till dig som

BESLUTSFATTARE
Vi på LRF har tagit fram förslag på hur du som beslutsfattare kan arbeta med hållbarhetsfrågor i områdena:
Maten, Skogen och Klimatet.

FÖRORD
Sveriges jord- och skogsbrukare spelar
en större roll för Sveriges hållbara framtid
än vad många förstår. Med hjälp av
solljus, vatten och jord tar vi fram
samhällsviktiga produkter som livsmedel, hållbara byggmaterial och råvara
till biobränslen. Vi har dessutom en
effektiv och hållbar produktion och
potential för tillväxt. Sveriges skogs- och
jordbrukare är de företag som verkar på
landsbygden och förser samhället med
mat, ökad biodiversitet, öppna landskap
och hållbara produktiva skogar.
Utvecklingen inom det gröna näringslivet
påverkar hela samhället. Ju tryggare
förutsättningar näringen har över tid,
både politiskt och regelmässigt, desto
säkrare blir också såväl tillväxt som hållbar utveckling. Långsiktigt företagande,
lönsamhet och hållbarhet går hand i
hand.
Vi är en stor del av lösningen på de
utmaningar som samhället gemensamt
står inför. Vi är de enda som kan
producera fossilfri råvara samtidigt som
vi binder in kol, och det kan vi tacka
fotosyntesen för. Våra djur håller landskapen öppna och är avgörande för att
bibehålla den artrikedom som vi har i
våra betesmarker.

Vi kan inte fortsätta använda fossila
bränslen och material som vi gör i dag.
Det är en stor utmaning att ställa om
men den goda nyheten är att allt som
kan göras av fossila råvaror också kan
göras av biomassa.
Det är vi gröna företagare som har både
resurserna och lösningarna för att uppnå
ett långsiktigt hållbart samhälle, både
vad gäller miljömässig, ekonomisk och
social hållbarhet.
Vi inom lantbruket har antagit hållbarhetsmål men vi behöver hela samhällets
hjälp för att lyckas nå dem. Vi har i den
här skriften samlat ett antal budskap om
vad du som beslutsfattare och politiker
kan göra för att skapa bättre förutsättningar för att öka livsmedelsproduktionen
i enlighet med livsmedelsstrategin och
hur vi kan öka produktionen i skogen och
skapa fler produkter av skogsråvara.
Trevlig läsning!

Palle Borgström, Förbundsordförande
Lantbrukarnas Riksförbund

MATEN
Beslutsfattare: Snabba på genomförandet av den nationella och de regionala
livsmedelsstrategierna

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.

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

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 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.

SKOGEN
Beslutsfattare: Premiera ett ökat byggande i trä

En av våra största hållbarhetsutmaningar
på miljöområdet är att byta fossilt mot
fossilfritt. 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.

”SVENSKA TRÄRÅVAROR
BINDER INTE BARA KOLDIOXID
I SVERIGE UTAN BIDRAR ÄVEN
TILL JOBB OCH SOCIAL HÅLLBARHET I HELA LANDET.”

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.

KLIMATET
Beslutsfattare: Stimulera skiftet från det fossila till det förnybara

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.

”DET GRÖNA NÄRINGSLIVET
SITTER PÅ EN NYCKELPOSITION
I OMSTÄLLNINGEN TILL ETT
HÅLLBART SAMHÄLLE”

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 jordbruks- och skogsproduktion, så att våra näringar kan möjliggöra för andra branscher
att bli fossilfria på hållbara råvaror.

