
[Bild 1] Tack för inbjudan!

Jag vill börja med att tacka för att ha blivit inbjuden till klimatdagen här i Växjö. 

Det är roligt att vara här och få möjligheten att samtala med er om något 

mycket viktigt nämligen globalt tryggad tillgång till mat.

Mitt namn är Christina Engfeldt och jag arbetar som informationsansvarig för 

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) i de nordiska länderna.

I takt med ökad miljöförstöring och klimatförändringar påverkas vår möjlighet 

att producera mat. 

Under den närmaste halvtimmen kommer jag att berätta om hur 

livsmedelsförsörjningen ser ut på ett globalt plan och om utmaningar från 

bland annat klimatförändringar. Jag kommer även gå igenom  vad som 

behöver göras för att komma till rätta med hunger.

Efter presentationen finns det tid för er att ställa frågor.
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[Bild 2] FAO:s mål och bakgrund

Att trygga tillgången till mat är FAO:s främsta uppgift. Målet: en värld utan 

hunger. Genom ett säkerställt näringsintag skall alla människor få möjlighet 

att leva ett friskt och aktivt liv. 

FAO:s mandat omfattar jordbruksfrågor, landsbygdsutveckling, skogsbruk och 

fiske inom ramen för en uthållig utveckling. 

FAO är FN:s första fackorgan. Redan 1943 träffades framsynta ledare från 

den allierade sidan i Hot Springs på initiativ av Franklin Roosevelt eftersom 

man insåg att för att få en hållbar fred krävdes en säkrad matförsörjning. 

Roosevelt och övriga ledare förstod att det bästa sättet att bistå de 

krigsdrabbade länderna var att skapa sådana förutsättningar att dessa länder 

kunde producera sin egen mat och därmed också ha möjlighet att ansvara för 

sin egen nationella utveckling. FAO grundades en vecka före bildandet av FN 

1945. 



[Bild 3] Antal undernärda och FAO:s hungerkarta

FAO beräknar att 963 miljoner människor världen över är kroniskt undernärda 
och hungrande.

FAO:s hungerkarta visar andelen kroniskt undernärda av befolkningen i 
världens länder. Ju mörkare färg desto högre är andelen kroniskt undernärda i 
befolkningen. I de länder som är rödfärgade är minst 35 % av invånarna 
kroniskt undernärda. 

Som ni kan se återfinns de rödmarkerade länderna främst i Afrika söder om 
Sahara, där en av tre invånare är kroniskt undernärd. 
Samtidigt finns det största antalet hungrande i Kina och Indien vilket beror på 
att dessa två länder har stora befolkningar.
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[Bild 4] Hungern ökar

Det här diagrammet visar i vilken utsträckning hungern ökat i respektive 
utvecklingsregion under 2007. FAO:s beräkningar visar att ytterligare 75 
miljoner människor hamnade under hungertröskeln det året. Störst var 
ökningen i Asien (41 miljoner) och i Afrika söder om Sahara (24 miljoner). 

För 2008 finns ännu ingen detaljerad statistik men FAO:s beräkningar visar att 
ytterligare 40 miljoner människor blev kroniskt hungrande under året som gick. 
År 1996 arrangerade FAO ett världstoppmöte om mat där världens ledare 
enades om att minska antalet hungrande till 2015. Under FN:s 
Millennietoppmöte år 2000 antogs målet att minska andelen hungrande till 
2015. De båda hungermålen använder 1990-års hungersiffror som utgångs-
och jämförelsepunkt. Till följd av den ökade hungern de senaste åren kommer 
det bli en mycket stor utmaning att nå målen om minskad hunger. 
Utvecklingen går åt fel håll.

Det är främst de stigande matpriserna som orsakat den ökade hungern i 
världen de senaste åren.
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[Bild 5] Orsaker till stigande livsmedelspriser

Vad var det som orsakade de kraftigt stigande livsmedelspriserna?

För det  första steg priset på olja väldigt kraftigt, under första halvan av 2008 hade vi det högsta oljepriset på nära 30 år. Höga 
oljepriser påverkar naturligtvis alla branscher inklusive jordbruket och transportsektorn. 

