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A 1938/UHN Medlemsförslag om en gemensam satsning på 

nordisk livsmedelssäkerhet 

Midtergruppen foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at 

• öka samordningen av forskning och utveckling av ekologiska och kommersiella 
grödor och odlingsrekommendationer som håller för förändrade växtförhål-
lande i och med klimatförändringen i Norden 

• att öka livsmedelssäkerheten och självförsörjningsgraden i Norden, så att vår 
region är mer beredd på klimatförändringar, mindre utsatt inför kriser och 
bättre utrustad för att upprätthålla ett hållbart kommersiellt jordbruk under nya 
växtförhållanden 

• att upprätthålla och utveckla NordGens roll som en garant för livsmedelssäker-
het i Norden i och med klimatförändringen 

Baggrund 

Till det nordiska välfärdssamhällets uppdrag hör att se till att maten ska räcka åt alla 
oberoende av klimatmässiga störningar. Att öka livsmedelssäkerheten görs bäst till-
sammans då länder kan dela med sig av erfarenheter och hitta samverkansformer som 
kommer alla till gagn. 

Livsmedelssäkerheten och självförsörjningsgraden måste ligga på en högre nivå i våra 
länder, det visar de senaste årens kriser på. Det är kritiskt att Norden proaktivt minime-
rar riskerna för de avsevärda ändringar för växtförhållanden som klimatförändringen in-
nebär, det är säkerhetsfråga och en hållbarhetsfråga. Vi behöver producera protein och 
andra grödor med högt näringsinnehåll, hållbart och organiskt, nu och i framtiden, för 
konsumenter och för djurhållningen. Med tanke på att vi vet att de snabbaste effek-
terna av klimatförändringen syns i de arktiska områdena, så måste Norden vara mer 
förberett på allt snabbare förändringar i vår miljö. 

Nya metoder, nya grödor 
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU i Sverige koordinerar flera samnordiska insatser för 
innovation inom jordbruket. En stor del av arbetet har bestått av att upprätthålla nuva-
rande grödor, vilket har värde för matsäkerheten och produktutvecklingen. I dagens 
världssituation och med de kommersiella intressen som på sikt oberoende ligger i län-
dernas intresse, så måste mer göras för att hitta nya grödor för nya omständigheter. 
Det är i nordiskt intresse att utveckla forskning kring gångbarheten i odling av kommer-
siella grödor lämpliga för förändrade växtförhållanden. I det arbetet är det kritiskt att 
hitta odlingsmetoder som samtidigt inte systematiskt förstör ekosystemet eller bidrar 
till den klimatkris som i sin tur påverkar jordbruket. Hållbart, organiskt jordbruk är 
mindre känsligt inför de hinder för handel av råvaror som krig och kriser medfört för 
konventionellt jordbruk. Begränsad tillgång på fosfor, ammoniak och därmed mineral-
gödsel är just nu exempel på det [1]. Även handeln med protein för djurhushållning har 



 

påverkats under de senaste åren och det är ytterligare ett incentiv för ökad nordisk pro-
duktion av (växtbaserad) protein för djurfoder [2]. 

NordGen har en extremt viktig uppgift för Norden och för världen, vad gäller livsme-
delssäkerhet. Framöver behöver lagret av frön och växter inte bara konservera de arter 
som finns idag, utan snabbt även bidra till utvecklingen av växter som kan upprätthålla 
vår livsmedelssäkerhet i framtiden. NordGen bör ges resurser att jobba med ny tek-
nologi och nya partners för att nå nya resultat i snabbare takt. År 2019 samlade Nord-
Gen och NordForsk en rad forskare och beslutsfattare för att diskutera ”Invest more in 
plant breeding research and include gene banks [3]”. Konferensen efterfrågade mer ro-
busta grödor som tål mer extrema väderfenomen och skadedjur, men också teknologi 
och offentlig-privat samverkan. NordGens resurser bör av denna orsak fortsättningsvis 
utgöra en stor del av MR-FJLS:s budget, då dess uppgift blir allt viktigare. 

Lång- och kortsiktigt nordiskt samarbete 
De nordiska jord- och skogsbruksministrarna samlades i juni 2022 för att diskutera livs-
medelssäkerhet och beredskap [4]. Mötet relaterar också till den förstudie [5] som Nor-
diska ministerrådet beställde av Nordic Agri Research (NKJ) och Nordic Forest Research 
(SNS) kort efter det ryska angreppet på Ukraina. Förstudien om hur robustheten kan 
stärkas i bioekonomin, alltså skog-, jordbruks- och havsnäringarna i bred betydelse, ger 
riktning för det gemensamma nordiska policyarbetet – på sikt. I det sammanhanget är 
klimatförändringarnas effekt på hela sektorn avgörande på sikt, även om kriget Ukraina 
och dess effekt på jordbruket lagt grund för förstudien. 
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