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Bild 1 av 2 Carmen Sosa och Auro Ricking lär sig att odla matfisk akvaponiskt av Dag-Tore Johannessen i en av Stockholmshems källare i Solberga.
Foto: Nicklas Thegerström

Bild 2 av 2 Torbjörn Frisö från Kretsloppsbolaget driver projektet att odla matfisk och grönsaker akvaponiskt med boende i Solberga. Här med Carmen Sosa.
Foto: Nicklas Thegerström

https://www.dn.se/sthlm/de-odlar-matfisk-och-gronsaker-i-kallaren/[2019-04-12 10:30:05]

Solbergabor odlar matfisk och grönsaker i källaren - DN.SE

I en källare i Solberga odlas matfisk och grönsaker
för husbehov. Den akvaponiska odlingen ingår i
projektet Gröna Solberga och tanken är att
matproduktionen ska sprida sig över Stockholm.
– Om jag kan plocka hem och steka en närodlad
fisk som inte har åkt flera mil med lastbil är det en
jättevinst för klimatet, säger Auro Ricking,
Solbergabo.
12

Jessica Ritzén

Följ

Skriv ut
Rätta artikel

Spara artikel

Trettio stimmiga fiskar simmar omkring i den kubikstora
vattentanken. Om bara ett halvår väger tilapia-hannarna ett
drygt halvkilo och är färdiga att ätas. Tilapia är en av världens
mest odlade matfiskar. De tropiska varmvattenfiskarna växer
snabbt, ungefär ett hekto i månaden. De gillar att stå i stim på
liten yta och kan därför med fördel odlas i källare.
ANNONS:
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LÄS MER

som trots en bra inkomst inte får bolån
hos gammelbankerna.

Om våra annonser

– Bara i de här två tankarna kan vi få ut 200 kilo fisk om året. Vi
behöver öka livsmedelsproduktionen i regionen och vårt
akvaponiska system kommer även att kunna ge 1.500 krukor
basilika eller sallad, säger Torbjörn Frisö, grundare till
Kretsloppsbolaget och ansvarig för odlingsprojektet.
Fisktankarna är kopplade till tre olika slags hydroponiska
odlingsbäddar där man odlar grönsaker och örter i vatten i stället
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för jord. Tomater, basilika, sallad, koriander, mangold, pakchoi
och chili växer redan frodigt under den starka växtbelysningen.

Vattnet renas av växterna och leds tillbaka till fisktanken med en
pump.

Det näringsrika vattnet med fiskarnas avföring leds via ett filter
in i odlingarna och renas via biobädden med växter innan det går
tillbaka till fisktankarna. Vattnet håller 23 grader precis som
inomhusluften. Den akvaponiska odlingen är mer klimatsmart än
odling i jord.
– Vi använder 90 procent mindre vatten än odling ute i jord. Det
är ett slutet kretslopp och vi tillför bara fiskmat och syre. Förra
året hade vi extrem vattenbrist och det här kommer att bli viktigt
för Stockholms län. Vi har många uppvärmda utrymmen som
skulle kunna användas för att odla mat, säger Dag-Tore
Johannessen, delägare till Kretsloppsbolaget.
Läs mer: Björn odlar framtidens mat i ett eget kretslopp
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Carmen Sosa, Auro Ricking och Jan Ekman är några av de boende som lär sig att
odla akvaponiskt av Torbjörn Frisö i projektet Gröna Solberga. Foto: Nicklas
Thegerström

Odlingen är en del av det EU-finansierade projektet Gröna
Solberga där företag får testa nya hållbara innovationer i
bostadsområdet. Kretsloppsbolaget har sedan i höstas hållit
gratis kurser för de boende i akvaponi (odling av djur som fisk,
skaldjur eller alger i bassänger) och hydroponi (odling av växter i
vatten). Tanken är att hyresgästerna i Stockholmshem ska ta över
ruljangsen i höst och skörda frukter och fiskar från sin egen
källarodling.
ANNONS:

Ny tvätt
eller tork?

