning än konventionell produktion. Detta gör att ekologisk produktion kräver större 

arealer än konventionell produktion för att producera samma mängd produkt (Ericson 2011). 

 

4.3 NÄRPRODUCERAT  

  

I Jordbruksverkets rapport, Hållbar konsumtion av jordbruksvaror-vad får du som konsument 

när du köper närproducerat?, framkommer att det inte finns någon gemensam definition eller 

bestämmelser om hur ett närproducerat livsmedel bör vara producerat eller vilka krav det bör 

uppfylla. Men det finns vissa gemensamma nämnare till varför konsumenter köper 

närproducerad och lokal mat. Det viktiga, enligt flera konsumentundersökningar, verkar vara 

att livsmedlet är mer miljö- och klimatvänligt, produceras i närheten, gynnar hembygden, 

främjar sysselsättningen på landsbygden, håller högre kvalitet och produceras småskaligt 

(Wretling Clarin 2010). I detta arbete bedöms närproducerat vara inom Västerbottens län 
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4.4 FRITIDSODLING 

 

Fritidsodling omfattar allt från odling på balkong, skötsel av villaträdgården mest för syns 

skull eller självhushållsodling. Men även odling av krukväxter inomhus räknas hit(Björkman 

2012). I detta arbete kommer fokus ligga på odling utomhus.  

 

Odling har en flertusenårig historia i Sverige och odling av det vi i dag benämner 

trädgårdsväxter sträcker sig minst tusen år bakåt i tiden. Vid en titt på de olika växtslagens 

odlingshistoria framkommer det att trädgårdsodlingen har inletts med jordbruksväxter som 

sedan följts av köksväxter, kryddväxter och prydnadsväxter. 

Gränsen mellan yrkesodling och husbehovsodling har varit diffus tills för ca 60 år sedan. 

Liknande växtslag och sorter användes även om odlingsmetoderna var ungefär samma. Efter 

andra världskrigets slut har utvecklingen för yrkesodlingen och fritidsodlingen gått skilda 

vägar. Yrkesodlingen har blivit mer specialiserad, beroende av vissa växtsorter och allt mer 

har mekaniserats. Fritidsodlingen har blivit mer inriktad på det estetiska och mindre mot 

självhushållning. Men dagens klimatprat och intresset för närproducerat har lett till ett ökat 

intresse för vad som kan odlas i våra trädgårdar (Björkman 2012).  

4.5 EKOLOGISKT FOTAVTRYCK 

 

Ekologiskt fotavtryck är ett övergripande mått som används som metod för att mäta 

konsumtionens globala miljöpåverkan. Det ekologiska fotavtrycket anges i gha, globalhektar, 

som är en hektar av biologiskt produktiv yta med en genomsnittlig global produktivitet under 

ett visst år. Ekologiskt fotavtryck delas in sex områden: CO2-yta (den yta som tas i anspråk 

för absorption av koldioxidutsläppen), åkermark, betesmark, skogsyta, produktivt hav och 

bebyggd yta (Naturvårdsverket 2010). 

5. RESULTAT 

 

För att göra bedömning av Västerbottens läns möjlighet att vara självförsörjande på potatis 

och de utvalda köksväxterna behövs visa uppgifter och beräkningar göras: länets tillgängliga 

odlingsarea för yrkes- och fritidsodling, avkastning per hektar för de utvalda grödorna och hur 

mycket som behöver odlas av varje gröda. Beräkningarna i detta kapitel är baserade på 

uppgifter från rapporten, Ett första steg mot hållbara matvanor (Dahlin et al 1999) och 

studien Självförsörjande ekologisk odling av grönsaker på friland (Helsing 2010). 

Beräkningarna utgår från ett scenario med blandkost men med ökad mängd svenskodlad 

potatis istället för pasta och ris. I kosten ingår även en större mängd frilandsodlade rotfrukter 

och grönsaker istället för växthusodlade. 

