Ur jorden till borden
Elevuppgifter

Läs temahäftet ”Ur jorden till borden” och svara på frågorna nedan.
Redovisa muntligt eller skriftligt enligt lärarens anvisningar!

Teckenförklaringar
a Lätta frågor. Svaret går att hitta direkt i texten.
b Svårare frågor. Svaret finns på olika ställen i texten.
c Här gäller det att tänka efter. Fundera själv, diskutera i grupp eller sök
information på internet.

Odlingsmarkens tillstånd s 4–5
a Hur vill organisationen REAL att jordbruket i Tamil Nadu skall förändras?
b Vilka nackdelar har mekaniseringen av jordbruket haft?
c Vad är orsaken till erosion av jordbruksmarken i Afrika och Asien?

Vattenbrist s 6–7
a Från vilka länder importerar man bomull till Europa?
b Vad betyder termen ”virtuellt vatten”?
c Hur Aralsjön har förändrats under de senaste 50 år och vilka är
orsakerna

Landrofferi s 8–9
a Hur vanligt är det att det bor människor på mark som utländska
investerare köper eller hyr i Afrika?
b Förklara termerna ”hävdvunnen nyttjanderätt” och ”bilaterala
investeringsfördrag”.
c Hur skiljer sig markägandet i Tanzania från det vi är vana med i Finland?

Konkurrens om odlingsmarken s 10–11
a Hur snabbt växer eukalyptus?
b Vad tycker Ercilio Souza att man borde odla istället för eukalyptus?
c Vad används eukalyptus till och kan man köpa sådana produkter i
Finland?
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Klimatförändringen s 12–13
a Risodling står för en märkbar andel av utsläppen av växthusgaser från
jordbruket på global nivå. Hur stor del?
b Förklara termen ”försaltning av odlingsmark”.
c Hur påverkar klimatförändringen jordbruket i Europa?

Ekologiskt i Afrika s 14–15
a Vilken är den viktigaste exportmarknaden för ekologiskt odlade
jordbruksprodukter från Afrika?
b Vad vill man förbättra genom projektet FoodAfrica som Mila Sell
presenterar?
c Vilka möjligheter har regeringarna i afrikanska länder att effektivera
jordbruket?

Ekomärkning s 16–17
a Ge exempel på pålitliga certifikat för ekolivsmedel som producerats
utanför EU.
b Varför är det svårt för enskilda småbönder att bli certifierade som
ekoodlare?
c Hur kontrollerar finländska myndigheter importerade ekolivsmedel?

EU:s jordbrukspolitik s 18-19
a Vad står förkortningen CAP för?
b Nämn fyra livsmedelsprodukter där EU:s andel av världsmarknaden är
över 10 %.
c Varför kritiserar länder i globala syd EU:s system med högre tullar för
mera förädlade varor?

Biobränslen s 20–21
a Vad är guano?
b Nämn tre olika grödor som kan användas både som mat och som råvara i
biobränsleproduktion.
c Hur besvarar Simo Honkanen kritiken mot att Neste Oil använder
palmolja som råvara för diesel?

Matvanor s 22–23
a Hur mycket kött äter genomsnittsfinländaren?
b Vilken växthusgas förknippas särskilt med idisslande djur?
c UB Lindström och Stefan Wirsenius har olika syn på djurhållningens roll.
Beskriv deras centrala argument och din egen åsikt i frågan.
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