För det andra, höga oljepriser innebär att priset på handelgödsel ökar då det är oljebaserat. Mellan 2006 och 2008 steg priset på 
handelsgödsel med i genomsnitt 98 procent. Under samma tidsperiod steg även priserna på foder och utsäde med 72 respektive 
60 procent. Det senaste halvåret har oljepriserna sjunkit vilket innebär en viss lindring.

För det tredje sjönk lagernivåerna av livsmedel till en historiskt låg nivå, kanske den lägsta på 25 år. Sedan mitten av 1990-talet 
har lagernivåerna på spannmål sjunkit med drygt 3 procent per år. När livsmedelspriserna väl börjar öka är det vanligt att man 
använder det som finns i lager för att tjäna pengar. Men om prisökningarna håller i sig börjar lagren sina, vilket skedde i det här 
fallet.

För det fjärde har vädrets makter inte varit tillförlitliga. Exempelvis har Australien drabbats av stark torka under ett flertal
säsonger medan södra Afrika drabbats av kraftiga översvämningar. På så sätt har ovanligt stor andel av skördarna gått förlorade 
eller blivit mindre än väntat. De senaste skördarna runt om i världen blev dock väldigt lyckosamma vilket innebär att även 
lagernivåerna fyllts på en aning.  

För det femte införde ett flertal livsmedelsexporterande länder olika exportrestriktioner för att skydda den inhemska tillgången
till (billiga) livsmedel. På så sätt minskade tillgången till livsmedel på den internationella marknaden och priserna steg. 

För det sjätte har spekulationen med jordbruksråvaror tilltagit då handeln med råvaror till jordbruket ökat till följd av de ökade 
priserna. Jordbrukssektorn blev en attraktiv bransch att investera i och spekulera kring.

En sjunde orsak är den kraftiga ökningen på efterfrågan och produktion av biobränsle som produceras av olika spannmål och 
vegetabiliska oljor.



[Bild 6]  …och långsiktiga faktorer

De orsaker som vi såg på den tidigare bilden kan sägas vara av mer tillfällig karaktär även om det är 
svårt att dra skarpa gränser. På den här bilden ser vi mer långsiktiga faktorer, alltså orsaker som 
utvecklats under tid och/eller orsaker som fortsätter att inverka i framtiden.

År 1984 uppgick jordbruksbiståndet till 8 miljarder US-dollar, 20 år senare, 2004, hade 
jordbruksbiståndet minskat till 3,4 miljarder US-dollar. Det innebär en minskning med 58 procent. 
Jordbruk har kort sagt försummats under 30 år.

En andra långsiktig faktor är förändrade matvanor till följd av ekonomisk utveckling. Det handlar 
främst om snabbt växande ekonomier som till exempel Kina, Indien och Brasilien, där hög ekonomisk 
tillväxt leder till ökad efterfrågan på till exempel kött- och mejeriprodukter. Tidigare trodde man att 
denna förändring hade stor inverkan på priserna, men de senaste analyserna visar att så inte är fallet. 
Den ökade efterfrågan i dessa länder täcktes av nationella utbud. FAO tror dock att detta kommer att 
få större effekter i framtiden.

Befolkningstillväxten runt om i världen kommer också att påverka livsmedelsförsörjningen. Idag är vi 
cirka 6 miljarder människor men år 2050 kommer vi troligen att vara 9 miljarder människor. Det finns 
därmed ett ökande tryck på matresurserna. Jag kommer att återkomma till den här frågan längre fram 
i presentationen.

I fråga om klimatförändringar är det svårt att särskilja dem från de så kallade extremväderyttringar 
som beskrevs på den tidigare bilden. Det kan mycket väl vara så att torkan i Australien och 
översvämningarna i södra Afrika beror på klimatförändringar. Men det vi vet är att 
klimatförändringarna påverkar jordbruken negativt i stor utsträckning. Vi vet att det är de fattigaste 
som kommer att drabbas hårdast. 
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[Bild 7] Fluktuerande priser 
På den här bilden visas två diagram som visar utvecklingen för matpriser och 
jordbruksråvarupriser. På diagrammet till vänster kan ni se hur matpriserna låg stilla 
under 2005 och större delen av 2006 (ljusblå respektive grön kurva). I slutet av 2006 
ser ni hur kurvan (den gröna) börjar stiga. Priskurvan för 2007 (den rosa) stiger brant 
och stigningen fortsätter under 2008 (orange). Från slutet av sommaren 2008 kan ni 
sedan se hur matpriserna faller.