Om våra annonser

– Det blir ju inga transporter. Det är bara att gå ned i källaren
och hämta sin fisk. Nu är jag vegetarian och kommer inte att
slakta någon egen fisk. Men om det här fungerar kan det locka till
mer urban matodling, både grönt och kött, på tak och i källare
runt om i Stockholm, säger Jan Ekman, Solbergabo och
pensionär.
Grannen Auro Ricking ser fram emot att få egenodlad fisk,
inte minst tilapia som är födda i Sköndal och smakar ungefär
som en smörig torsk.
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Basilikan odlas upp på sex veckor i den akvaponiska odlingen i den 23-gradiga
källaren i Solberga. Foto: Nicklas Thegerström

– Jag är i odlingssvängen och har tänkt att akvaponi är
framtiden, synd bara att jag bor i en trång lägenhet. När det här
dök upp tog jag chansen direkt. Först tänkte jag bara på att få en
egen grönsaksskörd, men med fiskskörd blev det riktigt
intressant, säger Auro Ricking.
Hon odlar redan mat i andras trädgårdar genom nätverket
Co-Grow, håller kurser i odling och bokashi, en klimatsmart
kompostering i hink, som gjord för balkonger.
– Inom en snar framtid tror jag att vi kommer att få problem
med vår matförsörjning. Då är det närodlat som gäller. Om jag
kan plocka hem en fisk och lägga i frysen som inte har åkt några
mil med lastbil känns ju jättebra. Det känns mindre bra att köpa
fisk från andra sidan jordklotet. Eller ännu värre, fisk som
fångats i Norden, men paketerats i Thailand, och skickats tillbaka
hit, det känns ju uselt, säger Auro Ricking.
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Om sex månader väger tilapia-hannarna ungefär ett halvkilo och är färdiga att ätas.
Foto: Nicklas Thegerström

Carmen Sosa är också aktiv i odlingsgruppen. Hon är redan
självförsörjande på grönsaker under sommaren genom sin
kolonilott på 200 kvadratmeter i Snösätra.
– Jag är intresserad av kretsloppstänket att ta tillvara på saker,
de här fiskarna går ju att föda upp med matavfall. Då får man ett
slutet kretslopp. Jag har alltid haft drömmen att ha lite djur och
vara självhushållande, men det har inte varit görbart i lägenhet.
Nu känns det lite närmare, säger Carmen Sosa, Solbergabo och
miljökonsult.
Tilapia odlas redan i sjöar, dammar och inomhusodlingar
framför allt i Asien och Sydamerika. Till skillnad från odlad lax
används varken antibiotika eller bekämpningsmedel och jämfört
med traditionella kassodlingar riskerar man ingen övergödning
eftersom systemet är slutet och renas av biobädden.
– Vattenbruk och fiskodling är den snabbast växande
livsmedelssektorn i världen. Vi ska äta mindre kött och mer fisk
men importerar 75 procent av all fisk i dag. Det är inte hållbart.
Odlad fisk måste vi ha, det här är framtiden, säger Torbjörn
Frisö.
Projektet Gröna Solberga handlar inte bara om klimatet,
utan också om att stärka den sociala samhörigheten i
bostadsområdet.
ANNONS:
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Om våra annonser

– Jag tror att det möter ett behov. Vi är så trötta på att bara sluta
med alla grejer för klimatets skull. Här gör vi något aktivt
tillsammans i ett bostadsområde. Vi tar inte bort någonting, vi
skapar någonting för klimatet, säger Torbjörn Frisö.

Auro Ricking och Carmen Sosa odlar grönsaker och fisk i sitt bostadsområde i
Solberga. Foto: Nicklas Thegerström

Nu hoppas man att systemet sprider sig inte bara till
Stockholmshems bostadsområden, utan över hela Stockholm.
Odling är något för alla hävdar deltagarna bestämt.
– Många tror att det är krångligt och svårt att odla. Den där
myten om gröna fingrar lever tyvärr kvar. Det behöver man
verkligen inte ha, säger Auro Ricking.
Läs mer: Skolan som äter sina egna grisar och får
Läs mer: Trädgårdsmässan tar ett klimatkliv
Guide: Så blir du mer klimatsmart
Fakta. Gröna Solberga
Gröna Solberga är ett klimatprojekt där företag, forskare och
organisationer får använda bostadsområdet som testbädd för
klimatsmarta och hållbara innovationer.
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Här testas bland annat akvaponisk odling av matfisk och grönsaker
och bioteknik som tar bort dålig lukt vid avfallssortering. Man testar
också hur vattentrappor kan tillvarata dagvatten och håller utbildning i
designat återbruk.

