


FÖR KLIMATRÄTTVISA  - KROSSA DET 
INDUSTRIELLA JORDBRUKET

Det är dags att synliggöra den stora roll det industriella jordbruket spelar 
i den rådande klimatkrisen. Klimatrörelsen har, med stor framgång, 
lyckats exponera hur fossilindustrins jakt på profit tar död på vår planet. 
Det industriella jordbrukets stora roll har dock lyckats gå i princip 
helt under radarn. Det här häftet har för avsikt att visa hur de stora 
jordbruksföretagen – i sin strävan efter att expandera sina marknader och 
fortsätta ”business as usual” – genomdriver falska och farliga lösningar 
på klimatkrisen. Låt oss, som individer och grupper som kämpar för global 
klimaträttvisa, bredda vår rörelses fokus och tillsammans nedmontera det 
industriella jordbrukssystemet!

Det industriella jordbrukssystemet fördriver småskaliga jordbrukare från 
deras mark för att ge plats till monokulturella odlingar på gigantiska 
plantage, och producerar grödor för den globala marknaden, biobränsle, 
djurfoder och ingredienser till processade livsmedel. Industriell 
jordbruksproduktion sker utan hänsyn till natur, biodiversitet eller lokal 
matsäkerhet, samtidigt som det är en av de huvudsakliga orsakerna till 
dagens klimatkris.Uppskattningsvis 44–57% av de globala utsläppen av 
växthusgaser kommer från det industriella jordbruket. 
Produktionen och användningen av syntetiska gödningsmedel står för 
hela 10% av de globala utsläppen, om industrins konsumtion av fossilgas, 
bidrag till markförstöring och beroende av fracking räknas in. Stora, 
bördiga markområden förstörs i jakten på sällsynta mineraler och billig 
fossilgas.

Det är inget sammanträffande att samma företag som producerar 
gödningsmedel, bekämpningsmedel och grödor också är de som 
dominerar det globala politiska samtalet och beslutsfattandet i 
jordbruksfrågor. Dessa privata aktörer presenterar ständigt falska 
‘lösningar’ på klimatkrisen med avsikt att expandera sina marknaders 
räckvidd, exempelvis genom att tvinga småskaliga bönder att använda 
deras syntetiska gödningsmedel, bekämpningsmedel and patenterade 
frön. Det enda syftet med dessa ‘lösningar’ är att fortsätta hålla oss inlåsta 
i ett destruktivt, industriellt jordbrukssystem.

STOPPA EXPLOATERINGEN AV JORDEN

Vi måste stoppa det industriella jordbrukets förödande metoder och det 
fåtal företag som kontrollerar industrin. Vi vet redan vilka lösningarna 
är: agroekologi, hållbara jordbruksmetoder och matsuveränitet, som 
säkerställer självbestämmande över livsmedelssystem. Låt oss krossa 
det industriella jordbruket i klimaträttvisans namn! Låt oss utbilda oss 
själva, dela vår kunskap, skapa motståndsnätverk, använda direkt aktion 
och slå mot producenterna där det känns som mest.
 
I september 2019 kommer en massaktion äga rum i norra Europa 
riktad mot en av huvudaktörerna i det industriella jordbrukssystemet. 
Aktionen har som mål att stoppa källan till förstörelsen och exponera det 
industriella jordbrukets klimatskadliga verksamhet.

Mat till folket, inte grödor för profit!



INDUSTRIELLT JORDBRUK 

Jordbruk som vi känner det idag är ett resultat av den kapitalistiska 
utvecklingen av det industriella samhället. Sedan andra världskriget 
har västvärldens jordbruksmetoder blivit mer och mer industrialiserade. 
Industriellt jordbruk karaktäriseras av:

•	 Specialisering	- Industriellt jordbruk är vanligtvis specialiserat på en 
produkt, exempelvis mejeriprodukter eller vete.

•	 Mekanisering	– Nya, mer avancerade jordbruksmaskiner gör att 
mindre arbete behövs i produktionen. Detta medför ett behov av 
stora investeringar i teknisk utrustning.

•	 Centralisering	- Jordbruket blir alltmer koncentrerat till färre och 
större områden. Småskaliga bönders mark köps upp och slås 
samman. Konsekvensen blir att väldigt få agroindustriella företag 
äger enorma arealer odlingsmark.

