Oskrba s hrano ni samo oskrba s hrano.
Pridelava, predelava, transport, embalaža, skladiščenje,
prodaja in poraba hrane s sabo prinašajo pomembne in
večplastne vplive na okolje in družbo.

Vplivi verige oskrbe s hrano
• zadostnost, varnost, kakovost, cenovna dostopnost hrane
• suverenost, odpornost na zunanje pretrese
• zdravje
• delovna mesta, razvoj podeželje
• prispevek k podnebnim spremembam in prilagojenost nanje

• razpoložljivost in kakovost pitne vode
• čistost tal
• biotska in habitatna raznovrstnost
• videz podeželske krajine

Pričakovanja
- zadostna količina kakovostne in varne hrane po dostopnih cenah za vse
- suverenost
- zdravje
- delovna mesta, živo in razvito podeželje
- čim manjši prispevek k podnebnim spremembam in prilagojenost nanje
- čista pitna voda
- neonesnažena tla
- neokrnjena biotska in habitatna raznovrstnost
- privlačnost podeželske krajine

Lahko imamo vse to?
(trajnostno, sonaravno in večnamensko samooskrbo s hrano)

Robni pogoji in podatki:
•

Slovenija ima najmanj kmetijskih zemljišč na prebivalca med evropskimi državami.
Delež kmetijske zemlje, ki je na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo
presega 75 %.

•

Za pridelavo 1 kg govedine je potrebno 15-krat več zemlje kot za 1 kg žitaric in 70-krat
več kot za 1 kg zelenjave. Razlike pri porabi vode so še veliko večje.

•

Sektor kmetijstva je za prometom drugi največji vir izpustov toplogrednih plinov v
Sloveniji v sektorjih, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami.
Živinoreja je ogljično intenzivnejša.

•

V Sloveniji je v letu 2013 nastalo 149.000 ton odpadne hrane, kar je 72,1 kilogramov
odpadne hrane na prebivalca.

•

V Sloveniji stalno raste povpraševanje po lokalno pridelanih ekoloških živilih. Pri tem
pa samo 20 % ekološke hrane prihaja iz domače pridelave, 80 % je uvozimo.

•

S pridelavo na vrtovih Slovenci pokrijemo skoraj polovico potreb po zelenjavi v
gospodinjstvih.

•

Turizem nam prinese že skoraj 14 % BDP. Slovenija se trži kot zelena turistična
destinacija, kjer je mozaična podoba podeželske krajine eden od glavnih adutov.

Lahko imamo ob teh robnih pogojih vse to?
Spisek želja
- zadostna količina kakovostne in varne hrane po dostopnih cenah za vse
- suverenost
- zdravje
- delovna mesta, živo in razvito podeželje
- čim manjši prispevek k podnebnim spremembam in prilagojenost nanje
- čista pitna voda
- neonesnažena tla
- neokrnjena biotska in habitatna raznovrstnost
- lepota krajine

Lahko, vendar samo z dogovorom v skupnosti.

Nabor ukrepov
• Poljedelstvo usmeriti v pridelavo rastlinske hrane za ljudi, pašo živine pa
preusmeriti na področja, ki so za poljedelstvo manj primerna: v hribovit,
gričevnat svet ter na območja zaraščanja
•Pridelava hrane ima prednost pred pridelavo energetskih rastlin

• Preusmeritev v ekološko kmetijstvo
•Združevanje kmetijskih pridelovalcev v zadruge
•Partnersko kmetijstvo

•Zmanjšanje porabe mesa in preprečevanje nastajanja odpadne hrane
• Uživanje sveže, sezonske in nepredelane ekološke hrane
•Varovanje kakovosti in količine kmetijskih zemljišč

• Povečanje zelenih površin v mestih, ki so namenjene pridelavi hrane, ter
oživljanje zapuščenih oziroma mirujočih območij
• Sonaravno upravljanje z vodo

Združevanje pridelovalcev in potrošnikov:
Zadruge Ajdna, Dobrina in Škofja Loka
Partnersko kmetijstvo – ekološka kmetija Romane Rejec
Vaška sirarna Čadrg

Zeleni krog
Zelemenjava

Varuhi semen

Urbano vrtnarjenje:
Skupnostni vrtički v Slovenj Gradcu
Skupnostni vrt Onkraj gradbišča

Ozaveščanje, vrednote:
Šolski ekovrtovi

Povečanje samooskrbe s kakovostno in varno hrano je
skupnostna zadeva.
Da bi v polni meri uživali okoljske in družbene koristi trajnostne in
suverene oskrbe s hrano, se moramo za sonaravno pridelavo,
varovanje kmetijskih zemljišč, vzdržno potrošnjo in pravične
odnose v oskrbovalni verigi s hrano dogovoriti na ravni skupnosti.