5.1 TILLGÄNGLIG ODLINGSAREA I VÄSTERBOTTENS LÄN 

 

5.1.1 Yrkesodling 

Den totala jordbruksmarken som användes i länet 2012 var 72 037 ha där åkermark var 69 

917 ha och betesmark 2 120 ha (Jordbruksverket 2012a). Enligt Sven Lingegård, 
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lantbruksdirektör på länsstyrelsen Västerbotten, så användes ca 120 000 ha jordbruksmark för 

60 år sedan. Jämfört med idag så är det då ca 50 000 ha som befinner sig i olika stadier av 

igenväxning. De har olika kvalitet, en del är obrukbar myrmark (pga naturligt igenväxta diken 

eller återställd våtmark) men en del kan vara odlingsvärd åker. Det finns dock inga 

sammanställda uppgifter om odlingsvärdet på den nedlagda åkern. Tabell 1, se nedan, 

redovisar en sammanställning över hur användningen av åkermarken i länet fördelade sig 

2012 (Jordbruksverket 2012c). 

 

 
Tabell 1. Användning av åkermark i Västerbottens län 2012 (Jordbruksverket 2012c). 

     

Den största delen av länets jordbruk består av vallodling som är produktion av vallväxter 

främst till foder för boskap. Detta hänger ihop med den omfattande mjölkproduktionen som i 

stort sett försörjer hela länet på mjölkprodukter idag (Länsstyrelsen Västerbotten 2011). 

Åkermark i träda innebär att marken får vila från produktion under en period. 

5.1.2. Fritidsodling 

Den privata odlingen i länet är svår att kartlägga eftersom den är just privat, ingen vet exakt 

vad och hur mycket som egentligen odlas och inte heller hur stor odlingsarean är. I studien 

som FOR (Fritidsodlingens Riksorganisation) gjort, Fritidsodlingens omfattning i Sverige har 

man använt den totala tomtarean (inkl hus, väg och övrigt) och gjort uppskattning av den 

tillgängliga trädgårdsarean. Den totala arealen för permanentbostäder småhus har då minskats 

med en tredjedel, fritidshus med hälften och fått fram den yta som är tillgänglig för 

trädgårdsodling exklusive byggnader, vägar och övrigt. Detta arbete fokuserar på arean kring 

småhus och fritidshus. I tabell 2 nedan visas en sammanställning av den tillgängliga arean för 

fritidsodling i länet 2005. Skattning av fritidshus har gjorts enligt tidigare studier, se text 

ovan.   

 
Tabell 2. Tillgänglig trädgårdsarea för småhus och fritidshus i Västerbottens län 2005 (Björkman 2012). 

Dessa siffror är från 2005 men nyare statistik är inte tillgänglig. I FOR:s studie har en 

skattning av area gjorts för hela Sverige 2012. Enligt utvecklingen mellan 2000–2005 då 

småhusen ökade sin areal med 3 300 ha har bedömning gjorts att ökningen av areal är lika 

mellan 2005-2010 samt att trenden har fortsatt till 2012. Fritidshusen skattas vara på samma 

Odling Areal (ha)

Spannmål 9018

Oljeväxter 22

Vall 51 816

Potatis 359

Energigräs, rörflen 446

Trädgård 68

Träda 5426

Total area för 

permanentbostäder 

småhus (ha)

 Total area för 

fritidshus (ha)

Skattning av

småhusens

trädgårdsarea 

(ha)

Skattning 

fritidshusens 

trädgårdsarea 

(ha)

Total skattad 

trädgårdsarea 

(ha)

12 200 7250 8174 3625 11799
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nivå som idag trots att det byggs nya så övergår allt fler fritidshus till permanentboende. 

(Björkman 2012).  Denna ökning från 2005 antas vara marginell för Västerbottens län därför 

får siffror för 2005 även representera dagsläget i detta arbete. 

 

5.2 BEHOV PER PERSON 

 

Utifrån CTN:s kostundersökning baserat på näringsbehov g/vecka av de utvalda grödorna för 

man och kvinna beräknades ett medelvärde för varje gröda. Dessa omräknades sedan till 

kg/person och år. Tabell 3 nedan visar sammanslagna värden för rotfrukter och grövre 

grönsaker (köksväxter). Fullständiga beräkningar samt tabell finns i bilaga 2.  

 

 
Tabell 3. Visar behovet av potatis och köksväxter kg per person och år.  