•	 Tillförsel	av	enorma	mängder	syntetiska	gödnings-	och	
bekämpningsmedel	-	Traditionella odlingsmetoder ersätts av 
storskalig produktion beroende av industriellt framställda kemiska 
produkter.

•	 Monokultur - Vanligtvis odlas endast en gröda på enorma ytor. 
Grödor för export prioriteras, såsom spannmål för djurfoder, 
biobränslen eller ingredienser till processade livsmedel. 
Produktionen av soja, majs, raps, vete, sockerrör, ris och palmolja 
ökar globalt på bekostnad av lokal matsäkerhet och biodiversitet. 

Till följd av kapitalismens expansion till världens alla hörn har 
även jordbruksmetoderna blivit föremål för kapitalismens centrala 
principer: konkurrens, profit och pris. Målbilden för dagens jordbruk 
är att producera så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt och 
så billigt som möjligt. Ingen hänsyn tas till sociala eller miljömässiga 
konsekvenser, vilket utgör grunden för det ohållbara industriella 
jordbruket. Jordbruksindustrin bär en stor del av skulden för 
klimatkrisen, bland annat till följd av det utbredda användandet av 
syntetiska gödningsmedel, teknologi och maskiner som kräver enorma 
mängder fossilenergi. 

I det industriella jordbrukssystemet är de multinationella företagen 
vinnarna. De gör enorma vinster på försäljningen av genmodifierade 
grödor (GMO), syntetiska gödningsmedel, hormoner, antibiotika och 
avancerad jordbruksteknik medan böndernas del av avkastningen 
ständigt minskar.



GÖR UPP MED DET INDUSTRIELLA JORDBRUKSSYSTEMET
Trots ökad förståelse för den påverkan jordbrukssystemet har på 
klimatförändringarna är inga politiker villiga att utmana den rådande 
produktionsmodellen. Multinationella företag och regeringar över 
hela världen fokuserar istället på falska ‘lösningar’, såsom “Climate 
Smart Agriculture” (klimatsmart jordbruk), torkresistenta GMO-
grödor eller storskalig teknisk manipulation av planetens klimat 
genom så kallad ”geoengineering”. Om jordbruket ska vara en del 
av lösningen på klimatkrisen behöver vi ändra det av multinationella 
företag kontrollerade globala, industriella jordbrukssystemet i 
grunden. Vi behöver arbeta för att etablera lokala system drivna 
av småskaliga bönder. Genom att säkerställa en omfördelning av 
mark till småbrukare, tillämpning av metoder som återställer jordens 
bördighet, samt politik som stödjer lokala lösningar kan jordbrukets 
roll som klimatbov kraftigt minskas, eftersom de globala utsläppen 
av växthusgaser skulle halveras inom några få decennier. Vad 
som behövs är inte nya teknologiska lösningar utan att vi lär av de 
odlingsmetoder som småskaliga bönder använde innan den industriella 
revolutionen.

Det land med mest intensivt jordbruk i världen är 
Danmark.

60% av landets totala yta utgörs av odling. Endast 
10% av detta används för direkt produktion av mat för 
människor. 81% används för produktion av djurfoder. 
Detta betyder att 49% av Danmarks totala landyta 
används till den onödiga och absurda köttindustrin.



Dagens småskaliga bönder befinner under ökad press. Stater och stora 
jordbruksföretag tillskansar sig stora jordarealer genom metoder som 
faller inom lagens gråzoner, ignorerar lokalbefolkningens rätt till mark 
och berövar dem deras tillgång till land, vatten och mat. Trots faktumet 
att agroindustrin äger en stor majoritet av världens odlingsmark är det 
fortfarande de småskaliga bönderna som producerar majoriteten av 
världens mat. Dessa småskaliga bönder är vanligtvis mer produktiva 
när det kommer till avkastning per arealenhet och har en större 
potential för att öka sin produktion genom att använda hållbara 
metoder.Anbaumethoden.

