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veriges jordoch 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.
Det gröna näringslivet är
de företag som verkar på
landsbygden och förser
samhället med mat, ökad
biodiversitet, öppna landskap och hållbara produktiova skogar. Det gröna
näringslivet skapar jobb i
hela landet och är basen i
det nätverk av människor,
maskiner och mod som
var helt avgörande för att
släcka skogarna som brann
sommaren 2018. Detta
är bara ett exempel på
hur ovärderlig det gröna näringslivets organisering, kontaktnät, lokalkännedom och resurser kan
vara i händelse av kris.
Vid sidan av människorna
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är det gröna näringslivets
viktigaste resurs det levande
och förnybara naturkapitalet. Naturkapitalet som vi
markägare och jord- och
skogsbrukare, förvaltar brukas för kommande generationer och rätt förvaltat kan
detta kapital nyttjas oändligt länge. Detta avspeglas
i långsiktigheten i företagandet som präglar det
hållbara brukandet men
även investeringshorisonten
som ofta är runt 30 år.
W ellpapp,inom
pappe
rsUtvecklingen
det
gröna näringslivet påverkar
hela samhället. Ju tryggare
förutsättningar näringen

”Det gröna
näringslivet är de
företag som verkar
på landsbygden
och förser samhället med mat,
ökad biodiversitet,
öppna landskap
och hållbara produktiva skogar.”

INLEDNING

näringslivet

för ett hållbart samhälle
samtidigt uppnå ett mer hållbart
samhälle, är betydligt större än vad
många inser. När klyftan mellan stad och
land ökar, minskar förståelsen för den

betydelse det gröna näringslivet har i det
svenska samhället. I den här rapporten
vill vi förmedla ett större perspektiv och
visa på de möjligheter som finns.

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.

också kan göras av biomassa. Det gäller allt från
kläder till kemikalier och
drivmedel.

I den här rapporten vill vi
förmedla ett större perspektiv och visa de möjligheter
som finns inom det gröna
näringslivet. 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.
Många vet inte att det gröna näringslivet är en stor
arbetsgivare som bidrar till
tillväxt i hela landet. Jordoch skogsbruk tillhör toppskiktet när det gäller att
skapa fler jobb i takt med
stigande omsättning. Det
beror på att gårdarna är så
integrerade med sin omgivning. När försäljningen
från en gård ökar, sprider
sig framgången och gynnar

inte bara dem som säljer
produkter och tjänster direkt till gården utan också
företag, genom hela kedjan
av förädling och i slutändan
handeln. En miljon kronor
i ökad omsättning på ett
livsmedelsproducerande
jordbruksföretag ger 2,51
nya jobb. Genomsnittet för
hela det svenska näringslivet är 1,42 nya jobb. Det
gröna näringslivet har alltså
potential att ge så många
nya jobb att det märkbart
skulle kunna påverka
arbetslösheten i Sverige.
Jag tror inte att vi kan
skydda oss till en hållbar
framtid, däremot är jag säker på att hållbart brukande av skog och mark kan
leda oss till en hållbarare
framtid. Det är vi gröna
företagare som har både
resurserna och lösningarna
för att uppnå ett långsiktigt
hållbart samhälle med en
hållbarhet som vilar på tre
pelare; miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
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

Ingen samhällsgrupp lever
så nära och tydligt av vad
marken ger, som jord- och
skogsbrukare. Ett hållbart
brukande ligger i vårt intresse då det är avgörande
för framtiden för naturkapitalet. I takt med att klyftan
mellan stad och land ökat,
är det allt för få som förstår
den betydelse det gröna näringslivet har i det svenska
samhället och ännu färre
förstår och ser potentialen.
Min förhoppning är att den
här rapporten ska ge fler
kunskap om sambanden.   
Stockholm 16 april 2020
Palle Borgström
Förbundsordförande LRF

Vad är
naturkapital?
Naturkapitalet är ett samlingsbegrepp för de förnybara
resurser som utgör basen
för det gröna näringslivet.
Naturkapitalet har likheter
med traditionellt kapital.
Också med traditionellt kapital behöver förvaltaren vara
mån om att tillgångarna ökar i
värde. Den stora skillnaden är
att det i det fossila systemet
handlar om att använda och
omfördela ändliga resurser.
Det gör att det finns en gräns
för hur länge aktörerna i ett
fossilberoende system kan
fortsätta att växa. Naturkapitalets förmåga att med hjälp
av solen nyskapa resurser
gör det extra skyddsvärt i ett
längre perspektiv. Det är här
det gröna näringslivets företag
kommer in i bilden.
Bevarandet av naturkapitalet
är inte bara en privat angelägenhet. Om företagarna i det
gröna näringslivet inte ges
förutsättningar att underhålla
och förstärka naturkapitalet
slår det tillbaka mot samhället som helhet. Det minskar
vår långsiktiga förmåga att
försörja oss själva med mat,
energi, byggmaterial och
mycket annat.
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42 000
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EKONOMISK HÅLLBARHET

