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Vår biologiska mångfald behöver den svenske bonden
Vid regionförbundsstämman med LRF Västra Götaland 2021 behandlades en
motion från Falköpings kommungrupp med yrkandet om att LRF mer aktivt ska sprida
kunskap om vad som görs inom skogs- och lantbruk för att främja den biologiska
mångfalden samt att det historiska perspektivet ska finnas med. Stämman beslutade att
sända en skrivelse med motionens intentioner till riksförbundsstyrelsen.
Genom århundraden av mänsklig påverkan har den biologiska
mångfalden förändrats för att mätta en växande befolkning och bidra till vårt lands
ekonomiska välstånd. Under senare år har kunskapen och förståelsen av den biologiska
mångfalden ökat hos markägare och en större hänsyn tas i våra skogs- och
jordbrukslandskap. Samtidigt finns en oro hos markägare att de inte ska kunna bruka sin
mark om där förekommer sällsynta arter. Kommer klimat- och miljödebatten i
kommande valrörelse präglas av populistiska förslag om biologisk mångfald? Men
vem känner sina marker bäst om inte den som brukar dem? Den biologiska mångfald vi
har idag finns där just på grund av hur vi brukat våra marker och främjat en stor
variation av vilda växter och djur.
LRF har under den senaste tiden arbetat med biologisk mångfald ibland annat det
näringspolitiska arbetet, strategiska planen för CAP, biodiversitetsstrategin inom Green
Deal, artskyddsutredningen, referensgrupper inom forskning och utveckling., samt
förstås vår egna hållbarhetskampanj. LRF Västra Götaland anser att detta är bra, men att
det inte är tillräckligt. Särskilt i början av innevarande år har debattens vågor varit
skyhöga avseende skogsbruket och det är just påståenden om bristande biologisk
mångfald som används mot skogsägarna. Vi vet att sådana påståenden är felaktiga och
att det samtidigt är problem med biologisk mångfald i hagmarker på grund av att det
runt om i landet finns för få betande djur.
LRF Västra Götaland anser att LRF-organisationen behöver ta fram skarpare argument
om vad som gjorts och vad som görs inom skogs- och jordbruk för att främja den
biologiska mångfalden.

Med vänliga hälsningar
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

Postadress
Box 114
532 22 SKARA

Besöksadress
Kämpagatan 1
532 36 SKARA

Telefon
010-184 40 00

E-post
vastragotaland@lrf.se
Hemsida
www.lrf.se