AGROINDUSTRI, KAPITALISM OCH 
KOLONIALISM

Det industriella jordbruket och den eskalerande klimatkrisen är 
sammankopplade. Trots att det globala jordbrukets produktion ökat 
under de senaste decennierna har den globala matsäkerheten inte 
förbättrats. Miljontals människor har fortfarande inte tillgång till den mat 
de behöver, detta eftersom det industriella jordbruket inte har som mål 
att producera mat, utan att producera vinst. Maten är blott en biprodukt.
 
Det globala, industrialiserade och exportinriktade jordbrukssystemet 
som vi ser idag är en reproducerar koloniala mönster. När européerna 
koloniserade Afrika under 1800-talet blev de mest bördiga 
landområdena konfiskerade - en process som vi idag känner till som 
“land grabbing”. De små jordbruken som under århundraden hade 
producerat lokal mat för lokal konsumtion beslagtogs av de europeiska 
kolonisatörerna och omvandlades till stora plantage för grödor 
för export - såsom kaffe och socker. Detta ledde till en omedelbar 
minskning av matproduktion till lokalbefolkningen och ett fullständigt 
tillintetgörande av matsäkerheten. Behovet av fortsatt expansion av 
plantagen ledde till avverkning av miljontals hektar skog och annan 
vildmark. Detta orsakade massiv miljöförstöring, exempelvis i form av 
jorderosion och ökenspridning.

Vår tids industriella jordbruk ödelägger lokal matproduktion genom 
att fokusera på produktion av grödor för en industriell process för 
försäljning på den globala marknaden. Ett exempel är norra Europas 
köttindustri som lägger beslag på enorma landarealer i exempelvis 
Argentina, Brasilien och USA för produktion av sojabönor till djurfoder.

Uppskattningsvis 72% av världens alla lantbruk är mindre än en 
hektar till ytan. Dessa småskaliga bönder kontrollerar bara 8% 
av världens odlingsbara landytor. Trots detta står småskaliga 
jordbruk i asiatiska länder och afrikanska länder för 70% av 
världens matproduktion.

TILLBAKA TILL DET LOKALA
En av lösningen på klimatkrisen och avsaknaden av global 
matsäkerhet är att avveckla de agroindustriella företagen och 
återlämna marken till småbrukare. De kan odla mer effektivt och på sätt 
som är mer varsamma mot planeten och som släpper ut mycket mindre 
växthusgaser. En stor del av jordbrukssystemets utsläpp kan också 
minskas genom att fokusera på färsk mat och lokal produktion, snarare 
än processade livsmedel och billigt kött.





KLIMATBOVAR
Den globala industrin för syntetiska gödningsmedel domineras av 
ett fåtal företag. Konstgödselföretaget Yara, som delvis ägs av den 
norska staten, dominerar den globala marknaden för kvävebaserat 
konstgödsel. Fosfor- och kaliummarknaden däremot, sköts av en 
handfull företag, bland annat USA-baserade Mosaic och kanadensiska 
PotashCorp.

MER BÖRDIG ODLINGSMARK
Om vi slutade använda syntetiska gödningsmedel skulle de globala 
utsläppen av växthusgaser genast sjunka. Förlust av organiskt material 
i jorden ligger bakom den största delen av det industriella jordbrukets 
utsläpp. Genom att omstrukturera jordbruket, övergå till agroekologi 
och använda mer varsamma metoder kan den utarmade jorden 
återhämta sig. Vi kan på så sätt säkerställa vår framtida tillgång till 
bördig odlingsmark, vilken skulle ha kapacitet att lagra mer CO2 från 
atmosfären. Om vi tar initiativ nu kan mängden organiskt material i 
jorden om 50 år ha återhämtat sig och återgå till samma nivå som 
innan industrialiseringen. Det är lika lång tid som det har tagit för 
det industriella jordbruket att bryta ner och utarma jorden. En sådan 
jordförbättring kan reducera de globala utsläppen av växthusgaser med 
25–30%.