För att fortsätta beräkna den area som krävs för varje gröda bör först hänsyn tas till att den 

totala skörden i kilo per gröda och yta inte är densamma som mängden användbar skörd. Det 

beror på bortfall vid skörd, lagring och svinn. Utifrån resonemanget i studien, 

Självförsörjande ekologisk odling av grönsaker på friland, bedöms detta bortfall till 

procentsatserna nedan:  

 

Potatis: 25 %  

Kålrot: 30 %  

Morot: 25 %  

Palsternacka: 25 %  

Rödbeta: 25 %  

Matlök: 20 %  

Purjolök: 25 %  

Vitkål: 30 % 

Dessa procentsatser baseras på bortfall från jord till kund i yrkesodling. Författaren till studien 

resonerar att bortfallet vid yrkesodling är störst vid skörd och försäljningsledet. 

Procentsatserna antas även stämma vid fritidsodling då lagringsförlust är större än 

skördebortfall. Vid fritidsodling kommer dock en högre andel till användning än om det 

skulle säljas till butik eller konsument (Helsing 2010). Detta resonemang verkar rimligt och 

passande i detta arbete eftersom både yrkes- och fritidsodling undersöks. Efter kontroll av 

uppgifter i bland annat kalkylhäftet, Ekonomi - Kalkyler för odling av grönsaker på friland 

(Ascard et al 2008), antas samma bortfall.  

Gröda

Behov 

kg/person 

och år

Potatis 82,8

Rotfrukter 30

Grövre grönsaker 22
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För att täcka upp för bortfallet som sker läggs de angivna procentsatserna till på behovet av 

varje gröda. Se sammanställning i tabell 4 nedan. Fullständiga beräkningar samt utförligare 

tabell finns i bilaga 1. 

 

 
Tabell 4. Visar behovet av potatis och köksväxter kg per person och år medräknat bortfall. 

 

5.3 AVKASTNING PER AREA 

 

 
Tabell 5. Visar avkastning per area för ekologisk potatis och köksväxter i genomsnitt. 

Skördemängden per area (se tabell 5) är baserad på uträkningar från studien Självförsörjande 

ekologisk odling av grönsaker på friland (Helsing 2010). Dessa uppgifter kontrollerades i 

kalkylhäfte, Ekonomi - Kalkyler för odling av grönsaker på friland (Ascard et al 2008) samt 

broschyren, Odlingsbeskrivningar för ekologiska grönsaker (Ögren et al 2003). 

Skördemängden är för ekologisk odling av samtliga grödor. 

 

Vissa av uppgifter om skördenivåer ger ett snitt över hela landet och ingen hänsyn till de olika 

odlingszonerna. Författaren till studien har gjort en bedömning att 10 % av odlingsskörden 

ska bort pga. odlingsklimatskäl då den fiktiva familjen i studien ska odla i zon 4 (Helsing 

2010). Utifrån denna information görs bedömningen att det är rimligt att i detta arbete istället 

dra bort ca 15 % då Västerbottens län har odlingszon 5-8 (Riksförbundet Svensk Trädgård 

2013). Se tabell 6 nedan. 

 

 

Gröda

Behov 

kg/person 

och år

Potatis 103,5

Rotfrukter 37,7

Grövre grönsaker 27,5

Gröda
Avkastning/area 

(kg/m2)

Potatis 1,71

Kålrot 3,50

Morot 5,00

Palsternacka 4,00

Rödbeta 2,75

Matlök 2,25

Purjolök 2,50

Vitkål 5,25
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Tabell 6. Visar avkastning per area (kg/m2) för ekologisk potatis och köksväxter med 15 % avdrag pga odlingszon 5-8. 

5.4 AREAN SOM KRÄVS FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN 

 

För att beräkna arean som krävs för att täcka behovet av gröda per person används årsbehov 

kg/person och avkastning, tabell 4 och tabell 6. Se sammanställning i tabell 7 nedan. 

Fullständiga beräkningar samt utförligare tabell finns i bilaga 2. 

 

 
Tabell 7. Visar behovet av area per person för potatis och köksväxter 

För att beräkna den area som krävs för att täcka behovet av gröda i Västerbottens län 

multiplicerades arean per person med antalet invånare i länet som enligt Statistiska 

Centralbyrån var 260 217 år 2012 (SCB 2013). Invånarna beräknas bestå av lika del vuxna 

män och kvinnor alltså inga barn. Se sammanställning i tabell 8 nedan. Fullständiga 

beräkningar samt utförligare tabell finns i bilaga 2.  

