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Livsmedelsstrategin behöver prioriteras upp
LRF håller med regionförbundet om att livsmedelsstrategin är en mycket viktig
fråga och behöver prioriteras upp i olika sammanhang. LRF Riks har fortsatt
ett jobb att göra när det gäller hur t ex centrala myndigheter beaktar strategin i
sin verksamhet. Vi gör sedan några år en systematisk genomgång av myndigheternas instruktioner och regleringsbrev och beträffande exempelvis Trafikverket finns goda skäl till fortsatt påverkansarbete. Frågan om skydd av jordbruksmark vid exploateringar är även i behov av tydligare regelverk. LRFs genomgång: Fler myndigheter jobbar med livsmedelsstrategin - LRF
Livsmedelsstrategin gäller för hela livsmedelskedjan och för LRF är det viktigt
att understryka att en tillväxt måste starta med en lönsamhet och investeringsvilja på gårdsnivå. Hos andra parter i kedjan är inte denna insikt lika självklar.
Följaktligen motarbetade detaljhandeln införandet av EUs direktiv mot otillbörliga handelsmetoder, som bör leda till en bättre position för primärledet när det
gäller en rimlig fördelning av konsumentens ”Matkrona”.
Om livsmedelsstrategin ska lyckas är det viktigt att aktörerna i livsmedelskedjan, inklusive politiker och myndigheter, drar åt samma håll. Samt att alla gör
”sin del”. Det duger inte riktigt att vänta på att andra ska göra sitt innan man
gör något själv. Och lyckligtvis har en del kurvor för den svenska livsmedelsproduktionen börjat vända åt rätt håll igen efter en lång rad år av vikande utveckling. Här kan man ta Jordbruksverkets genomgång av den svenska produktionens marknadsandel som ett belysande sifferunderlag. Svensk marknadsandel 2020 (jordbruksverket.se)
LRF Västra Götalands fråga om redovisningar kring vad som händer kopplat
till livsmedelsstrategin är bra och högst relevant. Ovanstående material från
Jordbruksverket är viktigt när det gäller den övergripande marknadsutvecklingen. Tillväxtverket har samordningsansvar för strategin fr o m 2020 och har
just börjat ta fram information kring livsmedelsstrategin. Livsmedelsstrategi
för Sverige - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)
LRFs information kring livsmedelsstrategin kan också förbättras. På LRFs
hemsida finns en del material och en aktuell lägesrapport kommer att komplettera denna information. I LRFs samarbetsgrupp med LRFs regioner sker månatligen ett utbyte av erfarenheter och nyheter. (Den nya lägesrapporten bifogas detta brev.)
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Med vänlig hälsning
LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

Christina Furustam
Enhetschef
----------------------------Skrivelsen från VG
Livsmedelsstrategin behöver prioriteras upp
Stämman med LRF Västra Götaland 2021 anser att arbetet med livsmedelsstrategin går på tok för sakta och märks alldeles för lite på gårdsnivå. LRF måste ta
denna fråga på stort allvar då det är en oerhört viktig fråga för våra medlemmar.
Vi ser gång på gång hur exploatörer såsom kommuner och Trafikverket och
myndigheter inte tar livsmedelsstrategin på allvar. De vet att den finns men de
anpassar inte sin verksamhet till den. Det kan hända att de tar för mycket mark
i anspråk när de ska dra ny infrastruktur men det kan också handla om hur de
hanterar sina översiktsplaner eller tillstånd. Dessa exempel ovan bidrar inte till
att produktionen eller lönsamheten på gårdsnivå ökar, snarare så minskar den.
Här måste våra myndigheter förstå sin roll och sitt bidrag till att livsmedelsstrategin blir verklighet.
Vi inom LRF måste också ta livsmedelsstrategin på fullt allvar och när vi pratar om Hållbarhet lyfta vikten av ekonomisk hållbarhet och det är där livsmedelsstrategin kommer in. Vi måste helt enkelt stå upp för lönsamheten och så
att våra myndigheter och politiker fattar beslut som ligger i linje med livsmedelsstrategin.
Vi önskar dessutom att livsmedelsstrategin följs upp mer och att det arbete som
eventuellt görs mäts och kommuniceras ut till medlemmarna regelbundet på ett
tydligt sätt. Vi vill se resultatet av detta genom en tydlig produktionsökning i
svenskt lantbruk.
Med vänliga hälsningar
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
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