Projektet drivs under två år av IVL Svenska Miljöinstitutet och
Stockholmshem och finansieras av Europeiska regionala
utvecklingsfonden.

Källa: IVL

Fakta. Akvaponisk odling
Akvaponi är en kretsloppsodling som kombinerar odling av fisk med
hydroponisk grönsaksodling i vatten. Vattnet med avföringen från
fisktankarna filtreras och pumpas vidare till biobädden med växter och
syresätts. Det renade näringsrika vattnet går därefter tillbaka till
fiskarna.
Tre typer av hydroponisk odling
Ebb och flod: Växterna står på en vattenfylld stenbädd och som får sin
ebb och flod efter en inställd timer flera gånger per dygn.
Deep water cultivation: Växterna står i nätkorgar på en frigolitplatta
som flyter i ett syresatt näringsrikt vatten som gör att grönsakerna
växer snabbare.
NFT-teknik: Växterna odlas i en plastränna där näringsrikt vatten
pumpas runt och bildar en film på botten, kallas även NFT, Nutrient
film technique.
Ämnen i den här artikeln:

MILJÖ
Sluta följa
KLIMATET
Sluta följa
ÄLVSJÖ
Följ
REGION STOCKHOLM
Följ
JORDBRUK
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Följ
Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna
och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på
plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår
nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Till toppen
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Jessica Ritzén
jessica.ritzen@dn.se
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Mikael Meijerhöffer - Uppsala - 2 dagar sedan
Ska börja odla smultron och blommor nu i april på balkongen. Insekterna gillar
det. Det är roligast att så från frön så får man se dem hela resan. Basilikan i
affären är dyr, så man kan spara in ganska mycket pengar.
Fisken kan gå direkt som kattmat ... (visa mer)
Svara
Reagera
Reagera

Redigerad
Redigerad

Tomas Lindmark - Stockholm - 2 dagar sedan
Ligger det inte en stor fsk-, krydd- och grönsaksodling i källaren till Dagens
Nyheters eget kontorshus? Odlingen förser närliggande restauranger och butiker
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med produkter.
Tilapia är en abborrfsk som är allätare och med fördel äter t ex ansrester ... (visa
mer)
Tilapia - ciklider - abborre - http://www.svensktvattenbruk.se/amnesomraden/omvattenbr
uk/arterforvattenbruk/tilapia.4.7d1b731214d22cf8cd4f614.html
Svara
Reagera
Reagera

Pär Strindevall - Vällingby - 2 dagar sedan
Har kollat en del på akvaponisk odling men har inte hört att det går att göra med
MISSA INTE NÄSTA ARTIKEL:

Björn odlar framtidens mat i ett eget kretslopp
Andra läser.

Åsa Beckman: ”Varför blir vi gladare av feedback från män än från kvinnor?”
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Årslång rymdresa satte få spår i kroppen

”Killing Eve”-skådespelarna: Vi vill inte jämföras med manliga arketypen
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Vetenskap

Björn odlar framtidens mat i ett
eget kretslopp
UPPDATERAD 2018-07-04 PUBLICERAD 2018-07-04

BILDSPEL

Bild 1 av 3 Bananträdet växer snabbt. Det huggs ner när skörden är bärgad och en ny liten planta tar vid. För ett stort blad på 1,5 meter tar det bara 5-7 dagar
att växa ut.
Foto: Fredrik Funck
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Bild 2 av 3 Fiskfoder är det enda som tillsätts i det aquaponiska kretsloppet, förutom lite vatten på grund av avdunstning och några mineraler som behöver fyllas
på ibland. Björn matar fiskarna med karpfoder.
Foto: Fredrik Funck

Bild 3 av 3 I tanken simmar omkring 100 stycken fiskar av sorten Niltilapia (oreochromis niloticus), en afrikansk fisk från början men som har spridit sig över hela
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tropiska världen via odlingar.
Foto: Fredrik Funck

Experimentella lösningar möter traditionella
tillvägagångssätt när vi söker svaren till en hållbar
livsmedelskedja.
Hur ska man välja för att välja rätt?
– I början ville ingen lyssna. Men tiden arbetar för
oss, säger Björn Oliviusson som odlar bananer i
ett aquaponiskt växthus.

