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Skrivelse till LRF Södermanland

Tillåt odlingssystem för kolbindning, markvård och bioenergi
Inom ett par decennium ska vi i Sverige och EU ställt om till ett fossilfritt samhälle. För att lyckas med
detta behövs en bred palett av biobränslen och förnybar el för till omställning av fordon, industri
mm. Samtidigt är bindande och lagring av CO2 en flitigt diskuterad och viktig åtgärd för att bromsa
globala uppvärmningen.
Odling av grödor till biobränslen är ifrågasatt inom EU och anses utgöra ett hot mot livsmedelsproduktion. För Sverige är detta i dagsläget helt felaktigt och lär så vara under lång tid framöver.
Av Sveriges jordbruksareal så lämpar sig kanske hälften till odling av spannmålsgrödor, och än mindre
del till grönsaker och annan humanföda. För övriga arealer är det vallodling som är enda alternativet
om inte arealen ska beskogas. Att odla fleråriga/perenna vallgrödor är väldigt värdefullt i det hållbara
samhället på många sätt. Dels binds stora mängder koldioxid in av grödan och lagras i marken genom
grödans rötter, vidare så berikar detta markstruktur och jordens sammansättning och mullhalt så att
en rikare och bättre avkastande odlingsmark över tid uppstår. Slutligen så är vallgrödan en nödvändig
möjliggörare för storskalig biogasproduktion vilket är en viktig komponent i omställningen till ett
hållbart samhälle. I denna produktion skapas inte enbart biogas för omställning av fordon och
industri utan också en rik biogödsel som kan fördelas till åkermark där den som bäst behövs, inte
minst till ekologiska odlingar där gödseltillförsel är en nödvändighet för att vara gångbar.
En lagstiftning som tillåter hållbara odlings- och energisystem som främjar både livsmedelsproduktion och energiomställning är en nödvändighet.
Jag yrkar därför på:
-

Att LRF driver frågan om godkännande av odling av grödor för bioenergi och andra produkter
i bioekonomin.
Att LRF arbetar för att vallgrödor med hög kolinbindning blir en del av eco scheme i
kommande CAP-period.
Att LRF Södermanland tar denna fråga vidare till riksförbundet.
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