JOBB TILL MÅNGA
NÄR JORDBRUKET
VÄXER
JOBB OCH TILLVÄXT. När omsättningen i svenskt
jordbruk ökar så skapas sysselsättning till
många. Jobben är spridda över landet och mellan olika sektorer av näringslivet. Om LRFs
mål om en värdetillväxt på tre procent om
året fram till 2030 uppnås, så ger det närmare 42 000 nya arbetstillfällen.
Det är många fler än vad motsvarande
tillväxt ger i de flesta andra sektorer.
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De gröna näringarnas
betydelse för jobb och tillväxt
Det gröna näringslivet har unika kvaliteter
då det bygger hela sin verksamhet på naturkapitalet med fotosyntesen som motor.
Rätt förvaltat kan detta kapital nyttjas
oändligt länge. Det gröna näringslivet är

L

evande kapital.
Naturkapitalet är ett
samlingsnamn för de
tillgångar som finns
i naturen,
så som luft,
vatten, jord,
växter och djur. Detta naturkapital är avgörande för
en rad oumbärliga tjänster
och resurser som krävs för
vår överlevnad och för att
upprätthålla ekonomisk
aktivitet.
Alla resurser och tjänster
som är inkluderade i naturkapitalet tillhandahålls av
ett ekosystem vilket skiljer
det från vanligt ekonomiskt kapital. Det gröna
näringslivets entreprenörer
är förvaltare och ägaren
av naturkapitalet, och har
därmed det stora ansvaret
att säkerställa skötsel och
avkastning av detsamma.
Växande kapital. En liknelse kan göras med den
finansiella sektorns förvaltning av traditionellt kapital.
Det gröna näringslivets
företagare vill givetvis inte
utarma ”sitt” naturkapital,
utan få det att växa, precis
som en ekonomisk förvaltare vill se ett ökat finansiellt
kapital. Företagaren behöver driva aktiv förvaltning
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en stor arbetsgivare som med växande
omsättning bidrar till att skapa fler jobb
än andra sektorer gör. Ett växande grönt
näringsliv ger trygghet inför framtiden, tillväxt nu, och arbetstillfällen i hela landet.

som ger avkastning, både
för det egna företaget och
samhället. Ibland behöver
man belåna sitt kapital för
att utveckla andra verksamheter, investera och växa.
För en företagare som
bygger sin verksamhet på
naturkapitalet är långsiktighet ett ledord. Rätt förvaltat
kan kapitalet både ge högre
avkastning och nyttjas oändligt länge.

genom att delar i processen flyttats över till andra
näringar. Ett exempel är foder till djuren som tidigare
odlades och förädlades
hemma på gården. I dag
har en specialiserad foderindustri tagit över mycket
av det arbetet. Detsamma
gäller utsäde, växtnäring,
redskap, byggmaterial och
energi som i dag oftast
köps in utifrån.

Färre försörjer fler. I början
av 1700-talet bodde det
ungefär 1,4 miljoner människor i Sverige. Av dessa
tillhörde minst 80 procent
jordbrukarbefolkningen. I
dag är landets befolkning
över 10 miljoner. Folkmängden har alltså mer än
sjudubblats. Omkring 87
procent av befolkningen
bor i tätort och endast cirka
två procent av de yrkesaktiva är lantbruksföretagare.
Drygt hälften av allt vi
äter produceras i Sverige,
och dessa två procent försörjer den övriga befolkningen med dess behov av
livsmedel. Efterkrigstidens
snabba produktivitetsökning inom jordbruket har
varit möjlig genom avel,
växtförädling och teknisk
utveckling, men även

Grönt näringsliv. Det är ur
detta sammanhang som
det gröna näringslivet tagit
sin nuvarande form. Med
det gröna näringslivet avses
verksamheter med bas i
jord, skog, trädgård och
landsbygdens miljö. Denna
definition innefattar också
livsmedelsindustri och
skogsindustri som förädlar
en stor andel av de produkter som dessa verksamheter
genererar.
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75 000 heltider. Stommen
i det gröna näringslivet,
dvs primärproduktionen
och servicen på gårdsnivå, utgörs av ca 400 000
företag, varav ca 320 000
inom skogsföretagande och
70 000 inom jordbruksföretagande. Totalt består de
gröna näringarna av

Vad är
det gröna
näringslivet?
Det gröna näringslivet är
verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård
och landsbygdens miljö. I
denna rapport inkluderar det
livsmedelsindustrin, skogsindustri samt leverantörer
av nyttigheter till de gröna
näringarna. Med de gröna näringarna avses jord, skog och
landsbygdens miljö på gårdsnivå, dvs primärproduktion
och service från gårdsnivå.
På senare tid har det blivit
allt mer uppenbart att det
gröna näringslivet kommer
att öka i betydelse. Basen i
form av virke, pappersmassa
och livsmedel består, men nya
produkter och uppgifter adderas. när de fossila råvarorna
måste ersättas och behovet
av hållbart producerad mat
ökar. Den här tillväxten kommer att gynna Sverige som
helhet, då det skapas nya
jobb i en bransch som till stor
del drivs av solenergi.

