VÅRA BUDSKAP I
HÅLLBARHETSKAMPANJEN

Våra fem huvudsyften
med hållbarhetskampanjen
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Bjuda in till dialog om LRFs nya hållbarhetsmål –
vi tror att samtal är det bästa kommunikationsmedlet

2

Få stöd för att omställningsresan inte kan göras
ensam – vi behöver få uppbackning från
konsumenter, handeln och politiker

3

Avpolarisera debatten med tydliga fakta om 		
skogs- och lantbruket – det är vi som är
experterna
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5

Bygga intern stolthet – vi ska berätta vår
historia, var vi kommer ifrån och vart vi ska
Hela landet – vi ska driva en nationell samtalskampanj i tre faser med ett 40-tal ambassadörer
som dialogansvariga

Om kampanjens budskap ("Call to actions”)
För att tydliggöra vad som krävs för att uppfylla våra nya
hållbarhetsmål har vi utarbetat budskap med ett antal
enkla och tydliga uppmaningar. Dessa har sin grund i
de antagna hållbarhetsmålen, men utvecklats så att de
passar kommunikationen mot de huvudmålgrupper som
vi vill prata med och påverka. Kampanjens budskap är
indelade i tre ämnen - Maten, Skogen och Klimatet följt av en uppmaning för varje målgrupp och med ett
stöttande "hur?" och "varför?".

MEDLEMMAR

KONSUMENTER

Intresse- och organisationsmedlemmar

Fokus:
20-40 år

10 000
samtal

BESLUTSFATTARE
Politik, myndighet,
industri

100 000
samtal

1 000
samtal

HANDELN
Butik, grossist, återförsäljare

Det här vill vi med maten

MATEN

Skogs- och lantbrukaren:
Öka den hållbara matproduktionen
Hur?
• Genom att fortsätta bygga trovärdighet och långsiktiga affärer. Det görs bland annat genom att 		
visa på konkreta exempel på lönsamt företagande
med de gröna näringarna som bas.
• Genom att utnyttja konsumenternas efterfrågan på
svensk mat.
• Genom att öka antalet arbetstillfällen i den svenska
livsmedelskedjan.
Varför?
• I och med klimatförändringarna kommer vi nordbor
behöva ta ett större globalt ansvar för livsmedelsförsörjningen genom att producera och exportera
mera.
• Klimatförändringar förändrar inte bara vädret, de
förändrar även livsvillkoren. En ökad inhemsk matproduktion skulle göra Sverige mer robust inför de
kriser och konflikter som bland annat är ett resultat
av den globala livsmedelsförsörjningen.
• En ökad efterfrågan på svenska livsmedel är viktig
för att bidra till en ökad lönsamhet för den enskilda
bonden som i förlängningen kan användas till att
ställa om till ett ännu mer hållbart lantbruk.

HANDELN
Bli bäst på att marknadsföra de svenska
och lokala råvarorna

KONSUMENT
Välj svenska
råvaror i
säsong

Skogs- och lantbrukaren
Öka den hållbara matproduktionen

BESLUTSFATTARE
Snabba på genomförandet av
den nationella och de regionala
livsmedelsstrategierna

En ökad svensk livsmedelsproduktion har väldigt många
fördelar. Svenska livsmedelsproducenter är på många
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Konsument:
Välj svenska råvaror i säsong

områden förebilder gentemot andra konkurrerande
länder. Inte minst när det gäller produktivitet, miljöhänsyn, låg antibiotikaanvändning, god djuromsorg och
resurseffektivitet som leder till en låg klimatpåverkan.
Livsmedelsproduktionen bidrar dessutom till ökade
arbetstillfällen i hela landet och att vi är bättre rustade
att klara oss i krissituationer.
• I Sverige har vi goda förutsättningar för odling med
näringsrika jordar, förhållandevis god tillgång på vatten
och ett klimat med kalla vintrar som innebär att
smittor och skadedjur inte är lika vanliga här som i
varmare länder.
• Vi har även en lätt åtkomlig potential för ökad
produktion på de ca 500 000 hektar åker som idag
används till träda och extensiv vall.
• I ett globalt perspektiv har det svenska skogs- och
jordbruket förhållandevis god tillgång till friskt vatten,
och därmed minimalt behov av bevattning, låg
användning av kemikalier och de som ändå används
är strikt kontrollerade före godkännande, effektiv
produktion, friska djur och hög djuromsorg. De
svenska produktionsförutsättningarna kommer
förändras i takt med att klimatet gör det, men
kommer inte att påverkas lika negativt som i många
andra delar av världen.

