
EKODYNAMISK

Ekologi är läran om organismens förhållande 
till sin omgivning medan ekonomi är läran 
om hushållande med resurser i ett tillstånd av 
knapphet. Med knapphet menas att tillgängliga 
resurser är begränsade i förhållande till totala 
önskemål och behov. För att jordbruket ska 
fungera behövs därför en dynamik mellan 
biologi, teknik, ekonomi och fysik. 
Vi lever idag i en värld där befolkningen växer 
snabbare än resurserna. Därmed måste vi inse 
att mark är en bristvara som vi endast förvaltar 
för kommande generationer, inte något man får 
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missbruka för egen vinning. Därför är det viktigt att 
såväl växtodling som djuruppfödning sker på ett lång-
siktigt hållbart sätt, vilket det ekodynamiska synsättet 
tar hänsyn till.
Naturens kretslopp, hänsyn till djur och människors 
beteende, omtanke, omsorg och integritet skall vara 
vägledande. Öppenhet, spårbarhet, trovärdighet, bra 
djur- och arbetsmiljö ger ett långsiktigt och uthålligt 
jordbruk där djuren mår bra och den biologiska mång-
falden under jord främjas. Där mark förvaltas och djur 
trivs, så trivs även skötaren och detta ger bra mat. 
Alltså ett EKODYNAMISKT jordbruk.



Växtodling
Inom växtodlingen är det viktigt att fokusera på att markens långsiktiga 
produktionsförmåga stärks. Detta kan ske genom att man: 

• bevarar det öppna kulturlandskapet och minimera inverkan på ekosystem och inhemska arter

• bedriver växelbruk som inte utarmar jorden och minskar risken för sjukdomar

• tillför marken den växtnäring som årligen försvinner med skörden

• tar hänsyn till markens djurliv genom att gödsla när växten behöver och använda sparsam bearbetning  
av marken

• minimerar användandet av växtskyddsmedel genom att använda modern teknik med t. ex. mekanisk bearbetning

• odlar baljväxter och klöver i växelbruket för att minska behovet av tillförd växtnäring

• bibehåller och ökar mullkapitalet genom årlig naturlig gödsling av marken

• minimerar läckaget av CO2, kväve, fosfor och lustgaser, genom gödsling i rätt tid med rätt mängd och rätt  
spridningsutrustning t. ex. självgående utläggare

• minimerar markpackning genom få överfarter med lätta och moderna maskiner

Djuruppfödning
Det ekodynamiska synsättet bygger på att man har uppfödning, inte produktion av djur. Man odlar så mycket  
som möjligt av det djuren äter och de ska ha tillgång till grovfoder som grisar tycker om att äta. Det ska finnas 
hänsyn, omtanke och omsorg i uppfödningen med användande av genomtänkta skriftliga rutiner och djuren ska  
behandlas lika bra som vi människor. Djuren ska inte behöva lida eller ha brist på näringsämnen, de ska vara 
friska och kunna bete sig så naturligt som möjligt inomhus med uppvärmt golv vid kyla; kylt golv vid värme och 
tillgång till dusch. Modern teknik skall användas på djurens villkor.

Maskiner
Även när det gäller maskiner måste vi reducera vår miljöpåverkan. Detta kan ske genom att man minskar energi-
behovet med lättare maskiner samt effektiviserar körningar på fält och vid andra transporter med modern teknik  
t. ex. GPS-styrning och steglöst växlade maskiner. 

Byggnader
Det är även synnerligen viktigt att lantbrukets byggnader utformas i samklang med djurens behov och naturen. 
Ur djurs hälsosynpunkt måste hänsyn tas till att olika åldersgrupper inte skall inhysas i samma hus i en planerad 
uppfödning. Djurens liggkomfort, tillgång på vatten och mat skall anpassas till djurens krav. Energiåtgången måste 
minimeras och om möjligt vara förnyelsebar.

Klimatcertifiering är ett måste