EKONOMISK HÅLLBARHET

27 olika branscher med ett
produkt- respektive tjänsteutbud som spänner över
60 verksamhetsområden.
Antal årsverken motsvarar
ungefär 75 000 heltider.
Bredare utbud. Verksamheterna innefattar alltifrån
försäljning och förädling
av skogsråvara, spannmål,
kött, fisk, och trädgårdsprodukter till försäljning
av entreprenadtjänster
och turismupplevelser. En
pågående trend inom det
gröna näringslivet är att
produkt- respektive tjänsteerbjudandet breddas i
spåren av en ökad medvetenhet kring hållbarhets-,
hälso- och miljöfrågor. Att
se företagandet som en del
i ett kretslopp blir en mer
uttalad strategi för flera.
Lönsamhet nyckeln. Jordbruksverkets uppföljning av
livsmedelsstrategin visar att
lönsamheten i livsmedelskedjan försämrats mellan
2011 till 2018, särskilt i primärproduktionen. En orsak
är torkan 2018 men även
att den största tillväxten
sker genom ökade volymer.
Att möta priskonkurrens
från länder med annat kostnadsläge, lägre miljöstandarder och djurskydd är en
utmaning för en långsiktig
hållbar tillväxt i jordbruket.
Jobb i hela landet. I ett
land där BNP ökar skapas
nya jobb och ett starkare
samhälle där fler behövs
och kan bidra växer fram.
Ju bättre svenska företag
går desto mer växer BNP.
Men det skiljer mellan
branscher och det gröna
näringslivet skiljer ut sig i
ett par viktiga avseenden.
Ett är att jord- och skogsbruket ger jobb spridda

över hela landet. Ett annat
att det gröna näringslivet
utgör en stomme för andra
sektorer i ekonomin.
Indirekt effekt. En tillväxt i
jord- och skogsbruket leder
inte bara till jobb spridda
över landet, den leder
också indirekt till många
nya jobb i andra sektorer av
samhället. Därmed påverkas samhället i betydligt
större utsträckning än
vad som syns i statistiken.
Jordbruket skiljer sig från
skogsbruket då det inom
jordbruket skapas många
jobb om efterfrågan ökar i
primärproduktionen, medan
den stora effekten i skogssektorn kommer när efterfrågan ökar i industriledet.
Stor påverkan. Underlaget för den här kunskapen
kommer från forskningsinstitutet Nordregio där man
beräknar vad som händer
med ekonomin i stort om
en efterfrågeförändring
inträffar i en enskild sektor.
Beräkningarna visar att
jordbruket har stor påverkan
på samhällsekonomin vid en
efterfrågeförändring, medan
det för skogsbruket är främst
i förädlingsleden som ger
effekt till övriga ekonomin.
I genomsnitt för hela den
svenska ekonomin så skapas
1,42 nya jobb för varje miljon
som efterfrågan stiger.
Jordbruk i topp. I jordbruket är samma siffra 2,51
nya jobb per miljon ökad
omsättning. Det innebär
att det ur ett jobbskaparperspektiv har en mycket
stor effekt om det går bra
för svenskt jordbruk. För
skogsbruket är samma siffra
1,03 jobb, med potential
till många fler nya jobb
om den svenska skogsråva-

ran förädlas inom landets
gränser.
Tillväxtmål jordbruk.
Under 2015 antog LRF mål
för tillväxten i det svenska
jordbruket och skogsbruket
fram till 2030. Dessa mål
är kopplade till livsmedelsstrategin med ett mål satt
för produktionsvärdet inom
jordbruket och skogsbruket. Som basvärde för
mätningen av jordbrukets
tillväxt sattes ett genomsnitt av gårdarnas samlade
produktionsvärden under
perioden 2010 till 2014.
Målet som valdes var 3
procents real värdetillväxt
per år. Om det infrias ökar
det svenska jordbrukets
produktionsvärde från 53
miljarder till 85 miljarder
kronor 2030. Medelvärdet
för de senaste åren är 60
miljarder kronor. Tillväxt
förväntas komma från en
kombination av ökade
volymer och ett ökat värde
på de produkter som säljs.
Det har antagits att två
tredjedelar av tillväxten
kommer från volymökning
och en tredjedel kommer
av stigande priser.
42 000 jobb. När vi applicerar Nordregios modell på
den volymbärande delen av
tillväxten och multiplicerar
med faktorn 2,51 visar det
sig att om LRFs strategiska
mål nås så är det inte bara
en succé för det gröna
näringslivet, utan också för
den svenska arbetsmarknaden. Tillväxten i jordbruket
har potential att skapa
nästan 42 000 nya jobb
mellan 2020-2030. Förutom
de 26 800 nya jobben inom
jordbruket tillkommer i så
fall under det kommande
decenniet också bland annat närmare

LRF vill att:
...lagar och regler landsbygds- och småföretagarsäkras.
Tydliga och stabila
spelregler behövs inom allt
från äganderätt till skatteoch utbildningspolitik för
långsiktig tillväxt i de gröna
näringarna.
Myndighetsutövandet
fokuserar på att främja en
ökad produktion med rättssäker stödjande tillsyn,
målstyrning, goda branschkunskaper, samordnade
kontroller och korta handläggningstider.
...konkurrenskraften
stimuleras i de gröna
näringarna.
Möjligheter för finansiering och långsiktig
lönsamhet förbättras, så
att lantbruket kan göra de
investeringar och generationsskiften som krävs för
att upprätthålla en livskraftig primärproduktion i
Sverige över tid.
Livsmedelsexport
underlättas genom aktivt
arbete för livsmedelsproducenterna att nå olika
exportmarknader.
Det skapas förutsättningar för att stimulera
innovationer och nyskapande i de gröna näringarna.
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PRIMÄRPRODUKTIONEN
BRED
BRANSCH

AKVAKUTUR
Ca 200
företag
omsätter
555 miljoner
kronor.