Hur?
• Titta efter märkningar som visar att råvarorna är
svenskproducerade - exempelvis ”Från Sverige” när du handlar.
• Välj frukt och grönsaker i säsong! Du hittar många
fina tips på recept på:
https://sasongensbasta.se/om-oss/ som LRF
Trädgård ansvarar för. Tänk på att mjölk, kött och
rotfrukter har säsong året om.
• Fråga efter råvarornas ursprung när du äter på
restaurang. Det sätter press på näringen att välja
lokalt- och svenskproducerat.
Varför?
• Vi har stora möjligheter att öka produktionen av
svenska livsmedel. Vi kan exempelvis odla tre
gånger så mycket växtprotein som vi odlar idag.
• Svenska bönders goda djurhållning leder till en
mycket begränsad användning av antibiotika i djurhållningen. Vi ligger på tredje plats i internationell
jämförelse efter Norge och Island.
• När trycket på världens naturresurser ökar behöver
kött- och mjölkproduktionen ske där den är hållbar.
I Sverige har vi plats för fler djur. Vi har gott om
betesmark, bra förutsättningar för foderproduktion
och mycket vatten.
• Genom att välja svenska råvaror säkras schyssta
jobb och villkor i de gröna näringarna.

MATEN 2

Det finns starka skäl att värna om den svenska livsmedelsproduktionen. Svenska livsmedelsproducenter
levererar mat med överlägsen miljöprestanda jämfört
med flertalet av de producenter som de i dagsläget
konkurrerar med. I dag är stor del av den mat vi äter i
Sverige importerad, även sådana varor som vi kan
producera inom landet. Potential finns alltså för att öka
den svenska produktionen ytterligare. Förutsatt att
konsumenternas efterfrågan på svenskproducerade
livsmedel ökar och att det leder till förbättrad
konkurrenskraft i livsmedelsföretagen uppfylls också
målen i livsmedelsstrategin. Detta är bra för miljö, det
leder till minskad klimatbelastning, ökad tillväxt och fler
arbetstillfällen.

• Svenskt lantbruk är ett av världens mest klimat- och
miljöeffektiva. Vi har under de senaste åren ökat
produktiviteten i lantbruket utan att öka miljöbelastningen.
• Vi behöver betande djur. I Sverige är igenvuxna
ängs- och hagmarker ett stort hot mot den biologiska
mångfalden.
• I Sverige har vi en god djuromsorg – den svenska
djurskyddslagstiftningen är den mest omfattande i
världen och antibiotikaanvändningen är den lägsta i
EU (på tredje plats i en internationell jämförelse).
Detta är ett resultat av ett långsiktigt arbete för att
förbättra rutiner kring god djuromsorg och smittskydd.
• Lantbruket står för endast 3 procent av den totala
vattenanvändningen i Sverige. Internationellt är den
siffran 70 procent.

• Vi har ett odlingsklimat i Sverige som gör att vi inte
behöver använda lika mycket växtskyddsmedel som
många andra länder. Vi är ett av de länder i Europa
som använder minst mängd växtskyddsmedel per
odlingsyta. Vi har också mycket högre krav på vilka
medel som får användas jämfört med många andra
länder. Det gäller även inom EU.
• Klimatpåverkan från svensk konsumtion av livsmedel
består till 62 % av utsläpp som skett utomlands
(SCB).
Mer än 75 % av all växtskyddsanvändning och 83 % av
den antibiotika som används vid produktion av livs
medel som svenskar konsumerar har skett utomlands.
Det är tydligt att om fler skulle gå över till att
konsumera svenskproducerade livsmedel skulle den
globala miljö- och klimatbelastningen minska.

