Motion till Uddevalla Kommungrupps årsmöte 2021

Viktigt peka på jordbrukets positiva effekt på klimatet
Jordbrukets negativa effekt på klimatet har överdrivits. Det visar den svenske forskaren Per Frankelius
som avslöjat att IPCC när man beräknat jordbrukets påverkan på klimatet inte tagit med fotosyntesen.
Man har bara räknat jordbrukets utsläpp av växthusgaser, inte den kolinlagring som sker när grödor
växer.
Per Frankelius slutsatser har publicerats i en artikel i tidskriften Agronomy Journal. Artikeln är granskad
och godkänd, och går därför inte att avfärda utan vidare.
IPCC har hävdat att jordbruket släpper ut motsvarande mellan 5 och 6 miljarder ton koldioxid per år. Men
då har man alltså inte räknat med det kol som binds av de växter som odlas inom jordbruket. Per
Frankelius har räknat ut att enbart spannmålsodlingen binder 3,8 miljarder ton årligen. Lägger man till
alla andra grödor, så uppstår frågan om inte jordbruket i själva verket är klimatneutralt eller rent av en
kolsänka.
Per Frankelius forskning visar alltså att jordbrukets negativa klimatpåverkan överdrivs. Han menar att
man för att bedöma en sektors påverkan på klimatet måste ta med både de positiva och de negativa
effekterna. FN:s klimatpanel räknar idag enbart de negativa.
Detta har lett till en debatt om sättet att räkna. En slutsats av den debatten är att det behövs mer
forskning. Man behöver göra samma beräkningar på andra grödor än spannmål för att kunna göra en mer
omfattande kalkyl av jordbrukets verkliga klimatpåverkan.
En sådan forskning skulle definitivt påverka köttdebatten. Den skulle ge beslutsfattare ett bättre underlag
för beslut, och ökade möjligheter att faktiskt föreslå åtgärder som verkligen har effekt. Det skulle
dessutom ge branschen bättre möjligheter att arbeta för ökad lönsamhet i jordbruket.
Vi förslår därför att LRF stödjer fortsatt forskning om grödors positiva inverkan på klimatet, samt stärker
arbetet med att sprida information om resultatet av sådan forskning.
LRF Uddevalla yrkar därför på:
att LRF stödjer fortsatt forskning om olika grödors kolinlagring och positiva inverkan på klimatet.
att LRF arbetar för att sprida information om resultatet av sådan forskning som även visar
jordbrukets positiva inverkan på klimatet.
att motionen antas och skickas vidare till riksförbundsstämman.
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