TURISM
Ca 5 000
företag
omsätter
650 miljoner
kronor.

ENERGI
Cirka 6 500
företag
omsätter
720 miljoner
kronor.

Antal årsverken

1 540
15 000
7 640
3 210
250

Mjölk
Nötkött
Pälsdjur
Vattenbruk
Vilt i hägn
Ägg
Oljeväxter
Potatis
Sockerbetor
Spannmål
Trädgård
Vall
Vin
Ärtor och åkerbönor
Lokal livsmedelsförädling
Entreprenad
Hälsa och omvårdnad
Turism
Uthyrning
Energi
Småskaligt skogsbruk

Totalt

10

490
200
1 120
140

Biodling
Fjädefä
Får och lamm
Get
Gris
Häst

Träförädling

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND DET GRÖNA NÄRINGSLIVET

Branscher

200
13
470
240
1 790
230
2 730
7 950
5 700
250
160
3 280
9 380
280
1 550
1 680
2 010
6 320
1 350

75 173

Slakteri-och charkuteriindustri
Fisk-och fiskkonservindustri
Frukt-och
grönsakskonservindustri
Olje-och fettindustri
Mejeri-och glassindustri
Kvarn-och stärkelseindustri
Källa: LRF, Grön Entreprenör 2018, Jordbruksverket, Skogstyrelsen

Verksamheterna
inom Det gröna näringslivet inne-fattar
alltifrån försäljning
och förädling av
skogsråvara, spannmål, kött, fisk och
trädgårdsprodukter
till försäljning av
entreprenadtjänster
och turismupplevelser. Här är några
exempel:

LIVSMED
PRODUK

Bageriindustri
Choklad-och konfektyrindustri
Spritdrycks-och vinindustri
Mineral-och läskedrycksindustri
Övrig livsmedelsindustri

Totalt

4 000 nya jobb i handeln,
1 400 i livsmedels- och
dryckesindustrin och 900
inom hotell och restaurang.
Skogstillväxt. För skogsbruket satte LRF målet till
1,5 procents årlig tillväxt i
värdet av levererade skogsprodukter från familjeskogsbruket. Det baserar sig
på ett ökat uttag av skogsråvara med tio procent och

EKONOMISK HÅLLBARHET

SKOGSINDUSTRIN

ELSTIONEN
Antal årsverken

Antal årsverken

10 302

Sågverk och hyvlerier

9 822

1 591

Fanér och sammansatta parkettgolv

1 545

3 227

Andra byggnads-och inredningssnickerier

13 838

Träförpackningsindustri

1 775

Övrig trävaruindustri

1 467

5 100

Massaindustri

4 466

1 336

Pappers- och pappindustri

770

16 294

Wellpapp, pappers- och pappförpackningar

3 527

2 362

Hushålls- och hygienartiklar

2 859

3 498

Skrivpapper, kuvert o.d.

278

1 128

Tapetindustri

204

Andra pappers- och pappvaror

963

12 590

7 195

en real prisökning på 15
procent fram till år 2030,
drivet av nya och befintliga
produktområden. Uppnås
målet skapas närmare 2 000
nya jobb i samhället.
Många funktioner. Jordbrukets huvudsakliga
och viktigaste uppgift är
att producera mat. Men
det var länge sedan det
var den enda uppgiften.

Totalt

57 038

I dag bidrar den svenska
bonden till samhället på
många olika sätt; de odlar
och förädlar energi, skapar
och bevarar kulturlandskapet och den biologiska
mångfalden samt håller
vägarna fria från snö för att
ta några exempel. Förutom
den direkta påverkan på
samhälle och miljö, bidrar
jord- och skogsbruket som
tidigare visats i allra högsta

Källa: SCB

Källa: SCB

49 099

nala skillnader i andelarna
sysselsatta i jordbruk och
livsmedelsindustri. I Gotlands län till exempel är
5,3 procent sysselsatta inom
jordbruket och 2,3 procent
inom livsmedelsindustrin.
De län som har bäst förutsättningar för jordbruk, dvs
Skåne, Västra Götaland och
Östergötland har flest sysselsatta inom jordbruket.

grad indirekt till landets
produktion, sysselsättning
och ekonomi.
Regionala skillnader.
Jordbruket står för cirka 2
procent av sysselsättningen
i landet medan livsmedelsindustrin, som till stor
del är beroende av svenska
råvaror, sysselsätter 1,1
procent av arbetskraften.
Det är dock stora regio-