AV EN MATKRONA FÅR
BONDEN ENDAST 9 ÖRE

MATEN 3

Handeln:
Bli bäst på att marknadsföra de svenska och lokala
råvarorna
Hur?
• Tydlig Sverigemärkning eller hänvisning till närproducerad mat i butik.
• Framträdande plats i butiken (fysiskt, skyltmässigt
och i reklam) genom att lyfta fram hållbarhetsargument för svenska livsmedel.
• Se till att matkronan fördelas mer jämt mellan olika
aktörer i livsmedelskedjan.
Varför?
• Svenskt lantbruk är nu ett av världens mest klimatoch miljöeffektiva. Vi har under de senaste åren
ökat produktiviteten i lantbruket utan att öka miljöbelastningen.
• Klimatpåverkan från svensk konsumtion av livsmedel
består till 62 % av utsläpp som skett utomlands
(SCB). Mer än 75 % av all växtskyddsanvändning och
83 % av den antibiotika som används vid produktion
av livsmedel som svenskar konsumerar har skett
utomlands. Det är tydligt att om fler skulle gå över till
att konsumera svenskproducerade livsmedel, skulle
den globala miljö- och klimatbelastningen minska.
• Konsumtion och produktion hänger ihop. Miljön vinner
inte på att svensk produktion minskar om det innebär
ökad konsumtion av importerade livsmedel som
producerats med större miljöpåverkan. Därför gynnas
miljön i många fall av ökad produktion av de livsmedel
vi kan producera här. Dessutom gynnar det den lokala
ekonomin och arbetstillfällen om vi får mer svenskt i
butik.

Handeln har ett stort och viktigt inflytande på
konsumenters val. Det är därför viktigt att svenska
råvaror erbjuds i butik och lyfts fram i marknadsföring.
En utmaning är att nå ut med vilka mervärden svenska
och lokala råvaror har och vad de fördelarna faktiskt
innebär. Här har de centrala förhandlingarna mellan
detaljhandelskedjorna och livsmedelsindustrin en viktig
roll.
• Vi har ett odlingsklimat i Sverige som gör att vi inte
behöver använda lika mycket växtskyddsmedel som
många andra länder. Vi är ett av de länder i Europa
som använder minst mängd växtskyddsmedel per
odlingsyta. Vi har också betydligt striktare krav på
vilka medel som får användas jämfört med många
andra länder.
• När trycket på världens resurser ökar behöver köttproduktionen ske där den är hållbar. I Sverige har vi
plats för fler djur. Vi har gott om betesmark, bra
förutsättningar för foderproduktion och mycket vatten.
• Vi behöver betande djur. I Sverige är igenvuxna ängsoch hagmarker det största hotet mot den biologiska
mångfalden.
• I Sverige har vi en god djuromsorg – den svenska
djurskyddslagstiftningen är den mest omfattande i
världen och antibiotikaanvändningen är den lägsta i
EU. Detta är ett resultat av ett långsiktigt arbete för
förbättrade rutiner för en god djuromsorg och smitt
skydd.
• Lantbruket står för endast 3 procent av den totala
vattenanvändningen i Sverige. Internationellt är den
siffran 70 procent.
MATEN 4

• Lyfta fram hållbarhetsargument för de svenska
varorna, exempelvis:
- Den importerade maten står för 40 % av råvarorna
men 62 % av utsläppen av växthusgaser.
- Mjölkproduktion ger 44 % lägre utsläpp jämfört med
genomsnittet i världen.
- Utsläppen från svensk nötköttsproduktion är 70 %
lägre än genomsnittet i världen.