Karin Grahn-Wetter

Skriv ut
Rätta artikel

Spara artikel

En av vädringsluckorna till växthuset har blåst sönder och
dörrarna står på vid gavel. Björn Oliviusson började dagen med
att ställa sig i dörren och lyssna och lukta. Surrar fläktarna som
de ska? Hur luktar luften?
ANNONS:

– Eftersom det är ett slutet system känner man direkt om någon
fisk har dött under natten. Eller om en ny blomma har slagit ut,
säger han.
Växthuset på 80 kvadratmeter ligger runt och vitt som en
miniversion av Globen på en kulle bakom Berga
Naturbruksgymnasiums matsal, i Västerhaninge söder om
Stockholm. Inuti är det fuktigt. Exotiska fruktträd har slagit ut
sina gröna blad i nivåer, som i en skog. Under taket dinglar
guavafrukter, i ögonhöjd slingrar vanilj och vid knäna står
akvarieväxter och snittblommor. 5.000 liter vatten snurrar här
inne. Den aquaponiska processen, där fiskarna göder vattnet och
växterna renar det, föder sig själv. När dörrarna stängs är det ett
helt slutet system, det enda som tillsätts är fiskmaten och de
mineraler som behöver fyllas på.
– En papaya från Brasilien som säljs i en svensk butik har en
flygresa på över tusen mil bakom sig, förklarar han.
Med den här typen av odlingar skulle det bli möjligt att ersätta
många transporter och i stället kunna servera nyskördad papaya i
Sverige.
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– Vi minskar koldioxidbelastningen i två steg, både genom att
odlingen inte släpper ut något, utan tar upp koldioxid, och
genom minskade transporter. Smaka! De är så mycket godare
när de får växa så här.

Vattnet renas av växterna och leds tillbaka till fisktanken med
en pump.

Växthuset är på 80 kvadratmeter och formen påminner om Globen. Foto: Fredrik
Funck

Förutom att minska transporterna ser Björn Oliviusson ett
växande intresse för odlingstekniken i områden där
vattenstressen är stor.
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– Spanien, södra Frankrike och Italien är länder som känner av
vattenbristen på riktigt. I Sverige har vi haft vattenbrist på Öland
och Gotland de senaste somrarna. Då gäller det att optimera
odlingsteknikerna och vattenåtgången.
Och det gör det aquaponiska systemet. I växthuset har samma
vatten snurrat i tankarna i fem år.
Haninge kommun, där Björn Oliviusson arbetade som
vattenstrateg, startade ett samarbete med Kungliga Tekniska
Högskolan, KTH, för att få högskolan att stanna kvar i
kommunen. KTH flyttade ändå men projektet fick en oväntad
vändning och har nu fått stort genomslag. Björn Oliviussons
uppgift var att undersöka lösningar för att ta hand om de stora
mängder regnvatten som skapar problem i storstadsmiljöer. När
städerna förtätas minskar grönytorna som binder vattnet. Det
kan leda till översvämningar på gator och i tunnelbanor. Idén var
att bygga ett växthus på taket av en byggnad där regnvatten
skulle samlas upp.
– När vattnet hamnar på gatan blir det skitigt och svårt att
använda till något. Om man kan samla upp det på taket är det
renare, säger Björn Oliviusson.
Därmed skulle han även kunna ta vara på värmen från husets
ventilation till uppvärmning. Men han hittade ingen
fastighetsägare som ville ha ett växthus på sitt tak.
– Vi ringde till alla de stora, de som har fastigheter på flera håll
runtom Stockholm. Ingen vågade pröva!
En av anledningarna var att det inte fanns någon direkt vinst i att
ta hand om något som ändå bara gick till spillo. Fastighetsägaren
skulle inte spara värme eller vatten, bara låta den gå till något
användbart. En annan anledning var rädslan för att de planerade
vattenbehållarna skulle börja läcka.
– Men de flesta ville inte lyssna på oss alls. Det fanns inget
intresse.
De som såg vinster i själva växthusproduktionen, som att sälja
bananer, vände vid faktumet att det skulle dröja mer än ett år
innan det gick att skörda. Men störst problem var att det inte
fanns något svenskt exempel att visa upp.
– Ingen vill vara först ut. Man blir vansinnig, säger Björn
Oliviusson och råkar slå i stjärnfruktsträdet så att löven regnar
ner.
Anders Wästfelt, kulturgeograf vid Stockholms universitet,
har stött på flera varianter av kontrollerade kretslopp. Men även
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om det skulle gå att sälja goda närproducerade bananer ser han
inte potentialen i den aquaponiska odlingstekniken där.
– Det kommer inte gå att göra det mer lönsamt att odla bananer
här i Sverige än på friland i varmare länder. Även om man
använder spillvärme måste den ju komma någonstans ifrån. Allt
som ska in i ett växthus blir krångligare och dyrt. Det här är
däremot en jättesmart idé för vattenstressade områden.
Teoretiskt sett skulle man ju kunna sätta upp ett aquaponiskt
växthus i öknen.
ANNONS:

Jordbruksproduktionen är en enorm industri och många smarta
lösningar, som miljöeffektiva växthus, faller just på problemet att
få upp dimensionerna, förklarar han.
– Om man tar urban odling, som har blivit väldigt populärt, så
kan den bara stå för någon enstaka procent av
jordbruksproduktionen som krävs till en stad.
Han ser däremot precis som Björn Oliviusson ett stort värde i att
få ner importerna av sådant som kan produceras här i Sverige.
– Det finns ingen poäng i att flyga hit lammstek från Nya Zeeland
när vi själva har ypperliga förhållanden för får att beta utomhus.
Björn Oliviusson fick till slut fick bygga sin aquaponiska
anläggning på Berga. Det öppnade 2013 och nästan omedelbart
började nyfikna strömma till, många för att få se en aquaponisk
anläggning i drift. Sedan dess har han haft 12.500 besökare från
31 länder.
– Tiden jobbar för oss. I början fick jag bokstavera ”aquaponisk”
men klimatförändringarna har triggat fler att läsa på. Det har
skett en stor förändring under de här åren.
Även större företag börjar visa intresse, säger han. Den effektiva
användningen av vatten lockar.

Passionsfrukterna trivs gott i växthuset och blir minst lika stora som de som säljs i
butiker. Foto: Fredrik Funck
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Intill Björn Oliviusson står ett kakaoträd med små torra
blommor hängande längs med stammen.
– Jag har inte lyckats få någon frukt på den än, säger han, och
det är förstås inte vad en riskkapitalist vill höra.
Men förra året skördade han 122 kilo kanariebananer på de
intilliggande åtta kvadratmetrarna. Nu testar han andra grödor
som avokado och mango, makadamianötter och pistagenötter,
grödor av större kommersiellt intresse. Han mäter noga
vattenåtgång, energiåtgång, effektivitet.
– Ju mer siffror man kan visa upp desto mindre tveksamheter.
När man vet bättre vad riskerna handlar om kan man i alla fall
hantera dem.
ANNONS:

En tisdag i slutet av maj är Anna Richert, expert på hållbar
mat på Världsnaturfonden WWF, inbjuden att hålla föredrag på
Grand Hôtel i Stockholm. Med cykelhjälmen under ena armen
och elcykelbatteriet under andra kliver hon upp för de mjuka
trapporna. Det är den varmaste majmånaden som uppmätts i
svensk historia och solen gassar mot heltäckningsmattorna.
Snart ska det hållas prisutdelning för första gången i tävlingen
White guide green, där 450 livsmedelsbutiker tävlar om att bli
Årets hållbara butik. Anna Richert har varit med och tagit fram
kriterierna.
– Vi försöker få livsmedelsbutikerna att lyfta sin bottennivå. Det
är i butiken som konsumenten gör sina val. Även om det finns
många bra produkter i sortimentet i dag så finns det fortfarande
massor av dålig kvar.