Skogen hörnsten. Att
Sverige är ett skogsrikt land
med stora råvaruresurser
har möjliggjort utvecklingen av en stark skogsindustri
under de senaste 150 åren.
Skogsindustrin är numera
en hörnsten i den svenska
ekonomin och en av Sveriges viktigaste basindustrier
som skapar sysselsättning i
hela landet. Skogsindustrin
är också en av de stora exportbranscherna i Sverige,
motsvarande 10 procent av
den totala exporten.
Om man från exporten
räknar bort branschernas
import visar det sig att
skogsindustrin har den
klart högsta nettoexporten.
Livsmedelsindustrin har
också en betydande export
och totalt bidrar det gröna
näringslivet till mer än
16 procent av den totala
exporten i vårt exportberoende land.
Råvara nödvändig. Tillgången till skogsråvara är
förutsättningen för den
svenska skogsindustrin och
skogsbruket förser skogsindustrin med råvara för produktion av massa, trävaror
och energi. Skogsbruket,
som bland annat består
av förvaltning, skötsel och
avverkning av skog, sysselsätter mer än 40 000 personer
i Sverige. Skogsindustrin,
som bland annat består av

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND DET GRÖNA NÄRINGSLIVET
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EKONOMISK HÅLLBARHET
JORDBRUK
26 800 JOBB

HANDEL
3 700 JOBB

LIVSMEDEL
OCH DRYCK
1 400 JOBB

BYGGINDUSTRI
800 JOBB

HOTELL OCH
RESTAURANGER
900 JOBB
BANKER/KREDITINSTITUT
800 JOBB

LANDTRANSPORT
700 JOBB

BEVAKNING,
SÄKERHET,
FASTIGHETSSERVICE, MM.
600 JOBB

SOCIALT ARBETE
(vårdhem,
socialkontor etc.)
500 JOBB

JURIDISK OCH
EKONOMISK
KONSULTVERKSAMHET
500 JOBB

TILLVÄXT PÅ RIKTIGT.
Figuren visar de sektorer av
samhället där nya jobb kommer
om jordbrukets produktionsvolym växer
med 2 procent per år fram till 2030.
Sammanlagt blir det 41 900 nya jobb.
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41 900
NYA JOBB
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VETERINÄR
400 JOBB

Källa: Nordregio

EKONOMISK HÅLLBARHET

sågverk, tillverkare av olika
byggvaror samt massabruk
och tillverkare av förpackningsmaterial och papper av
olika slag sysselsätter nästan
60 000 personer i landet.
Skogsjobben. Hela Sveriges
skogsnäring sysselsätter således 100 000 personer eller
2,0 procent av sysselsättningen och 2,1 procent av BNP.
Skogsindustrin motsvarar
här 1,2 procent av sysselsättningen och 1,3 procent av
BNP i Sverige. Skogsbruket
som består av plantering,
röjning, gallring och avverkning står för 0,8 procent
av sysselsättningen och 0,8
procent av BNP i Sverige.
Såväl skogsbruket som industrin är koncentrerad till
skogslänen. I Jämtlands län
står skogsbruket för hela 5,6
procent av sysselsättningen
medan skogsindustrin står
för 1,5 procent av sysselsättningen. Gävleborg domineras istället av skogsindustrin
som sysselsatte 4,3 procent
av arbetskraften medan
skogsbruket sysselsatte 2,4
procent.
Stor potential. För att
summera betydelsen av det
gröna näringslivet för sysselsättningen i Sverige kan
man konstatera att jordbruket och livsmedelsindustrin
står för 2,4 procent av
sysselsättningen och skogen
och skogsindustrin för
2,0 procent. Sammanlagt
svarar därmed det gröna
näringslivet för drygt fyra
procent av sysselsättningen
i Sverige och står för 16
procent av den svenska
exporten. I ett perspektiv
fram till 2030 finns potential att det skapas ytterligare
42 000 heltidsjobb, varav
en betydande del i sektorer
utanför näringen.

Så många nya jobb ger en miljon i ökad
omsättning – jordbruk långt över snittet
Tillväxt i jordbruket ger nästan dubbelt så många jobb

JORDBRUKET 2,51 NYA JOBB

NÄRINGSLIVET 1,42 NYA JOBB

3,54

Service (t.ex körning med maskiner)

Spannmål

Nötkött

Mjölk

3,22
2,96
2,66
2,51

Jordbruk, aggregat

1,89

Andra djur (häst, pälsdjur etc.)

1,88

Kyckling och ägg

1,84

Andra grödor (främst potatis och socker)

Gris

1,75
1,42

Livsmedel och drycker

1,30

Trädvaror och traktorer

Grönfoder

1,27
1,08

Papper och pappersprodukter

Skogsbruk

1,03

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND DET GRÖNA NÄRINGSLIVET
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Här finns jobben i det gröna näringslivet
Antal anställda i de olika sektorerna – län för län

SKOGSBRUK

SKOGSINDUSTRI

Antal anställda per län i oilka delar av det gröna näringslivet

0-1000

1000-2000
0-1 000
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1 000-2 000

2000-4000
2 000-4 000

4000 4

EKONOMISK HÅLLBARHET

JOBBEN LÄN FÖR LÄN. Kartorna visar med olika färger
hur rmånga som jobbar inom olika sektorer av det gröna
näringslivet län för län. Sammanlagt är det drygt 200 000
jobb som ligger fördelade över hela Sverige. Med en god
tillväxt kan det bli ytterligare 42 000 till 2030.