Diagrammet till höger specificerar prisuppgången och prisnedgången för olika råvaror 
som spannmål, kött, oljor/fetter, och mejeriprodukter.

Innebär prisnedgången att matkrisen är över?
Faktum är att prisnedgången inte haft genomslag på de lokala marknaderna. 
Människor i fattiga länder, och även vi i Sverige, betalar fortfarande höga priser för vår 
mat. Den kraftiga prisnedgången innebär även att de bönder som investerade i 
odlingar, alltså inhandlande dyra insatsvaror när priserna var höga, inte lyckats göra 
de vinster som de förväntat. Incitamentet för odling har därmed avtagit vilket innebär 
att vi kan förvänta oss lägre skördar den kommande säsongen.
Fastän livsmedelspriserna (råvarupriserna) fallit på senare tid, främst till följd av 
rekordstora skördar och gynnsamt väder, förutspår FAO att priserna förblir 
jämförelsevis höga. Tre faktorer motiverar detta antagande: 
1) Den ekonomiska tillväxten i många utvecklingsländer förutspås fortsätta. Det 
medför ökad köpkraft och förändrade kostvanor.
2) Efterfrågan på biobränsle kommer att kvarstå då tekniken för andragenerationens 
biobränslen inte finns tillgänglig och då rika länder fortfarande subventionerar 
produktionen av biobränslen.
3) Höga priser på insatsvaror och brist på mark, vatten och övriga resurser gör 
jordbruksproduktionen dyrare.
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[Bild 8] Växande världsbefolkning

Som jag berättade tidigare är vi drygt 6 miljarder människor på jorden, och fram till år 
2050 kommer världens befolkning ha ökat till 9 miljarder människor. Jordens 
befolkning växer årligen med 78,5 miljoner människor. Som ni kan se på bilden 
kommer den framtida befolkningstillväxten nästan uteslutande att ske i 
utvecklingsländerna (den grå kurvan). I de rika länderna (den nästintill horisontella 
linjen längst ner) kommer befolkningstillväxten näst intill vara obefintlig. 

Den framtida befolkningstillväxten i utvecklingsländerna ställer stora krav på deras 
jordbruk och en mer tryggad tillgång till mat är ett måste. Fram till 2030 måste vi 
producera dubbelt så mycket mat om vi ska kunna föda världens befolkning. Fram till 
idag är det möjligt att säga att vi producerat tillräckligt mycket mat för att föda 
världens befolkning, däremot har vi av olika orsaker inte lyckats fördela 
matresurserna. I de fattiga länderna finns stora orättvisor mellan fattiga och rika och 
mellan män och kvinnor i fråga om markrättigheter och möjligheter att få utbildning 
och krediter. Samtidigt har vi i de rika länderna inte prioriterat jordbrukssektorn i olika 
bistånds- och utvecklingsprojekt. De rika ländernas subventioner till det egna 
jordbruket och tullrmurarna mot de fattigare ländernas jordbruksprodukter har 
förvärrat situationen. 

Befolkningstillväxten kommer alltså att ställa stora krav på jordens mark- och 
vattentillgångar. Frågan är om dessa resurser, i ljuset av klimatförändringarna, 
kommer att räcka?



[Bild 9] Klimatförändringarnas effekter

Den här bilden visar olika effekter som väntas följa i klimatförändringarnas spår, 
effekterna blir allvarligare ju mer temperaturen stiger. Som ni ser kommer 
matproduktionen och vattenresurserna att påverkas negativt redan vid små 
temperaturökningar. Till detta kommer även extrema väderhändelser inklusive 
kraftiga stormar, bränder och stark torka som påverkar matproduktionen än mer.

Det tragiska är att det är de fattiga, de som bidragit minst till att skapa 
miljöproblemet, som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Det mänskliga 
lidandet går inte att uppskatta men vi vet att de ekonomiska följderna är mycket 
stora. Klimatförändringarna kommer också att leda till flyktingströmmar och sociala 
konflikter. 

Att säkra tillgången till mat i ljuset av klimatförändringarna är därmed en av vår tids 
största utmaningar.
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[Bild 10] Vattenbrist?