  

 
Tabell 8. Visar behovet av area för potatis och köksväxter i Västerbottens län 

Gröda
Avkastning/area 

(kg/m2)

Potatis 1,55

Kålrot 2,98

Morot 4,25

Palsternacka 3,40

Rödbeta 2,38

Matlök 1,96

Purjolök 2,13

Vitkål 4,51

Gröda
Areabehov 

m2/person

Potatis 66,8

Rotfrukter 10,3

Grövre grönsaker 10,1

Totalt 87,2

Gröda

Areabehov i 

Västerbotten 

(ha)

Potatis 1737,6

Rotfrukter 267,6

Grövre grönsaker 262,7

Totalt 2267,9
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5.5 HUR SER MÖJLIGHETERNA UT FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN? 

5.5.1 Yrkesodling 

 

Enligt uppgifter som framkommer i avsnitt 5.1 finns det ca 50 000 ha nedlagd åkermark i 

länet idag. Det finns inga exakta uppgifter om odlingsvärdet på den och därför är det svårt att 

exakt ange andelen åkermark som är tillgänglig. Den totala area som antas behövas för att 

odla potatis och köksväxter i länet är 2 267,9 ha . Även om endast 5 % av den nedlagda 

åkermarken, alltså ca 2 500 ha, skulle tas i bruk är det tillräckligt för täcka behovet. 

 

Grönsaksodling i Västerbottens län har en fördel i att här finns många mjölkgårdar med stor 

andel vallodling, ca 52 000 ha. Vallen med blandning av gräs- och kvävefixerande baljväxter 

har en avgörande roll för växtnäringsförsörjningen (Ericson 2011). Om drygt 5 %, av den 

vallodlade arean ersattes med potatis och köksväxtsodling, i en väl fungerande växtföljd, 

skulle även det täcka behovet.   

5.5.2 Fritidsodling 

 

Enligt uppgifter i avsnitt 5.1 finns 11 799 ha trädgårdsarea tillgänglig för fritidsodling i länet. 

En liten del av den arean bör kunna användas för odling av köksväxter. Den area som antas 

behövas för att odla potatis och köksväxter per person är 87,2 m
2
.  

Om det antas att 10 % av den skattade tillgängliga trädgårdsarean är möjlig till odling av 

potatis och köksväxter betyder det att ca 1 200 ha är tillgänglig för odling. Fritidsodling är 

beroende av hur stort behovet av potatis och köksväxter är samt lagringsmöjlighet. En 

genomsnittsfamilj på 4 personer (2 vuxna, 2 barn) i villa eller fritidshus kan, genom att odla 

ca 350 m
2
, vara självförsörjande på potatis och köksväxter.    

5.6 MILJÖVINST OM VÄSTERBOTTEN BLIR SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ EKOLOGISK 

POTATIS OCH KÖKSVÄXTER. 

 

Den ekologiska odlingen har flera miljövinster bl.a. bidrar den till att uppnå flera av de 16 

miljökvalitetsmål som regeringen fastställt för att minska miljöproblemen för kommande 

generationer. Den anses vara speciellt viktig för att uppfylla målen inom följande områden 

(Miljömålsportalen 2013): 

- Giftfri miljö: minska halterna av kemikalier i samhället. 

- Ett rikt odlingslandskap: värna om och öka odlingslandskapet  

- Ett rikt växt- och djurliv: värna om och undvika aktiviteter som stör den biologiska 

mångfalden.  

- Ingen övergödning: förhindra näringsläckage för att skydda våra sjöar och hav.   

- Grundvatten av god kvalitet: undvika spridning av gifter och förhindra näringsläckage.   

 

I detta avsnitt redovisas några av de miljövinster som utifrån litteraturstudier bedöms 

betydande vid ökad konsumtion och produktion av närproducerad och ekologiskt 

frilandsodlad potatis och köksväxter.  
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5.6.1 Minskat ekologiskt fotavtryck 

 

En förändring i både konsumtions- och produktionsmönster leder till en minskning av det 

ekologiska fotavtrycket. Detta genom den ökade produktionen inom landet vilket minskar 

belastning utanför landgränsen. Även ökad konsumtion av säsongsbetonade ekologisk 

frilandsodlade köksväxter ger ett mindre ekologiskt fotavtryck (WWF 2013b) .    