JORDBRUK

- 8000
000-8 000

8000-10000
8 000-10 000

LIVSMEDELSINDUSTRI
10000-12000
10 000-12 000

12000-16500
12 000-16 500
LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND DET GRÖNA NÄRINGSLIVET

15

EN BRANSCH MED
STORA KLIMATINSLÄPP
HÅLLBAR UTVECKLING. Det gröna näringslivet är mer än
skog och mat. Det bidrar på många sätt till en tryggare
framtid. För oss människor skapar fotosyntesen, utöver
livets mirakulösa väv och de landskap vi lever i, mat,
material och lagrad energi.
16
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De gröna näringarnas betydelse
för miljö- och klimatomställningen
En ytterst liten del, ungefär en halv promille, av den solenergi som årligen når jordytan, används av växter för fotosyntesen
som genom att fånga koldioxid ur luften
och sammanfoga den med vatten bygger

F

ör ca
10 000 år
sedan skedde den
första jordbruksrevolutionen, då
jordens klimat av
någon anledning
stabiliserades så att det blev
meningsfullt att börja bruka
jorden. Vi övergick vi från
att samla in växter och jaga
till att odla fram och föda
upp de djur och växter vi
ville ha. Under de senaste
fem tusen åren har världens
befolkning ökat så snabbt
att människan nu kontrollerar nästan alla världens
landytor och en stor del av
fotosyntesen på jorden.

sin förmåga att med solens
hjälp binda koldioxid till
livsviktiga produkter, har en
självklar nyckelroll i omställningen till klimatneutrala
samhällen. Den viktigaste
rollen är att på så bra sätt
som möjligt erbjuda klimatoch miljöeffektiva alternativ
till alla de ohållbara varor
och processer som idag fyller och utgör våra samhällen, butiker och hem.

Konsumtionen orsakar
större växthusgasutsläpp
utomlands. Svensk livsmedelsproduktion är vid en
internationell jämförelse
miljö- och klimatvänlig.
Konsumenternas efterfråDet har skett ytterligare
gan styr dock produktionen
jordbruksrevolutioner sedan och idag efterfrågas betydden första och med största
ligt mer livsmedel, och av
sannolikhet är vi nu i börandra slag, än de vi produjan av ännu en, den som
cerar inom landet. Svenska
förpassar det globala foskonsumtionens påverkan på
silmissbruket till historien.
klimat och miljö är därför
I slutet av 2019 lanserade
betydligt mer omfattande
EU kommissionen sin gröna än den svenska produktiogiv som ska göra Europa till nens påverkan. Resultat från
en klimatneutral kontinent forskningsprojektet PRINCE
innan 2050. I Sverige kräver visar att mer än 60% av den
klimatlagen att vi går ännu
klimatpåverkan som vår
snabbare fram och slutar
konsumtion orsakar sker i
bidra till den globala uppandra länder, att över 80%
värmningen senast 2045. De av användningen av antibiogröna näringarna, unika i
tika och att minst 75% av de

18

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND DET GRÖNA NÄRINGSLIVET

kolhydrater. Denna bioråvara, eller ”biomassa” är, med undantag för de enstaka
organismer som lever på energi från vulkaniska källor, grunden för allt liv på planeten Jorden. Nu och för all framtid!

pesticider som används till
följd av svenskars konsumtion sker utomlands. Därför
är det oerhört viktigt att
konsumtionens påverkan
uppmärksammas och att
tydliggöra varför konsumtion av svenskproducerade
livsmedel leder till miljöoch klimatnytta.
Kolbindande sektor. De
senaste årens överuttag av
fossilt kol riskerar att skapa
svårhanterliga obalanser
mellan klimatsystemet och
våra ekosystem. Precis som
när det idag fossila kolet en

”I all växtproduktion, i skog,
på ängar och på
åkrar, binds kol
både över och
under mark.”
gång lagrades in för miljontals år sedan är fotosyntesen
lösningen.
Sveriges jord- och
skogsbruk binder varje år
oerhörda mängder kol. Per

ytenhet är jordbruket med
sin mer intensiva produktion en än mer aktiv kolbindare än skogen. På EU-nivå
beräknas åkrarna varje år
producera nästan en miljard ton biologisk torrsubstans ovan jord medan de
europeiska skogarna bildar
runt 500 miljoner ton
torrsubstans i ovanjordisk
biomassa på en något större
yta. Utöver detta tillkommer all den kol som lagras i
växternas rötter och allt det
som binds in i betesmarker.
En avgörande skillnad
mellan jord- och skogsbrukets inbindning av koldioxid är att jordbrukets kol i
allmänhet är betydligt mer
lättillgängligt för oss människor såväl som för andra
djur, insekter, svampar och
bakterier. I all växtproduktion, i skog, på ängar och
på åkrar, binds kol både
över och under mark.
Ofta är den del som bönder
och skogsbrukare tar hand
om och gör produkter av
bara en liten del av den
totala mängden kol som
har bundits. Resten, så som
rötter, grenar, barr, blast,
stjälkar och strån, omsätts
av djur och organismer som

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

38%
KLIMATUTSLÄPP
SVENSK MAT

62%
KLIMATUTSLÄPP
IMPORTERAD MAT
Källa: Naturvårdsverket.

