
   
 

Debatten om eko mat, november 2014 
 
Fyra forskarna, vid namn Kirchmann, Bergström, Kätterer och Andersson med anknytning till SLU 
(Svenska Lantbruks Universitetet) har i sin bok "Den ekologiska drömmen" diskuterat 
frågeställningar om eko mat och ekologisk odling och kommit fram till en rad slutsatser och påstår 
mer eller mindre att alla föreställningar om ekologisk odling är felaktiga och att en övergång till 
ekologiskt jordbruk skulle leda till världssvält. Den första artikeln var publicerad i Svenska 
Dagbladet den 16 november 2014 och väckte debatt med både positiva och negativa reaktioner 
med bland annat ett flertal artiklar i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, debatt på SVT, inlägg 
från Naturskyddsföreningen och ett snabbt bemötande av kritiken från KRAV. 
 
Forskarnas påståenden som diskuteras i boken är: 

 Konsumenterna får varken bättre livsmedel eller en bättre miljö  
om de köper ekologiskt odlad mat. 

 Ekologiska livsmedel är inte giftfria. 

 Ekomaten är inte heller nyttigare än konventionellt odlad mat. 

 Ökad ekologisk odling försämrar allvarligt livsmedelsförsörjningen,  
både i Sverige och globalt. 

 Ekoodling är inte klimatsmart. 
 
 

Min analys 
 
KRAV var snabba med att bemöta kritiken på ett sakligt sätt på sin webbplats, pressmeddelande 
och replik i Svenska Dagbladet, debattartikel i lantbruksmedia ATL följande dag efter artikeln 
publicerats, där de besvarar all kritik och förklarar med fakta att forskarnas påstående inte stämmer. 
Det visade sig att detta är en gammal debatt som har tagits upp igen, i och med boken "Den 
ekologiska drömmen" som forskarna gett ut. Forskarna källhänvisar till sina egna forskningar och 
en forskare i England, medans KRAV hänvisar till vetenskapliga fakta och forskning som bevisar 
att ekologisk odling är bättre för vår jord och miljö. Till exempel att biologisk mångfald ökar där 
ekologisk odling sker jämfört med konventionell odling där biologiska mångfalden minskar på 
grund av kemikalier.  Maria Wistad, föreståndare på Centre for organic food and farming, säger 
följande om forskarna i en artikel i Dagens Nyheter den 17 november 2014: "Kirchmann, 
Bergström, Kätterer och Andersson har tidigare fått mothugg av sitt eget universitet. 2009 visade 
en studie på SLU att de hade fel angående utsläpp av fosfor och kväve. 2010 beskrevs 
forskargruppen som ”arroganta besserwissrar” i en internationell utvärdering. 
 
Ekologisk mat har fått stort utrymme i media och diskussionen har blivit en tydlig fråga gällande 
värderingar. Forskarna syftar på att ekologisk odling brister, medans KRAV kan hitta svar på alla 

punkter forskarna tar upp och bevisa att ekologisk odling förbättrar. 
 
"KRAV har stor självkritik och vi tycker att vi absolut tog hand om denna konflikt med dem resurser 
vi har, däremot ser vi ett stort behov att bli ännu bättre att bemöta de gamla argumenten från 
forskarna. Till exempel genom att vara ännu tydliga med våra värderingar, till synes och sist är det 
denna debatt handlar om." säger Kristin Cooper, Pressansvarig KRAV. 
 
Länkar 
Första artikeln angående eko mat som startade debatten: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ekologisk-odling-vagen-till-svalt_4105533.svd 
KRAVs svar på kritiken: http://www.krav.se/nyhet/ekologisk-odling-vagen-till-battre-halsa 
Eko-odling orsakar forskarbråk, DN: http://www.dn.se/arkiv/nyheter/ekoodling-orsakar-forskarbrak 
Boken ”Den ekologiska drömmen”: http://www.bokus.com/bok/9789187513534/den-ekologiska-
drommen-myter-och-sanningar-om-ekologisk-odling/ 
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