Syntetiska gödningsmedel

Den kapitalistiska principen om vinstmaximering materialiseras i 
användningen av konstgödsel. Det finns gränser för hur mycket en 
balanserad och välmående jord kan producera, och samtidigt behålla 
sin bördighet. Konstgödsel används för att öka skörden bortom vad 
jorden kan klara av att ge på egen hand, och effekten blir en kraftig 
bördighetsreducering. Detta gör att det skapas ett beroende av 
konstgödsel, där konstant tillförsel blir nödvändig för att någon skörd alls 
ska ges. Syntetiska gödningsmedel är den största bidragande orsaken 
till jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Produktionen av konstgödsel, 
särskilt kvävegödsel, kräver otroliga mänger energi. Uppskattningsvis 
slukar produktionen uppemot 1–2% av den globala energianvändningen, 
och varje år växer produktionen. Trots den extremt energiintensiva 
produktionsprocessen är det när gödningsmedlet forslas ut på 
odlingsmarkerna den största delen av utsläppen sker, då konstgödslet 
dunstar eller sprider sig, till exempel till vattendrag.

Syntetiskt gödselmedel är artificiellt framtagen växtnäring skapat av 
kombinationer av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). De finns naturligt 
i marken men genom intensivt jordbruk utarmas näringen snabbare än 
vad den kan återskapas naturligt.

Syntetiska gödningsmedel: Kväve (N), Fosfor (P), Kalium (K)
Ingredienserna i syntetiska gödningsmedel är ämnen som 
förekommer i naturen. Fosfor och kalium finns båda i vissa 
bergarter. Den viktigaste källan till fosfor är fosfat - en icke-
förnyelsebar resurs som tar 10–15 miljoner år att bildas. När de 
fosforreserverna tar slut, vilket kommer att ske inom mindre än ett 
sekel sett till dagens utveckling, kommer det att vara omöjligt för 
det industriella jordbruket att bibehålla samma höga avkastning. 
Kvävegödsel produceras främst med hjälp av fossilgas i en extremt 
energiintensiv process.

Varje gång 100 kg kvävebaserat 
gödningsmedel används på en åker hamnar 
1 kg i atmosfären som kväveoxid. Det är en 
växthusgas som är 300 gånger så potent som 
CO2 och bryter ned ozon extremt effektivt.



STOPPA ANVÄNDNINGEN AV KEMIKALIER 
Låt oss sluta använda kemikalier inom jordbruket och istället hitta ett 
bekämpningsmedel som kan tillintetgöra kapitalismen. Genom att 
återvända till mer klimatvänligt och diversifierat jordbruk som är bättre 
anpassat till lokala förutsättningar, kan vi återta jordbruksmarkerna, 
öka avkastningen och skapa en bättre matproduktion. Den nödvändiga 
kunskapen om hållbart jordbruk utan kemikalier finns fortfarande bland 
småskaliga bönder runt om i världen.

BEKÄMPNINGSMEDEL

Användandet av syntetiska gödsel- och bekämpningsmedel har varit 
absolut nödvändiga för utvecklingen av det industriella jordbruket, och 
är en av huvudorsakerna till överexploateringen av odlingsmarken. 
Bekämpningsmedel används för att bekämpa ogräs, insekter, svampar, 
gnagare och andra organismer som anses vara skadliga. Medan 
konstgödslet står för den främsta delen av det industriella jordbrukets 
utsläpp är de ekologiska effekterna av bekämpningsmedel mindre 
direkta. Deras negativa effekter på miljön förbises på grund av deras 
betydelse för upprätthållandet av det industriella jordbruket och 
till följd av bekämpningsmedelsindustrins otroliga makt. Det stora 
missbruket av bekämpningsmedel leder till förorening av grundvatten, 
enorma förluster av biodiversitet, erosion och utarmning av jorden. Det 
sistnämnda leder till ytterligare behov av syntetiska gödningsmedel.

Användandet av bekämpningsmedel försämrar jordens kvalité och 
leder till förlust av organiskt material. Detta bidrar till klimatkrisen då 
det är det organiska materialet som binder CO2 i jorden. Användningen 
av bekämpningsmedel har blivit nödvändig i ett jordbruk bygger på 
monokultur och användande av tungt maskineri.  Odlingsmarken 
behandlas som en oändlig resurs som kan ersättas med ny och bättre 
jord när den gamla är utarmad och förgiftad. Det är en katastrofal 
mentalitet som har lett till att pesticidindustrin har fått ofantlig makt; en 
makt som är fördelad på en handfull företag.