Beslutsfattare:
Snabba på genomförandet av den nationella och de
regionala livsmedelsstrategierna
Hur?
• Öka försörjningstryggheten av livsmedel lokalt,
regionalt och nationellt.
• Inför Rättviksmodellens synsätt och arbetssätt,
som bygger på en nära dialog mellan de enskilda
företagarna och tjänstemännen, på flera ställen.
• Ta ökat ansvar för konsumtionens miljöavtryck genom
mer inhemsk produktion.
Varför?
• För att ett livskraftigt lantbruk och ökad svensk
produktion av mat minskar sårbarheten.
• För att underlätta för företagarna att göra rätt. Då
förbättras förutsättningarna för företag på landsbygden att utvecklas, bidra med tillväxt och arbetstillfällen.
• För att visa hur konsumtion och produktion hänger
ihop. Miljön vinner inte på att svensk produktion

”TA ÖKAT ANSVAR FÖR KONSUMTIONENS
MILJÖAVTRYCK GENOM MER INHEMSK PRODUKTION"

minskar om det innebär ökad konsumtion av
importerade livsmedel som produceras med större
miljöpåverkan. Därför gynnas miljön i många fall av
ökad inhemsk produktion av livsmedel.
Livsmedelsstrategin som beslutades av riksdagen för
tre år sedan syftar till att nå en ökad livsmedelsproduktion samtidigt som relevanta nationella miljömål
nås. Utgångspunkten i detta arbete är att en ökad
livsmedelsproduktion även leder till ökad sysselsättning
och tillväxt i hela landet samtidigt som konsumenters
förutsättningar att göra medvetna val förbättras. Någon
betydande ökning av den svenska produktionen har dock
inte skett sedan dess.
Förutsatt att lönsamheten ökar talar mycket för en ökad
svenskproduktion framöver. Svenska livsmedel ger små
klimat- och miljöavtryck i jämförelse med konkurrerande
länder. Torkåret 2018 och covid-19-pandemin 2020 visar
att livsmedelsproduktion är en samhällsviktig verksamhet som behöver prioriteras vid en förstärkning av den
svenska försörjningsberedskapen.
MATEN 5

I genomförandet av livsmedelsstrategin har LRF lyft
fram flera nyckelområden; god myndighetsutövning,
konkurrenskraftiga villkor och regelförenklingar samt
försörjningstrygghet.
LRF har sammanställt följande lista på övergripande
åtgärder som behöver vidtas för att snabba på genomförandet av den svenska livsmedelsstrategin. Dessa är
bra att känna till om frågor uppstår i dialogen med
beslutsfattare:
-

Handläggningsgaranti för myndigheter.
Snabba utbetalningar av EU-ersättningar.
Markant minskning av viltskador.
Nationell medfinansiering i CAP-reformen.
Genomför EU-direktiv om otillbörliga handelsmetoder.
Ökat anslag på livsmedelsområdet i höstens
forskningsproposition.
Exportfrämjande arbete och exportavtal.
Konkurrenskraftiga skatter och avgifter.
Budgetmedel för bekämpning av växtskadegörare.
Resurser för bättre hushållning och försörjning med
vatten.
Förbättrad lagstiftning kring olaga intrång m.m.
Främjande- och förenklingsuppdrag i fler regleringsbrev.
Förbättrad arbetskraftsförsörjning.
Konkurrenskraftigt växtskydd för svenska odlare.

LRF arbetar även med regionala livsmedelsstrategier
som vi menar är minst lika viktiga som genomförandet
av de nationella åtgärderna.
MATEN 6

Det här vill vi med skogen

SKOGEN

Skogs- och lantbrukaren:
Öka produktionen av det hållbara skogsbruket
Hur?
• Genom att producera svenska bas- och premiumprodukter av hög kvalitet.
• Genom att bidra till att byta de svarta kolatomerna
mot de gröna (ut med svart fossilt kol – ersätt det
med fossilfria produkter från växtriket exempelvis
skogsprodukter).
• Genom att utveckla såväl nya som nygamla affärsmetoder inom bioekonomin.
Varför?
Skogen är en fantastisk resurs i Sverige som både
levererar bioråvaror och en omfattande kolsänka. Trä
från skogen kan användas för att producera biodrivmedel som kan ersätta fossila drivmedel, virke som kan
ersätta betong och papper som kan ersätta plast, för att
nämna några exempel.
För varje träd som avverkas planteras 2–3 nya, vilket
bidrar till att skogarna blir alltmer virkesrika och därmed
lagrar mer kol. I genomsnitt lämnar varje generation över
en mer virkesrik skog till nästa generation jämfört med
den skog man tog över.