”Vi äter för mycket av vissa saker. Avokado är en av sådana där grödor som har
blivit väldigt populär”, säger Anna Richert, expert på hållbar mat på
Världsnaturfonden WWF. Foto: Jonas Lindkvist

Jag berättar för henne om Björn Oliviussons växthus och idén att
ersätta hitflugen exotisk frukt med närodlad.
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– Han är definitivt något på spåren i att utnyttja värme och
vatten på ett effektivt sätt. Sedan vet jag inte om det är exotiskt
frukt som man skulle satsa på. Jag är mer inne på att försöka
påverka efterfrågan. Vi borde äta mer av sådant som går att odla
här och mindre av sådant som måste fraktas hit.
Är det rimligt att det finns ätmogen avokado i våra
matbutiker året runt?
– Problemet är snarare att vi äter för mycket av vissa saker.
Avokado är en av sådana där grödor som har blivit väldigt
populär. Jag tycker att man kan låta bli att äta avokado till varje
måltid. Det är viktigt att inte äta för mycket av någonting.
Under kristallkronorna har de nominerade i tävlingen börjat
mingla. Butikspersonal från hela landet smakar på havremjölk
och diskuterar svensk köttproduktion. Stämningen är glatt
förväntansfull.
– Det innebär en ganska stor förändring för en livsmedelsbutik
att ställa om till att bli mer hållbar, eftersom det handlar om att
bygga upp och sprida kunskap, säger Anna Richert.
Som organisation möter WWF de stora butikskedjorna främst på
chefsnivå, förklarar hon. Tävlingen ser hon som ett sätt att nå ut
med hållbarhetstänket i hela kedjan.
– Det är genom butiken som konsumenten möter
livsmedelsproduktionen i dag, inte ute på någon bondgård.
Förutom att ha ett brett ekologiskt utbud och kommunicera
hållbarhet till kunderna, får butikerna bland annat poäng på sitt
val av energikällor, transportmedel och hur de minimerar sitt
matsvinn. Att ställa om en butik på alla punkterna är inget som
görs i en handvändning.
ANNONS:

Coop Konsum Oxtorget i Växjö är en av de 50 butiker som
har gått vidare och är nominerade i huvudkategorin Årets
hållbara matbutik. De har satsat på sol-, vind- och vattenenergi
och ökat samarbetet med lokala jordbrukare. På kylar och frysar
sitter klisterlappar med uppmaningar som ”Stäng dörren - för
dina barnbarns barn!” och ”Schyssta fiskar i våra diskar”.
– Det är lite humor vi kör med för att ta upp en allvarlig sak,
säger butiksföreståndare Rickard Äppelblom.
Guide: Så blir du mer klimatsmart
Lars Freij och sonen Kenneth Freij har kommit till Grand Hôtel
från Lyrestad, utanför Mariestad, där familjen driver Freijs livs
sedan 1935. Butiken beskriver de som ”en liten traditionell
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lanthandel” och är nominerad för hållbar hantering av kött. Men
de har inte gjort några större omställningar för att komma med i
tävlingen, förklarar Lars Freij.
– Vi har ju alltid hållit på så här. Vi saltar in, maler, mörar och
gör vår egen korv. Vi kastar inte en enda köttbit.
Anna Richert landar vid Världsnaturfondens monter där
högar med ”Köttguiden” ligger upplagda. En dator står uppställd
för besökare att testa hur mycket ens måltid ”kostar” i
växthusgasutsläpp genom att lägga dit olika ingredienser. Med
100 gram nötkött på tallriken – utan något enda tillbehör – lyser
den redan i rött.
– Folk blir ofta arga när jag pratar om kött. Vi vill inte att någon
annan ska bestämma vad vi ska äta. Det vill jag inte heller, jag vill
berätta vad som händer om vi fortsätter att äta som vi gör, säger
hon.
Vad händer då?
– De två stora trenderna som vi ser kopplade till maten är
klimatförändringen och minskad biologisk mångfald. Vi förlorar
arter i en oroväckande takt. Jag får ofta frågan om det inte räcker
att bara äta svenskt. Nej, det gör det inte. Det är ett bra första
steg men det måste också läggas en hållbarhetsaspekt på
matvalen. Det räcker inte att äta bra kött, vi måste även äta
mindre kött.