bryter ner materialet. En
del av biomassan tar så lång
tid att bryta ner att den blir
del av jordens mörka mullhalt som är väsentlig för
jordens bördighet, precis
som markfaunan. Detta kol
är också relativt stabilt och
kan förbli bundet under
lång tid.
Eftersom Sveriges bönder under lång tid tagit
väl hand om sina jordar
är kolstatusen i allmänhet mycket god och sällan
långt ifrån vad som är
möjligt att lagra in. Faktiskt
har även klimatet hjälpt
oss genom att efter somrar
med intensivt solljus ganska snabbt gå över i en kall
vinter med djup tjäle som
effektivt sänkt den biolo-

giska aktiviteten. Tyvärr
riskerar den globala uppvärmningen att ändra på
detta vilket skulle göra det
svårt för svenska bönder att
behålla den kolstatus man
uppnått.
Skogens många tjänster.
Om skogen brukas aktivt
ökar tillväxten, mer koldioxid lagras och tillgången
på förnybara råvaror ökar.
Markanvändningssektorn,
där framförallt skogen men
även till exempel åkermark
och betesmark ingår, bidrar
årligen med ett omfattande
nettoupptag av växthusgaser. De senaste tre åren har
denna sektor kompenserat
hela Sveriges utsläpp med
över 80% enligt siffror från

Naturvårdsverket. Detta är
en otroligt värdefull resurs
vi har i Sverige, som är ett
av de mest skogsdominerande länderna i Europa
med nästan 70% av landets
yta är täckt av skog. Sedan
1920 talet har mängden
träd och tillväxten i skogsbiomassan ökat gradvis. På
detta sätt har man både
kunnat öka kolsänkan och
produktionen av förnybara
råvaror.

PRISET FÖR BILLIG
IMPORT. Hela 62
procent av klimatpåverkan från den mat vi äter
uppstår i andra länder. Detta
trots att hälften av den mat vi
äter är producerad i Sverige.
Om vi åt mindre importerad
mat och mera svensk skulle
klimatpåverkan minska markant. Miljön betalar priset för
billig import.

Minskade utsläpp. Även
om de gröna näringarna i
grunden är kolbindande
verksamheter finns det områden som också genererar
utsläpp. Störst utsläpp inom
det svenska jordbruket
bedöms komma från jordar

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND DET GRÖNA NÄRINGSLIVET
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Lars-Johan Merin, Västmanland:

Målet: Hela gården
fossilfri om två år
PÅ OPPEGÅRDEN i Fellingsbro driver Lars-Johan Merin
sin gård med mål om att gården ska bli helt fossilfri inom
två år och självförsörjande på
energi.
I DAG ODLAR Lars-Johan
bland annat raps till matkonsumtion och sedan 20 år
tillbaka värms tork, ekonomibyggnader och hus upp med
egenodlad halm och flis. Inom
kort ska det även investeras
i solpaneler för att täcka gårdens energiförbrukning. Nästa
steg är förnybart bränsle i
arbetsmaskinerna, men för att
den omställningen ska vara
möjlig, krävs ökad lönsamhet
och incitament för att välja
förnybart, t.ex. lägre skatter
på förnybara bränslen.
LARS-JOHAN BRINNER
för svenskt lantbruk och
förbättrade villkor för den
agrara näringen. Han menar
att omställningen till fossilfri
produktion inte är svår utan
att allt handlar om att skapa
rätt förutsättningar för omställningen. Ett resurstänk på
gårdsnivå har man alltid haft.
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med mycket högt kolinnehåll, inte sällan tidigare
utdikad våtmark. Metangas
från våra idisslande djur
beräknas ha nästan lika hög
klimatpåverkan tätt följt
av avgång av lustgas från
ofullständig nedbrytning av
kväveföreningar i marken.
Dessa utsläpp av icke-fossila
klimatgaser beror många
gånger på mikrobiologisk
aktivitet i en invecklad
väv med många komplexa
samband som ofta är svåra
att kontrollera. Exempelvis
kan effektiva åtgärder för att
bromsa nedbrytningen av
kol i mark göra att riskerna
för att släppa ut metan och
lustgas ökar.
Ungefär en procent av
de klimatutsläpp som sker
inom Sveriges gränser
kommer från jordbrukets
arbetsmaskiner och nästan
lika mycket kommer från
maskiner i skogsbruket. Av
dessa utsläpp är dock mindre än två tredjedelar av fossilt ursprung. Utöver utsläppen i Sverige ger de gröna
näringarna också upphov till
utsläpp utomlands av fossila
klimatgaser vid produktion
av mineralgödsel och andra
insatsmedel. LRFs ambition
är att alla dessa utsläpp av
fossila klimatgaser ska vara
utfasade till år 2035.
Anpassning till ett förändrat klimat. Eftersom de
gröna näringarna i stor utsträckning bedrivs utomhus
och brukar jord, djur och
växter som ofta har anpassats till det lokala klimatet
under hundratals år, är det
mycket sårbart för klimatförändringen. I en värld där
vädret varierar betydligt mer
än det gjort tidigare och extrem väderlek både blir vanligare och värre måste lantbruket ägna stora resurser åt
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att anpassa sig. Precis som
med utsläppsminskning
kan de gröna näringarna
också ge enorma bidrag
till det övriga samhällets
anpassning genom att till
exempel använda naturen
och våra marker för att
mildra såväl översvämningar som torka. För att kunna
göra detta måste skog- och
jordbruket ha en nyckelroll
i planeringen av samhällets
insatser och få tillgång till
såväl kunskap som kapital
för att kunna genomföra
effektiva åtgärder.
Ekosystem. Vi lever alla i
och i relation till naturens
ekosystem. I ekosystemen
pågår aktiviteter som är
helt livsavgörande för
mänskligheten, men som
inte alltid synliggörs eller
värdesätts. Dessa ekosystemtjänster, ett samlingsbegrepp för de nyttor naturen
gör för oss människor, kan
vara råvaror från jordbruket
så som spannmål, rapsfrön
och kaffebönor. Men också
att vatten renas, insekter
pollinerar och klimatet regleras. Genom val av grödor,