HANDELN
Sälj mer svenskt
trä och träprodukter

KONSUMENT
Bygg
mer i
trä

Skogs- och lantbrukaren
Öka produktionen av det hållbara
skogsbruket

BESLUTSFATTARE
Premiera ett
ökat byggande
i trä

• Vi behöver använda mer av skogens förnybara
resurser om vi ska kunna ersätta fossila eller
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klimatbelastande produkter.
Om skogen brukas aktivt ökar tillväxten, mer koldioxid
lagras och tillgången på förnybara råvaror ökar.
Sverige avverkar mindre av skogen än den årliga
tillväxten. Det betyder att kollagret i skogen ökar.
Sammanlagt binder den svenska skogen in över 83
procent av Sveriges totala utsläpp.
Skogens produkter har genom skogens tillväxt tagit
upp lika mycket koldioxid som avges när de förbränns
eller bryts ner, och de är därmed i stort sett koldioxidneutrala.
Biologiska material som används i byggnader fungerar
som en långsiktig inlagring av koldioxid som ger flerfaldig klimatnytta genom att ersätta andra material,
binda kol och skapa utrymme för ytterligare inlagring i
våra skogar.
Stora delar av den biologiska mångfalden i svenska
skogar blir allt rikare. Enligt svensk Fågeltaxering har
nära 8 miljoner fågelpar tillkommit i svenska skogar
de senaste 20 åren.
Många forskare bedömer att vi har fler stora däggdjur
än vi haft på flera hundra år.

Konsument:
Bygg mer i trä
Hur?
• Genom att i så stor utsträckning som möjligt välja
svenskt trä när man bygger eller köper nya produkter.
• Var ekonomisk och välj det billigare och miljömässigt
hållbarare trä jämfört med andra material.

Varför?
• För miljön och klimatets skull. Trä är ett lämpligt
material att bygga med. Trä bidrar till att koldioxid
binds i luften, förutsatt att de träd som används till
virke ersätts med nyplanteringar och därmed bidrar till
hållbart skogsbruk.
• Trä är hållbarare än andra material, inte minst
eftersom det går att återvinna många gånger om.
Det finns flera bra anledningar att bygga mer i trä. Till att
börja med är kostnaden att bygga med trä lägre än med
andra material, som sten exempelvis. Dessutom är trä
ett klimatsmart naturmaterial som har stor anpassningsbarhet, något som är fördelaktigt vid bygge av hus,
uteplats, balkongtrall m.m. Dessutom finns det många
olika träslag att välja bland som alla har olika unika
egenskaper.

”SAMMANLAGT BINDER
DEN SVENSKA SKOGEN
IN ÖVER 83 PROCENT
AV SVERIGES
TOTALA UTSLÄPP”

