För dig som vill läsa mer – här är en referenslista
Ekobonden gillar smarta knep
Mer fakta om bekämpningsmedel finns på Naturskyddsföreningens hemsida.
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/risker-och-effekter-av-bekampningsmedel
Rapport från Naturskyddsföreningen ”100% ekologiskt – det agroekologiska och ekologiska
jordbrukets roll för livsmedelstrygget och miljö”.
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/alla-munnar-ska-mattas
Rapport från Naturskyddsföreningen ”Avlopp på våra åkrar – en rapport om miljögifter i slam”
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/avlopp_pa_vara_akrar__en_rapport_om_miljogifter.pdf
Kemikalieinspektionens rapport ”Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull. En
riskbedömning av kadmium med mineralgödsel i fokus”.
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Viktigt-att-sanka-halterna-av-kadmium-for-folkhalsansskull/

Eko bäst för barnen
WHO om hormonstörande ämnen http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/index.html
Fosterskador hos kvinnor som arbetar i Danska växthus http://www.slu.se/sv/centrumbildningaroch-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-ochkonsumtion/nyheter/2012/4/bekampningsmedel-och-fosterutveckling/
http://www.slu.se/Bek-medel-graviditet

Krav-djuren får böka, beta och sprätta
Höns som återhämtar sig bättre efter sjukdom när de ätit ekologiskt foder (ref. Sveriges
Lantbruksuniversitet) : http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-forekologisk-produktion-och-konsumtion/forskning/vad-sager-forskningen/livsmedelskvalitet-ochhalsa/ar-det-battre-for-halsan-att-ata-ekologiskt/
Läs mer om KRAV-grisar http://www.jordpatrynet.se/
Läs mer om KRAV-höns http://www.krav.se/sa-har-produceras-ekologiska-agg
Fakta om foder till ekologiska djur
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/ekologiskafoder.4.207049b811dd8a513d
c80004222.html

Fakta om foder till kravmäkta djur http://www.krav.se/foder
Ekofakta är ett kunskapsmaterial som kortfattat och enkelt beskriver den ekologiska produktionen.
http://merekoiskolan.se/ekofakta/
I Jordbruksverkets rapport ”Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i
landsbygdsprogrammet” finns en bra genomgång av djurhälsa hos ekologiska djur. Citat ”
"Sammanfattningsvis bedömer Jordbruksverket att det ekologiska regelverket har potential att bidra
till högre djurvälfärd än vad djurhållning som sker i enlighet med 3/6 djurskyddsregelverkets
miniminivå har. För djurslagen gris, värphöns och slaktfjäderfä är skillnaderna mellan konventionell
och ekologisk djurhållning särskilt stora." "I det ekologiska regelverket finns regler som kan ge ökad
djurvälfärd jämfört med vad som kan uppnås när man jämför med miniminivån i den svenska
djurskyddslagstiftningen."http://www.jordbruksverket.se/download/18.7cc87f191379870d4318000
879/M%C3%A5l+f%C3%B6r+ekologisk+produktion+2014-2020,+Jordbruksverket+20120530.pdf

Mer liv vid ekobondens gård
Skrift från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU ”Ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald och
ekosystemtjänster” http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-forekologisk-produktion-och-konsumtion/nyheter/2013/1/mangfaldssyntes/
Skrift från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU ”Mer biologisk mångfald på ekologiska gårdar?”
http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningarprojekt/epok/mngfaldsbroschyr_webb.pdf
I Jordbruksverkets rapport ”Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i
landsbygdsprogrammet” finns en bra genomgång av miljöfördelarna med ekologisk produktion. På
sid 35 kan du läsa om ekos fördelar för biologisk mångfald.
http://www.jordbruksverket.se/download/18.7cc87f191379870d4318000879/M%C3%A5l+f%C3%B6
r+ekologisk+produktion+2014-2020,+Jordbruksverket+20120530.pdf
Anställda på ekologiska gårdar: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/society-economy/workingfarming_sv
Lönsamhet på ekologiska gårdar. Citat från skriften ”Ekologiska jordbruksföretag har högre
lönsamhet än konventionellt drivna företag med samma produktionsinriktning. Det gäller både
mjölkgårdar och växtodlingsgårdar och det gäller i alla studerade regioner.”
http://www.agrifood.se/Files/SLI_skrift_20035.pdf