5.6.2. Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden 

Ökad produktion och konsumtion av ekologiskt odlad potatis och köksväxter bidrar till att 

gynna den biologiska mångfalden. Genom mindre användning av kemiska 

bekämpningsmedel, lägre intensitet i odlandet, användning av flera olika grödor och 

växtföljd, gynnas växter, djur och insekter. Mer växter ger fler insekter och vilket i sin tur ger 

fler fåglar som äter både insekter och frön från växterna. Det har även kommit studier om att 

ekologisk odling även gynnar mångfalden i jorden. Ekologiskt brukade jordar har ofta en 

större mikrobiell biomassa och aktivitet än i jordar där konstgödsel och bekämpningsmedel 

används (Winqvist 2013) . 

5.6.3 Minskad klimatpåverkan 

 

Mer konsumtion av närproducerad ekologisk potatis och köksväxter kan minska 

klimatpåverkan genom dels kortare transporter inom landet och dels genom minskad import. 

Enligt Jordbruksverkets rapport, Hållbar konsumtion av jordbruksvaror - vad får du som 

konsument när du köper närproducerat, framkommer det dock att det inte alls är säkert att 

närproducerade livsmedel alltid är bättre ur miljösynpunkt än det som importerats eller odlats 

på längre avstånd. Det beror på produktionen och hur livsmedlet har transporterats (Wretling 

Clarin 2010).  

5.6.4 Mindre övergödning 

 

I studien, Ekologisk produktion - möjligheter att minska övergödning, framkommer det tydligt 

att en ekologisk odling ger lägre risk för övergödande kväveutsläpp jämfört med 

konventionell odling. Det som dock var osäkert är fosforutsläppen som i studien inte var 

mindre vid växtodling (Wivstad et al 2009).   

5.6.5 Mindre spridning av gifter 

 

Vid odling utan bekämpningsmedel minskar spridningen av giftiga kemikalier som kan 

spridas till våra sjöar, hav och grundvatten (CKB 2013). Detta innebär även en hälsovinst för 

oss människor eftersom det kan förekomma rester av bekämpningsmedel i frukt och 

grönsaker (Livsmedelsverket 2013) 
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6. DISKUSSION 

 

6.1 DISKUSSION BERÄKNINGAR OCH RESULTAT 

 

Beräkningarna i resultatet utgår från ett scenario med en blandkost med svenskodlad 

ekologisk potatis som den huvudsakliga kolhydratkällan samt en ökad mängd ekologiskt 

frilandsodlade köksväxter. Detta är ett scenario som är bra ur hållbarhetssynpunkt. Ökad 

konsumtion av närproducerade och ekologiska grödor och gärna säsongsanpassat.  

Att invånarna i Västerbottens län skulle öka sin konsumtion av ekologisk potatis så det uppnår 

det uträknade behovet av 103,5 kg/person och år är relativt orimligt. Men eftersom det bara är 

ett urval av rotfrukter och grövre grönsaker som är med i beräkningarna kan det ändå totalt 

sett anses som ett rimligt antagande. Det antagna bortfallet som läggs på behovet för varje 

gröda enligt ett resonemang från studien, Självförsörjande ekologisk odling av grönsaker på 

friland, kan ifrågasättas. Men efter egna efterforskningar i bl.a. dokumentation från 

Jordbruksverket som anses resonemanget relativt rimligt och passande för detta arbete.   

Data som användes för avkastning per area för ekologiskt odlade grödor var ett genomsnitt för 

landet. Eftersom Västerbottens län har en odlingszon på 5-8, bedömdes en 15 % minskning av 

avkastningen. Detta är ett eget antagande och kan vara felaktig. För ett säkrare resultat bör 

detta ha konsulterats med kunniga inom området. 