SKOGEN 8

Handeln:
Sälj mer svenskt trä och träprodukter
Hur?
• Tydlig märkning i bygghandeln och brädgården.
• Framträdande och fördelaktig placering av svenska
träprodukter.
• Lyfta fram hållbarhetsfördelar med att köpa/använda
svenska träprodukter.
Varför?
Handeln och industrin har ett stort inflytande över vilka
varor som efterfrågas och produceras, hur de marknadsförs och prissätts. Därför är det viktigt att synliggöra för
konsumenter vilka fördelar som finns med trä som
material och hur denna råvara kan jämföras med
alternativa material utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Samtidigt är det viktigt att understryka att handeln i sig
ser olika ut – från den lokala brädgården till möbelåterförsäljare som IKEA.
• Vi behöver använda mer av skogens förnybara resurser om vi ska kunna ersätta fossila eller klimatbelastande produkter.
• Biologiska material som används i byggnader fungerar
som en långsiktig inlagring av koldioxid som ger flerfaldig klimatnytta genom att ersätta andra material,
binda kol och skapa utrymme för ytterligare inlagring i
våra skogar.
• Hållbarhetsfördelarna med att köpa/använda svenska
träprodukter är flera:
- Vi får mer och mer skog. Av skogens årliga tillväxt
avverkas 75 %.
SKOGEN 9

- Vi har 8 miljoner fler fågelpar i de svenska skogarna
idag jämfört med 1998.
- De svenska träden tar upp 83 % av Sveriges totala
utsläpp av koldioxid, riktiga klimathjältar.
- Träd är som tonåringar, de äter mest koldioxid när
dem växer.
• Skogens produkter har genom skogens tillväxt tagit
upp lika mycket koldioxid som avges när de förbränns
eller bryts ner, och de är därmed i stort sett koldioxidneutrala.

Beslutsfattare:
Premiera ett ökat byggande i trä
Hur?
• Stimulera ökat byggande i trä.
• Utforma kriterier för mer biobaserade råvaror i offentlig
upphandling.
• Utveckla upphandlingskriterier för att få mer svensk
biomassa i den offentliga upphandlingen.
Varför?
• Använd mer av skogens förnybara resurser för att vi
ska kunna ersätta andra byggnadsmaterial som är
mycket energikrävande att producera så som stål och
betong.
• Biologiska material som används i byggnader fungerar
som en långsiktig inlagring av koldioxid som ger flerfaldig klimatnytta genom att ersätta andra material,
binda kol och skapa utrymme för ytterligare inlagring i
våra skogar.

• Sveriges skogar tar upp över 80 % av våra koldioxidutsläpp.
• Svenska träråvaror binder inte bara koldioxid i Sverige
utan bidrar även till sysselsättning, jobb och social
hållbarhet i hela landet.
En av våra största hållbarhetsutmaningar på miljöområdet är att ge upp fossilberoendet. En avgörande
del i detta är att öka användningen och efterfrågan på
förnybara material. Att bygga i trä gör det möjligt att
ersätta fossilbaserade material och processer så som
vid framställningen av stål och betong. Med tanke på de
klimatmässiga vinster som byggnation i trä medför,
behövs ökade incitament för aktörer att välja trä som
byggnadsmaterial.
SKOGEN 10

Det här vill vi med klimatet

KLIMATET

Skogs- och lantbrukaren:
Fasa ut fossila bränslen ur våra värdekedjor till år
2035
Hur?
• Genom att, i takt med ökad produktion och ökad
konkurranskraft, se utfasningen som en investering för
framtiden både för det egna företagets utveckling och
för att stärka lönsamheten.
• Genom att utveckla affärer kring de nya bränslena
(Sätt priset! Öka intäkterna!)
• Övergången till fossilfritt öppnar upp nya marknader
och utvecklingen av nya affärsmetoder.
Varför?
LRF vill bidra till att utveckla en biobaserad ekonomi där
det förnybara naturkapitalet är grunden och där
beroendet av fossila råvaror har upphört. De gröna
näringarna är avgörande i den omställningen. Inom det
svenska lantbruket har vi kommit långt i omställningen
till förnybar energi när det gäller el och värme. Nästa
steg är att ställa om traktorer och arbetsmaskiner till
att drivas på förnybara drivmedel och el. Likaså möjlighet att på sikt kunna välja mineralgödsel som tillverkats
utan användning av fossil energi. Men för att öka
användningen av biodrivmedel inom lantbruket behöver
incitamenten, framförallt genom lägre kostnader, stärkas
för att köra förnybart. Dessutom behöver omställningen
ske på inhemskt producerade drivmedel och för att

