
I år firar Bayer 150 år!
Genom 150 år av forskning och utveckling har Bayer arbetat för en 
förbättrad levnadsstandard och en stabilare livsmedelsförsörjning i 
världen. Nya innovationer har bidragit till ekonomisk tillväxt och ett 
bättre välstånd. I vårt dagliga utvecklingsarbete strävar vi efter 
långsiktiga och hållbara lösningar för effektiv samt säker livsmedels-
produktion världen över. 

Fler människor, mer mat
År 2050 kommer det troligen finnas nio miljarder människor i världen, 
som ska ha något att äta varje dag. Det innebär att världens produk-
tion av livsmedel behöver öka med 60 % de kommande 37 åren. År 
1950 fanns det ca 0,5 hektar odlingsbar jord tillgänglig per person. År 
2000 hade ytan minskat till 0,25 hektar och fram till 2050 förväntas det 
falla ytterligare, ner till 0,16 hektar per person. För att få en ökning av 
livsmedelsproduktionen med 60 % krävs det att vi effektiviserar våra 
odlingsmetoder inom jordbruket. 

Europa importerar livsmedel
Ökad välfärd i stora delar av världen, samt energiproduktion på åker-
mark konkurrerar om den odlingsbara arealen. Utöver det påverkar 
klimatförändringen förutsättningarna för jordbruket, då både torka och 
mer regn än normalt försvårar för lantbrukare över hela världen. 
 Det stigande behovet av livsmedel kan kännas avlägset för en 
svensk konsument. Men redan idag importeras stora mängder livsmed-
el till Europa. Så mycket som 35 miljoner hektar mark utanför Europa 
tas i anspråk bara för att upprätthålla den levnadsstandard vi har idag. 
Denna odlingsareal motsvarar hela Tysklands yta. Om skördarna från 
Europas åkermark däremot kunde höjas med 0,5 % om året minskar vi 
importbehovet med 5 miljoner hektar.
 Med Sveriges gynnsamma förhållande för livsmedelsproduktion 
gäller det att vi utnyttjar potentialen av vår åkermark. Minskar vi däre-
mot effektiviteten här flyttar vi problemen utomlands, vilket inte är en 
långsiktigt hållbar utveckling.
 Det är viktigt att vi även i framtiden har en effektiv och stabil svensk 
produktion av livsmedel, som samtidigt bidrar till en levande landsbygd!!

www.bayercropscience.se

Hållbar utveckling är 
Bayers svar på framtidens 
utmaningar 
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