För att täcka årsbehovet av grödor behövs 87,2 m
2
 per person. För invånarna i Västerbottens 

län behövs det 2 267,9 ha. Detta är inga stora ytor och antas rimliga för ett fiktivt scenario 

som detta. I arbetet räknades ett medelvärde ut för behovet av gröda per person. Vid 

beräkning av odlingsarean antogs att invånarna i länet var lika del vuxna män som kvinnor.  

Det som framkommer i resultatet är att Västerbottens läns har goda möjligheter att öka dels 

yrkesodlingen men även fritidsodlingen av frilandsodlade grödor.  

Mängden tillgänglig area för yrkesodling i länet baseras på två separata antaganden.   

Eftersom det inte finns några exakta uppgifter på hur mycket av den nedlagda åkermarken 

som är användbar antogs att 2 500 ha av 50 000 ha är odlingsbar. Ett relativt lågt antagande 

och kan därför anses rimligt. Vilket skulle göra det möjligt att utöka odlingen. 

Att använda en del av den stora mängden vallodling är en annan möjlighet. Av de ca 52 000 

ha som används till vall borde det vara rimligt att anta att 5 % av detta skulle kunna ersättas 

med trädgårdsodling. Men odlare med vall har troligen fullt upp med djurskötsel och dylikt så 

arbetsresurserna räcker inte till för att börja odla trägårdsväxter. En möjlighet vore att 

undersöka olika samarbetsformer mellan djurgårdar och grönsaksodlare. 

En ökad yrkesodling kan alltså ske med att antingen använda den användbara delen av den 

nedlagda åkermarken, eller ersätta en del av vallodlingen. Men det är mer rimligt att en 

kombination av dessa skulle kunna användas i verkligheten.      

Vid beräkning av möjlighet till fritidsodling i länet antogs att 10 % av den skattade 

trädgårdsarean var användbar till odling av potatis och köksväxter, alltså ca 1 200 ha. Som ett 

exempel så beräknades area behovet för en genomsnittsfamilj på 4 personer till ca 350 m
2
. 

Detta är ett rimligt antagande för en genomsnittsfamilj med en relativt stor tomtarea. Men alla 
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invånare i Västerbottens län har inte denna möjlighet till odling. Fritidsodling kan därför inte 

ensamt göra länet självförsörjande på köksväxter och potatis. Men det är önskvärt att fler, som 

har tillgång till en trädgård, börjar odla en stor del av sina grödor själv. Tillsammans med en 

ökad yrkesodling i länet ger det en positiv förändring av konsumtionsmönstret och en väg mot 

en mer hållbar utveckling. 

6.2 ÖVRIG DISKUSSION 

Enligt uppgifter i det inledande kapitlet är det en liten andel frilandsodling i länet idag, både 

ekologiskt och konventionellt. Det som ska tas i åtanke är att enligt Elisabeth Öberg på 

Hushållningssällskapet Rådgivning Norr så är många odlare inte medräknad i statistiken pga. 

små arealer av de grödor som de odlar. Alltså finns det ett mörkertal av mindre odlare som 

bidrar med t.ex. rotfrukter och grönsaker i länet. Vad är anledningen till att det finns många 

mindre odlare i länet? En gissning är att många av dessa är ekologiska odlare. Eftersom den 

ekologiska odlingen är mer arbetskrävande är det lättare att odla småskaligt. Eller är det så att 

de tillgängliga åkermarkerna är många men relativt små? Detta är frågor som det inte finns 

svar på i nuläget men som är intressanta. Om möjligt hade det varit intressant att genom t.ex. 

en enkätundersökning utreda detta mörkertal.          

Även om intresset för fritidsodling har ökat på senare tid, handlar det mycket om den estetiska 

trädgården idag. Att uppmuntra till en ökad odling för eget husbehov är en god väg mot ett 

förändrat konsumtionsmönster och inte minst för folkhälsan i övrigt, med ökad motion. Hur 

mycket som faktiskt odlas genom fritidsodling finns det ingen officiell statistik på. Här hade 

det varit intressant genom t.ex. enkätundersökning utreda produktionen hos fritidsodlare.  

Det som inte nämns i arbetet men som är en möjlighet för dem som bor i städerna, är 

tillgången till koloniträdgårdar. Det har dock ej varit möjligt att utreda omfattningen av dessa 

närmare men det hade troligen också framkommit vid en eventuell enkätundersökning.  