FLER KLIMATBOVAR
De få företag som dominerar bekämpningsmedelsindustrin dominerar 
också marknaden för frön. Detta ger dem ett enormt inflytande över 
jordbrukets globala utveckling. Under de senaste fem åren har antalet 
företag i industrin bara blivit färre, vilket gör att makten är koncentrerad 
till några få aktörer. Några av de största företagen 2017 – Dow, 
DuPont, Bayer, Monsanto, BASF och Syngenta – kontrollerar 
75% av den globala marknaden för bekämpningsmedel och 63% av 
marknaden för kommersiella frön.



Termen “Climate Smart Agriculture” lanserades 2009 för att “förespråka 
ett paradigmskifte inom jordbruket, på alla dess nivåer”. Termen 
hänvisar inte till en specifik typ av produktion utan är tänkt att identifiera 
metoder och odlingsprogram som kan utgöra lösningar på utmaningen 
som klimatförändringarna innebär för matsäkerheten. 

Termen innehåller emellertid inga specifika indikatorer för hur och 
när metoder och program ses som hållbara eller inte. Climate Smart 
Agriculture är därför en vilseledande term som gör det möjligt för 
destruktiva metoder att bli märkta som “klimatsmarta”, trots deras 
tydligt skadliga effekter. På det här sättet kan multinationella företag 
och deras partners använda CSA-märkningen för att främja vilket 
projekt som helst – en tydlig greenwashing-strategi. Då den största 
delen av medlemmarna i GASCA består av gödningsmedelsindustrin är 
det särskilt metoder som förespråkar syntetiska gödningsmedel som en 
del av lösningen på klimatkrisen som läggs fram som “Climate Smart 
Agriculture”. Vidare presenteras ytterligare vilseledande termer som 
“hållbar intensifiering” och “klimatkompatibel jordbrukstillväxt”. Dessa 
falska och farliga ‘lösningar’ förhindrar verklig handling och förändring, 
ökad matsäkerhet och mer hållbart jordbruk.

AGROEKOLOGI, INTE “KLIMATSMARTA” LÖSNINGAR
Vi behöver visa att GACSA och Climate Smart Agriculture inte är 
en del av lösningen, utan snarare står för en fortsatt förstörelse av 
vårt klimat. Vi behöver arbeta mot ett system byggt på agroekologi; 
jordbrukssystem som är utformade efter de lokala ekosystemens 
förutsättningar, naturliga processer och som säkerställer en god 
näringscirkulation och hög biologisk mångfald. Genom att utnyttja 
samverkan mellan många olika växter och djur kan vi skapa hållbara, 
såväl som produktiva, odlingsmetoder. Som en social rörelse handlar 
agroekologi om att bygga hållbara och rättvisa jordbrukssystem med 
fokus på lokalt ägande och hållbar konsumtion.

CLIMATE SMART AGRICULTURE ELLER 
CORPORATE SMART AGRICULTURE

Jordbruksindustrin och de stora gödnings- och 
bekämpningsmedelsföretagen arbetar outtröttligt för att greenwasha 
sina produkter och presentera falska ‘lösningar’ på klimatkrisen. Det 
är främst en organisation, GACSA (Global Alliance for Climate Smart 
Agriculture), som för samtal om jordbrukets roll vid internationella 
klimatförhandlingar. GACSA har för avsikt att se ut som en 
frivillig, handlingsorienterad koalition som drivs av bönder med 
många medlemmar och deltagare. Trots detta är det bara ett fåtal 
bondeorganisationer som blivit del av alliansen. Verkligheten är den att 
GACSA domineras av några av världens största konstgödselföretag, 
däribland Yara.



www.freethesoil.org
www.grain.org
www.agroeco.org
www.climatesmartagconcerns.info

KLIMAKOLLEKTIVET
KlimaKollektivet är ett dansk, vängruppsbaserat politiskt kollektiv. 
Vi arbetar för att konfrontera de underliggande orsakerna för 
klimatförändringar - i både ord och handling. Vi ser oss själva som 
en del av en större global, antikapitalistisk klimatrörelse. Det här 
informationshäftet riktar sig främst till andra organisationer och grupper 
som kämpar för global klimaträttvisa. Målet är att informera om det 
industriella jordbrukets roll i klimatkrisen och uppmuntra till aktion.

Klimakollektivet.wordpress.com //  facebook.com/climatecollective
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