På bilden kan ni se att det är jordbruket som slukar stora delar av jordens sötvattensresurser (det 
brunaktiga fältet). Det krävs en ordentlig utveckling av vattenhushållningen om vattenresurserna skall 
räcka i takt med att jordbruket måste öka sin produktion. Det viktigt att understryka att 
utvecklingsländerna är i stort behov av enkel teknik och kunskap om hur de ska kunna hushålla med 
vatten.
Jordbruket använder omkring 70 procent av tillgängliga resurser av sötvatten. Omkring 20 procent av 
all odlad mark är bevattnad, och den bevattnade marken står för 40 procent av 
livsmedelsproduktionen. 

Libyen och Saudi-Arabien är två länder som redan överskrider sitt sötvattenanvändande. I stora delar 
av Kina och Indien sjunker grundvattennivån med 1-3 meter varje år. På senare tid har vi sett en ny 
oroväckande trend där rika utvecklingsländer som Kina och Gulfstaterna försöker köpa upp 
jordbruksmark i fattiga utvecklingsländer för att säkra sin egen tillgång till mat.

En ny rapport från EU:s miljöbyrå (EEA) visar att flera av Europas länder väntas få ökade problem med 
bristande vattenresurser.
Klimatförändringarna har lett till ökad torka och även turism och jordbruk tär på vattenresurserna, 
liksom satsningar på vattenkrävande golfbanor och swimmingpooler. Rapportförfattarna är dock mest 
oroande av de smältande glaciärerna i Alperna som svarar för 40 % av Europas färskvatten.
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[Bild 11] Hur mycket vatten kräver olika produkter?

Bilden visar hur mycket vatten som krävs för att producera 1 kg nötkött, fläskkött, 
vete respektive potatis. Som ni kan se är det mycket stor skillnad på nötkött och 
potatis vilket betyder att våra matvanor har stor inverkan på vattenåtgången. 



[Bild 12] Markbrist?
Kartan på bilden visar att det finns ytterligare mark som potentiellt kan användas för 
odling. Idag används ca 11 procent av världens yta till odling, vilket motsvarar ca 1,5 
miljarder hektar. De kommande åren kommer ytterligare 120 miljoner hektar att 
behöva tas i anspråk. De områden som är mörkgröna är de områden där det finns 
orörd mark som är potentiellt lämpligt för odling. De områden som är färgade i rosa, 
orange och grå färg lämpar sig däremot inte för ytterligare odling. I de gula områdena 
finns det ytterligare odlingsbar mark i viss utsträckning. Som Ni ser finns begränsade 
områden av odlingsbar mark att unyttja även i södra Sverige. Vi har m.a.o. ett ansvar 
för hur vi utnyttjar vår åkermark, även i ett globalt perspektiv. Innan vi asfalterar över 
god jord bör vi tänka oss för. Behöver vi lägga ytterligare ett shoppingcenter just här? 
Eller ett villaområde? Kan en väg dras i en annan sträckning? 

Det vi kan se är att det blir svårt att öka jordbruksproduktionen i till exempel 
Nordafrika, Indien och Kina. Samtidigt är det även viktigt att komma ihåg att mark 
som inte är uppodlad ändå fyller andra funktioner som till exempel rekreation och 
stöd för biologisk mångfald. 

Tillgången till mark och vatten är inte oändlig vilket innebär att vi måste planera hur 
och till vad dessa resurser skall användas. En fråga som aktualiseras av detta faktum 
är satsningarna på biobränsle. Som jag berättade tidigare har satsningarna på ökad 
biobränsleproduktion varit med och drivit upp matpriserna. Tillverkning av 1 liter 
etanol kräver dessutom cirka 5000 liter vatten, vilket exempelvis motsvarar 5 kg vete. 
Som ni kan se på den här kartan återfinns de områden som är lämpade för ytterligare 
odlingar, alltså de gröna områdena, främst i utvecklingsländerna. Frågan är om det är 
rimligt att använda den marken för odling av energigrödor samtidigt som vi måste öka 
matproduktionen för att mätta den växande världsbefolkningen?     
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[Bild 13] Ökad efterfrågan på biobränsle och effekter på matpriserna