Det finns, som tidigare nämnts, inte någon gemensam definition för vad närproducerat är. I 

arbetet har Västerbottens län valts som en gräns främst pga. att den huvudsakliga statistiken 

som finns tillgänglig är på länsnivå. En länsgräns i ett så stort län som Västerbotten är långt 

ifrån en optimal indelning för försörjning av närproducerade grödor. Närproducerade grödor 

bör vara från de mest närliggande producenterna oberoende av om de ligger inom länsgränsen 

eller inte. 

Även om resultatet i detta arbete baseras på en hel del antaganden visar det ändå att det inte är 

bristen på åkermark som förhindrar en ökad ekologisk trädgårdsodling i Västerbottens län. 

Vad är det då som gör att det odlas så lite? En teori kan vara att odlarna anser att det inte är 

lönsamt. Att odla ekologiskt är som nämnt innan arbetskrävande och ger mindre avkastning 

jämfört med konventionell odling. Det gör att ekologiska odlingar oftast är småskaliga och 

har svårt att nå ut till kunderna pga. att de blir motarbetade eller av annan anledning har svårt 

att sälja sina varor.     

I avsnitt 5.6 nämns de miljövinster som, utifrån litteraturstudier, bedöms uppstå vid ett 

scenario som detta. Bland annat bör det ekologiska fotavtrycket minska. Vid en större och 

mer omfattande studie skulle det varit intressant att undersöka exakt hur det ekologiska 
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fotavtrycket skulle förändras vid ett sådant här scenario. Men förutom miljövinster finns det 

fler tänkbara fördelar:  

- Ökad sysselsättning: Ekologiska odlingar är beroende av växtföljd, där flera olika grödor 

odlas och odlingarna är även arbetsintensiva pga. den manuella ogräsbekämpningen. Detta 

bör leda till en relativt större andel småskaliga odlingar/företag. Vilket i sin tur borde ge en 

ökad sysselsättning i länet och gynna landsbygden.  

- Hälsa: Ekologiskt odlade rotfrukter och grönsaker har inte besprutats med kemiska 

bekämpningsmedel, vilket innebär en hälsovinst dels för konsumenten och dels för odlaren 

och dess anställda som slipper handskas med kemikalier. 

 

7. SLUTSATSER 

Västerbottens län har goda möjligheter att bli självförsörjande på, de i arbetet utvalda, 

köksväxterna och potatis genom ökad yrkes- och fritidsodling. För att täcka årsbehovet av 

grödor behövs 87,2 m
2 

per person och för hela Västerbottens län behövs det 2 267,9 ha.  

Tillgänglig odlingsarea för en ökad yrkesodling finns bland länets nedlagda åkermark 

och/eller en del av vallodlingen.  

Även en ökad fritidsodling är möjlig då en viss del av den skattade trädgårdsarean bör vara 

lämplig för odling av potatis och köksväxter. En ökad fritidsodling kan inte ensamt göra 

Västerbottens län självförsörjande. Men om fler med tillgång till en trädgård, började odla en 

stor del av sina grödor själv skulle det tillsammans med en ökad yrkesodling i länet ge en 

positiv förändring av konsumtionsmönstret och en väg mot en mer hållbar utveckling.      

Miljövinster som lyfts fram som viktiga är t.ex. att ekologisk odling gynnar biologiska 

mångfalden, minskar spridning av gifter, minskar risken för övergödning och att 

närproducerad livsmedelsproduktion ger minskad klimatpåverkan. 
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BILAGA 1. 

Uträkningar av behovet kg/person och år av potatis och utvalda köksväxter.  

 

Mängderna som anges och sammanställts i tabellen nedan är baserade på en kostundersökning 

som CTN:s (Centrum för Tillämpad Näringslära) gjort (Dahlin et al 1999). 

 

 
Tabell A. Visar behov g/vecka av potatis och köksväxter baserad på CTN:S kostundersökning 

 
 

Beräknar kg/person och år genom att derivera g/vecka med 1000 och multiplicera med 52 för 

samtliga grödor. Sammanställning i tabell B nedan. 