Jag får ofta frågan om det inte
räcker att bara äta svenskt. Nej,
det gör det inte.
Ska man välja svenskt eller ekologiskt?
– Börja med att välja något som är märkt alls. Båda är bra. Det vi
måste styra bort ifrån är anonym billig massproducerad mat.
ANNONS:

År 2017 var första året då Sveriges köttkonsumtion konstaterades
ha minskat, enligt Jordbruksverkets januaristatistik. Den 20 juni
förra året antog Riksdagen Sveriges första nationella
livsmedelsstrategi som täcker hela kedjan, från bonde till
konsument. Strategin är tänkt att bidra till ökad och hållbar
produktion av mat, men även leda till fler jobb och ge
konsumenterna bättre förutsättningar att göra medvetna val.
– Vi har länge saknat en långsiktig och sammanhållen politik för
hela livsmedelskedjan. Det var något som jag började jobba med
så snart jag blev landsbygdsminister. Vi har drivit på för detta
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tidigare men det tycks inte ha varit förrän nu som samtliga
partier var beredda att ställa sig bakom en strategi, förklarar
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) via e-post.
Målet är att öka livsmedelsproduktionen och få en
konkurrenskraftig livsmedelskedja.
– En grundpelare i livsmedelsstrategin är att ge förutsättningar
för innovation och utveckling av nya hållbara produkter. För att
möta framtidens utmaningar och konsumenters behov behöver vi
nya lösningar, skriver han.
Men han ger inget konkret svar till en pionjär som Björn
Oliviusson.
Självförsörjningslinjen har lyfts av blandade skäl, från
krishantering och katastrofberedskap till att rädda det svenska
åkerbrukslandskapet och leva upp till FN:s 17 hållbarhetsmål.
Oavsett skäl tycker Anna Richert att det i alla fall är att gå åt rätt
håll, hon skulle gärna se att Sverige blev mer självförsörjande på
livsmedel.
– Det kommer nog alltid finnas saker som vi behöver importera.
Men jag försöker visa på vad man kan välja till i stället för vad
man måste välja bort.
Anna Richerts vardagsguide: Så äter du hållbart
Tänk ”mindre men bättre”.
Ät varierat.
Minska ditt svinn.
Välj mat som är märkt framför anonyma produkter.
Öka andelen gröna proteiner.

Fakta. Så mycket kött äter vi
Från 1990 till 2012 ökade svenskarnas köttkonsumtion kraftigt. Sedan
har nivån varit i stort sett oförändrad med en liten minskning det
senaste året.

Konsumtionen av rött kött – från gris, nöt, får och vilt – har minskat
sedan 2013. Däremot äter vi betydligt mer matfågel – kyckling, kalkon
och anka.

Importen av kött har ökat mycket kraftigt. Av det griskött vi äter är nu
tre fjärdedelar svenskt, av fågeln två tredjedelar, av nötköttet hälften

https://www.dn.se/sthlm/de-odlar-matfisk-och-gronsaker-i-kallaren/[2019-04-12 10:30:05]

Solbergabor odlar matfisk och grönsaker i källaren - DN.SE

och av lammköttet bara en fjärdedel.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi av hälsoskäl äter högst 500
gram rött kött i veckan. I fjol låg konsumtionen på 574 gram.
Ämnen i den här artikeln:

HÅLLBARHET
Följ
Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna
och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på
plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår
nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Till toppen

Karin Grahn-Wetter
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Höghastighetståg: Trafikverket stoppade kalkyl som gynnade utbyggnad

Under putsen i gamla synagogan hittades en okänd skatt
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Kontakta DN
Här hittar du information om hur du kontaktar de olika avdelningarna på DN, samt lämnar feedback på våra tjänster och
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