HANDELN
Ta eget och ökat ansvar
för klimatåtgärder i
hela livsmedelskedjan

KONSUMENT
Minska
matsvinnet

Skogs- och lantbrukaren
Fasa ut fossila bränslen ur våra
värdekedjor till år 2035

BESLUTSFATTARE
Stimulera skiftet
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detta ska vara möjligt behöver konkurrenskraften och
produktionen öka. För att detta ska vara möjligt behöver
förutsättningar förbättras, här är några exempel:
- Stärka ägande- och brukanderätten för ökat
brukande av jord och skog.
- Förbättra förutsättningarna för lantbrukare som vill
investera i fossilfri produktion genom att stimulera
produktionen av biodrivmedel med förutsägbar
skattepolitik och enklare regler.
- Skapa rättvis konkurrens med grannländer och EU
för biogasproduktionen.
Konsument:
Minska matsvinnet
Hur?
• Planera inköpen så du vet vad du behöver ha hemma.
• Välj råvaror med omsorg.
• Använd det du köper.
Varför?
• Om matsvinnet vore ett eget land skulle det vara
världens tredje största räknat i utsläpp av växthusgaser. Bara Kina och USA släpper ut mer i
atmosfären.
• I genomsnitt slänger en person 95 kg matavfall där
45 kg bedöms vara matsvinn.
• All mat som produceras påverkar miljön. Vi
konsumenter måste se till att konsumera det som
har tagits fram.
• För att vi är omtänksamma om vår gemensamma
miljö.

Konsumenten har en viktig roll, dels att välja råvaror med
omsorg och dels att faktiskt äta upp det som har köpts
in. Matsvinn innebär en onödig miljö och klimatbelastning. Varje år slänger varje person i genomsnitt
95 kg matavfall och 45 kg av dessa bedöms vara
onödigt avfall, eller matsvinn. Det finns mycket att göra
för att minska matsvinnet hos hushållen. Här är några
av de råd som Livsmedelsverket ger på sin hemsida för
att minska matsvinnet:
• Planera matinköp för att öka sannolikheten att
råvarorna äts upp och inte hinner bli för gamla.
• Förvara maten i rätt temperatur för att optimera
hållbarheten.
• Låt inte kylskåpsvaror stå utanför kylskåp mer än
två timmar.
• Frys in mat som ska sparas länge.
• Släng inte mat som har passerat bäst föredatum – ofta håller den mycket längre.
• Titta, lukta och smaka på maten.
• Ta hand om rester. Dessutom är det viktigt med
kunskap om hur bäst före datum ska tolkas och hur
mycket av råvaran som kan ätas till exempel.
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Handeln:
Ta eget och ökat ansvar för klimatåtgärder i hela
livsmedelskedjan
Hur?
• Dela på risker och kostnader för att utveckla nya
produkter med tydlig hållbarhetsgrund som efterfrågas
från konsument.
• Dela på kostnader för hållbarhetssatsningar som görs
i primärproduktionen som kommer handeln till del.
Varför?
• Andelsmässigt sker de största utsläppen i livsmedelskedjan i primärproduktionen – cirka 70 % av utsläppen
sker i primärproduktionen. Det innebär att det är i
detta led potentialen för utsläppsminskning är som
störst. Primärproduktionen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Samtidigt får primärproducenten inte så
stor andel av intäkten från en matkrona.
• För att primärproduktionen ska kunna ta ett ännu
större ansvar/kliv för att minska utsläppen behöver
ansvaret för detta arbete fördelas mer jämnt mellan
de olika aktörerna i livsmedelskedjan, där handeln är
en viktig part.

IDAG VILL
KONSUMENTERNA
HANDLA LIVSMEDEL
MED LÅG KLIMATOCH MILJÖMÄSSIG
PÅVERKAN.