 

Ett exempel: 

  

Potatis 
 

Beräknar kg/person och år: (1592,5/1000)*52= 82,81 ≈ 82,8 

 

 

 
Tabell B. Visar sammanställning av behovet kg/person och år 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda Man Kvinna Medel

Potatis 1820 1365 1592,5

Kålrot 100 80 90

Morot 420 330 375

Palsternacka 75 60 67,5

Rödbeta 50 40 45

Matlök 200 160 180

Purjolök 50 40 45

Vitkål 220 175 197,5

Gröda

Behov 

kg/person 

och år

Potatis 82,8

Kålrot 4,7

Morot 19,5

Palsternacka 3,5

Rödbeta 2,3

Matlök 9,4

Purjolök 2,3

Vitkål 10,3
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Bortfall på mellan 20-30 % räknas med i beräkningarna nedan och läggs på behovet av potatis 

och köksväxter.   

 

Ett exempel: 

 

Potatis  
 

Behov kg/ person och år: 82,8 

Behov kg/ person och år medräknat bortfall på 25 % : 82,8*1,25 = 103,5 

 

Sammanställning av resultat se tabell C nedan. 

 

 
Tabell C. Visar sammansällning behov kg/person och år medräknat bortfall. 

 

 

  

Gröda

Behov 

kg/person 

och år

Potatis 103,5

Kålrot 6,1

Morot 24,4

Palsternacka 4,4

Rödbeta 2,9

Matlök 11,3

Purjolök 2,9

Vitkål 13,4
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BILAGA 2.  

Areaberäkning.  

 

Skördemängderna baseras på studien, Självförsörjande ekologisk odling av grönsaker på 

friland (Helsing 2010).  

  

Sammanställning se tabell D nedan. 

 
Tabell D. Visar skördemäng per area för potatis och köksväxter  

 

15 % av den angivna avkastningen/area räknas bort på grund av antaget mindre mängd skörd 

för odlingsklimatet för zon 5-8. I tabellen nedan ses en sammanställning.   

Gröda 
Avkastning/area 

(kg/m2) 

Potatis 1,55 

Kålrot 2,98 

Morot 4,25 

Palsternacka 3,40 

Rödbeta 2,38 

Matlök 1,96 

Purjolök 2,13 

Vitkål 4,51 
Tabell E. Visar skördemängd/area med 15 % borträknat pga odlingsklimat  

 

 

 

 

Gröda
Avkastning/area 

(kg/m2)

Potatis 1,7

Kålrot 3,5

Morot 5

Palsternacka 4

Rödbeta 2,8

Matlök 2,3

Purjolök 2,5

Vitkål 5,3
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Beräkning av area gröda per person används uppgifterna från avkastning och behov kg/ 

person och år i tabell C och E.  

 

Se exempel:    

Potatis  

 

Behovet kg/person och år: 103,5 

Avkastning/area (kg/m
2
): 1,55 

Behovet av area (m
2
): 103,5/1,55 = 66,77419 ≈ 66,8    

Sammanställning av beräkning se tabell F nedan. 

 

 
Tabell F. Visar behovet av area per person för potatis och köksväxter 

Beräkning av area för Västerbottens län: arean/person multipliceras med antalet invånare i 

länet 260217.   

Se exempel: 

Potatis 

Behovet av area/ person (m
2
/ person): 66,77419 (ej avrundat) 

Totala behovet i Västerbottens län (m
2
): 260217* 66,77419 = 17375779,4 ≈ 17375780  

 

Se sammanställning av samtliga beräkningar i tabell G nedan.  

Gröda
Areabehov 

m2/person

Potatis 66,8

Kålrot 2,1

Morot 5,7

Palsternacka 1,3

Rödbeta 1,2

Matlök 5,8

Purjolök 1,4

Vitkål 3,0

Totalt 87,2
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Tabell G. Visar det totala behovet av area för potatis och köksväxter i Västerbottens län. 

 

Gröda

Areabehov 

Västerbotten 

(m2)

Areabehov 

Västerbotten 

(ha)

Potatis 17375780 1738

Kålrot 534429 53

Morot 1492421 149

Palsternacka 334838 33

Rödbeta 314338 31

Matlök 1501406 150

Purjolök 352058 35

Vitkål 773431 77

Totalt 22678701 2268