Det är naturligtvis svårt att veta exakt i vilken utsträckning den ökade efterfrågan och 
produktionen av biobränslen påverkat livsmedelspriserna. På bilden ser ni en 
sammanställning av olika forskningsstudier som publicerats. De flesta studierna visar 
att siffran hamnar någonstans mellan 25 och 40 %. Men Världsbankens studie, som ni 
ser högst upp, uppskattar att den ökade efterfrågan på biobränsle påverkat 
livsmedelspriserna med 75 %.
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[Bild 14] Andel energigrödor som används till biobränsleproduktion 

Biobränsle produceras främst i USA, Brasilien och inom EU. Men även många andra 
länder har påbörjat en produktion. På bilden kan ni se att hälften av 
sockerrörsodlingarna i Brasilien används till etanolproduktion. I USA är det främst 
majs som används till produktion av etanol medan EU-länderna odlar raps för 
tillverkningen av biodiesel.

Bilden visar även att det endast är en liten del av spannmålen och oljorna som 
används till biobränsleproduktion. Men samtidigt är det viktigt att understryka att 
över hälften av ökningen skett sedan 2005. Ett exempel på en kraftig ökning finns att 
hämta från USA där majsproduktionen under 2007 ökade med 40 miljoner ton. 30 
miljoner ton av dessa 40 miljoner användes till etanolproduktion.

Den kraftiga ökningen i efterfrågan och i produktion av biobränslen beror bland annat 
på att både USA och EU satt upp mål för ökad användning av biobränslen samt att de 
ger subventioner till själva produktionen. 

De ökade satsningarna på biobränslen och dess effekt på matpriserna har alltså 
skapat ökad hunger runt om i världen. Samtidigt visar bristen på mark och vatten att 
det är viktigt att använda dessa resurser på ett uthålligt sätt. Biobränslefrågan visar 
även att livsmedelsproduktionen är global. Den politik som förs i vissa länder får 
effekt i andra länder. 

14



15

[Bild 15] Diouf: ska fattiga eller rika gynnas?

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf framhåller att huvudfrågan är: ska bioenergi i 
första hand gagna världens fattiga eller de redan välbeställda;   
M.a.o.: skall vi prioritera att dagens drygt 800 miljoner bilar rullar på biobränsle 
istället för att satsa på att utveckla nya metoder att utvinna värme och elektricitet 
från bioenergi till de 1,6 miljarder människor i glesbygdsområden som saknar tillgång 
till elektricitet eller de 2,4 miljarder som saknar trygga energikällor för värme och 
matlagning.



[Bild 16] Framtiden – Vad bör göras?

För att utvecklingsländerna skall kunna trygga tillgången till mat för sina befolkningar 
och den väntade folkökningen är det som sagt viktigt att jordbruksproduktionen ökar. 
För att öka jordbruksproduktionen behövs en rad åtgärder, ni ser dem på listan till 
vänster. Åtgärderna är ett ansvar för både utvecklingsländerna själva och för de rika 
länderna. Att ge marginaliserade grupper som till exempel kvinnor tillgång till teknik, 
krediter och mark- och vattenresurser är en viktig åtgärd inom länderna. Samtidigt är 
det viktigt att de rika länderna hjälper till att finansiera projekt för till exempel 
infrastruktur och service på landsbygden samt att världsmarknaden för 
jordbruksprodukter blir mer rättvis.

Men samtidigt har alltså klimatförändringarna inverkan på jordbruket. Det är viktigt 
att hålla ett globalt perspektiv i planering av projekt och åtgärder. Det vi beslutar här i 
Sverige till exempel i fråga om biobränslen får alltså effekt på fattiga människor i 
Afrika. 
Jordbruket är en stor källa till utsläpp av växthusgaser. Genom miljövårdande 
odlingspraktiker inklusive ekologiska odlingar kan man hindra utsläpp och rent av 
hjälpa till att absorbera utsläpp av växthusgaser. I takt med klimatförändringarna 
påverkar naturen och miljön blir det än mer viktigt att bevara och främja den 
biologiska mångfalden. Slutligen har vi själva som individer möjlighet att göra skillnad. 
Vi kan tänka över våra konsumtions- och levnadsvanor.
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[Bild 17] TACK!

Tid för frågor!