Ekologiskt räddar liv
Rapport från Naturskyddsföreningen ”100% ekologiskt – det agroekologiska och ekologiska
jordbrukets roll för livsmedelstrygget och miljö”.
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/alla-munnar-ska-mattas
Ekologiskt i Etiopien: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/2007_jordbruk_mat_jordbruk_etiopien.pdf 4/6

Ekologiskt i Filipinerna: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/2009_jordbruk_mat_ekologiskt_jordbruk_filippinerna.pdf
Ekologiskt i Brasilien: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/2009_jordburk_mat_ekologiskt_i_brasilien.pdf
Kaffe från Brasilien — en bitter smak av orättvisa:
http://www.swedwatch.org/sites/default/files/Kafferapport.pdf
”Jakten på den fullkomliga bananen”
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/2004_jordbruk_mat_miljogifter_jakten_pa_den_fullandade_bananen.pdf
Rapport från Naturskyddsföreningen om sojaodlingens konsekvenser ”Soja som foder och livsmedel i
Sverige – konsekvenser lokalt och globalt”
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/2009_jordbruk_mat_sojarapport.pdf

Ekologiskt ett steg på vägen för haven
Sveriges Lantbruksuniversitet om övergödning och ekologisk produktion.
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-ochkonsumtion/forskning/vad-sager-forskningen/vaxtnaring-godsel-lackage-mm/minskar-ekologiskproduktion-overgodningen/
Mer fakta om övergödning från Naturskyddsföreningen Östersjön behöver politiska beslut
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ostersjon-behover-politiska-beslut

Framtiden behöver ekologiskt
Business as usual löser inte krisen “Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens
resurser att räcka till alla? http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/2011_jordbruk_mat_jordbruket_vid_ett_vagskal.pdf 5/6
Rapport från Naturskyddsföreningen ”100% ekologiskt – det agroekologiska och ekologiska
jordbrukets roll för livsmedelstrygget och miljö”.
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/alla-munnar-ska-mattas
Ekologiskt i Etiopien: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/2007_jordbruk_mat_jordbruk_etiopien.pdf
Ekologiskt i Filipinerna: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/2009_jordbruk_mat_ekologiskt_jordbruk_filippinerna.pdf
Ekologiskt i Brasilien: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/2009_jordburk_mat_ekologiskt_i_brasilien.pdf

Myter om ekologiskt

Fråga 2: Lönsamhet på ekologiska gårdar. Citat från skriften ”Ekologiska jordbruksföretag har högre
lönsamhet än konventionellt drivna företag med samma produktionsinriktning. Det gäller både
mjölkgårdar och växtodlingsgårdar och det gäller i alla studerade regioner.”
http://www.agrifood.se/Files/SLI_skrift_20035.pdf
Fråga 3: http://www.fhi.se/PageFiles/7233/Hur-man-ater-SMART.pdf
http://www.krav.se/ekologisk-mat-med-mindre-tillsatser
Fråga 4:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/reglerochcertifieri
ng/certifieradekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001399.html
Fråga 5 och 6:
Miljögifter: http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/policy_miljogifter.pdf
Miljögifter:
http://www2.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/miljogifter/Rapport
_radda_mannen.pdf
Kadmium: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Viktigt-att-sanka-halterna-av-kadmium-forfolkhalsans-skull/ 6/6
Bekämpningsmedel i vatten: http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningarprojekt/ckb/Publikationer/Ekohydrologi/Ekohydrologi_132.pdf
Fråga 7:
http://www2.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/externa_rapporter/r
eport_organicagricultureandtheglobalfoodsupply.pdf
http://www2.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/externa_rapporter/
organic_agriculture_and_food_security_in_africa.pdf
http://www2.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Ovrigt/report_seminar_%20agr
iculturefordevelopment.pdf
Rapport från Naturskyddsföreningen ”100% ekologiskt – det agroekologiska och ekologiska
jordbrukets roll för livsmedelstrygget och miljö”.
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/alla-munnar-ska-mattas

Mer om varför Naturskyddsföreningen gör en kampanj om ekologiskt
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/darfor-gor-vi-en-kampanj-om-o-ekologisk-mat