Via konsumentundersökningar vet vi att konsumenterna
idag vill handla livsmedel med låg klimat- och miljömässig påverkan. Men konsumenterna är inte alltid
beredda att betala det merpris som sådana produkter
innebär. Att jobba med hållbarhet leder till ökade
kostnader i alla led i värdekedjan som bör fördelas mer
jämnt mellan olika aktörer i samhället. Därför är det
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viktigt att handeln är med och delar på kostnader som
primärproducenterna har för hållbarhetsarbetet som
kommer hela kedjan till del.
• 62 % av klimatpåverkan från svenskars konsumtion
av livsmedel består av utsläpp som skett i andra
länder (SCB). Detta styrker betydelsen av att
fokusera, inte bara på klimatpåverkan från produktionen, utan även konsumtionen och dess påverkan på
miljön och klimatet. Det visar också vilken potential
som finns för minskade utsläpp från livsmedelskonsumtion och att en ökad konsumtion av svenska
livsmedel är en väg för att nå dit.
• Handeln har ett ansvar att ställa krav på miljö- och
klimatprestanda från de livsmedel de erbjuder till
konsumenter och hur de marknadsförs.
• LRF var med och startade Från Sverige-märkningen för
fyra år sedan och som säkerställer att varor inte bara
är odlade eller uppfödda i Sverige, utan även att förädlingen, förpackningen och kontrollerna har utförts i
Sverige. Detta är ett exempel på hur en varas
ursprung och förädling enkelt kan tydliggöras för både
handlare och konsument.
• Dela på risker och kostnader för att utveckla nya
produkter med tydlig hållbarhetsgrund som efterfrågas
från konsument.
• Se till att matkronan fördelas mer jämt mellan olika
aktörer i livsmedelskedjan.
• Ta kostnader för hållbarhetssatsningar som görs i
primärproduktionen som kommer handeln till del.
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Beslutsfattare:
Stimulera skiftet från det fossila till det förnybara
Hur?
• Inför en biopremie – Den som ställer om till fossilfria
drivmedel ska inte missgynnas ekonomiskt.
• Skapa fler stimulansåtgärder för inhemsk produktion
av hållbart förnybara drivmedel.
• Sträva efter utjämnade villkor kring produktion och
konsumtion inom EU. Bättre produktionsstöd i andra
EU-länder ska inte slå ut svensk produktion (t.ex.
biogas) och konsumtionsstöd missgynna inhemskt
producerat bränsle (t.ex. etanol).
• Ökade satsningar på forskning och utveckling.
Varför?
• Det gröna näringslivet sitter på en nyckelposition i
omställningen till ett hållbart samhälle, där växande
grödor och skog är en viktig del.
• För vikten av att stimulera en kraftigt ökad jordbruksoch skogsproduktion, så att våra näringar kan
möjliggöra för andra branscher att bli fossilfria på
hållbara råvaror.
För att detta ska vara möjligt är en ökad lönsamhet och
konkurrenskraft avgörande. I Färdplan för fossilfri
konkurrenskraft: Lantbruksbranschen presenterade LRF
de fyra listade budskapen till politiken för att underlätta
omställningen. Dessa är:
1. Biopremie – Den som ställer om till fossilfria drivmedel ska inte missgynnas ekonomiskt.
2. Stimulansåtgärder för inhemsk produktion av hållbart

”DET GRÖNA NÄRINGSLIVET SITTER PÅ EN
NYCKELPOSITION I OMSTÄLLNINGEN TILL
ETT HÅLLBART SAMHÄLLE, DÄR VÄXANDE
GRÖDOR OCH SKOG ÄR EN VIKTIG DEL"

förnybara drivmedel.
3. Sträva efter utjämnade villkor kring produktion och
konsumtion inom EU. Bättre produktionsstöd i andra
EU-länder ska inte slå ut svensk produktion (t.ex.
biogas) och konsumtionsstöd missgynna inhemskt
producerat bränsle (t.ex. etanol).
4. Ökade satsningar på forskning och utveckling.
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VI SKOGS-OCH LANTBRUKARE HAR PLANER
FÖR EN GRÖNARE FRAMTID. HAR DU?