för dessa tjänster då ett
ekosystem bygger på djup
samverkan mellan olika
arter. Ett landskap med en
stor genetisk variation hos
växter, svampar, insekter
och djur, med många
olika arter och varianter
av liv är ofta bättre på att
hantera vädervariationer,
klimatförändringar eller
sjukdomsangrepp och på
att återuppbygga sig självt
efter en kris.
Igenväxande marker. Ett
betydande hot mot den
biologiska mångfald i
jordbrukslandskapet är
igenväxning av marker. Naturvårdsverket konstaterar i
sin utvärdering av Sveriges
miljömål att det viktigaste
för att klara miljömålet om
ett rikt odlingslandskap på
sikt är att jordbruk bedrivs
i alla delar av Sverige.
Nötkreatur och andra betande djur bidrar till öppna
landskap och till att behålla
biologisk mångfald genom
att beta svårtillgängliga
men värdefulla naturbetesmarker som annars riskerar
växa igen.

”Att jobba för att sluta kretslopp av
växtnäring och andra resurser är
ett viktigt bidrag för en cirkulär
bioekonomi.”
användning av stallgödsel,
betestryck, bearbetningsmetoder, skördenivåer
och markens mullhalt kan
lantbrukaren bidra till den
långsiktiga funktionen av
ekosystemtjänsterna.
Den biologiska mångfalden
är inte en ekosystemtjänst,
men den är grunden

Skogens naturvård. I
skogen tas så kallad generell
hänsyn till natur-, kulturoch sociala värden. Det
kan innebära att man vid
gallring eller föryngringsavverkning lämnar död ved i
kvar för att gynna insekter
och lavar, att lövträd som är
särskilt viktiga för vissa arter

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

LRF vill att:
...möjligheter för finansiering och långsiktig
lönsamhet förbättras, så
att lantbruket kan göra de
investeringar som krävs för
ökad uthållighet och omställning av produktionen.
...forskning stärks för att
utveckla de innovationer
som behövs för fortsatt
omställning, att bibehålla
biologisk mångfald samt
att anpassa de gröna
näringarna till ett nytt och
föränderligt klimat.
...stimulera den cirkulära
bioekonomins möjligheter
att ersätta ändliga råvaror,
tex fossila, i såväl tillverkningsindustrier som i
samhället i stort.
...incitament inrättas som
minskar efterfrågan på
ändliga resurser till förmån
för återbruk och bruk av
bioråvaror

kan sparas och att träd som
har speciella naturvärden
lämnas kvar för att på sikt
dö och brytas ner på sin
plats i skogen. Utöver den
generella hänsynen kan särskilt värdefulla miljöer ges
formellt statligt skydd som
naturreservat, biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Många skogsägare väljer
också att frivilligt undanta
värdefulla skogsmiljöer på
sin mark från vanlig skogsproduktion för naturvårdsändamål, så kallade frivilliga
avsättningar.

Effektiv produktion.
Svenskt jordbruk kännetecknas av en hög produktivitet vilket både ger en
generellt låg klimatpåverkan och en låg användning
av insatsmedel i förhållande
till den mängd livsmedel
vi producerar. Detta beror
bland annat på att vi har
en god kunskapsnivå bland
brukare och ett utbrett
rådgivningssystem inom
allt från växtnäring och
växtskyddsanvändning till
planering av växtodling
och djurskötsel. En effektiv

användning av resurser i
de gröna näringarna har
flera vinster. Resurseffektiv
användning av insatsmedel så som växtnäring och
växtskyddsmedel leder även
till ett minskat avtryck på
omgivande växt- och djurliv
(biologisk mångfald) samt
omgivande miljö, t.ex. vattendrag. Att jobba för att
sluta kretslopp av växtnäring och andra resurser
är ett viktigt bidrag för en
cirkulär bioekonomi.

...stimulansåtgärder införs
till förmån för inhemsk
produktion av hållbart
förnybara drivmedel och att
den som ställer om till fossilfria drivmedel ska inte
missgynnas ekonomiskt.
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LANDSBYGDENS
FÖRETAG GÖR SVERIGE
MER ROBUST
HÅLLBART OCH SAMMANHÅLLET SVERIGE. Ett livskraftigt
företagande är nyckeln till utvecklingen av ett hållbart och
sammanhållet Sverige. En förutsättning för utveckling är att
det är attraktivt att leva och driva företag på landsbygden.
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De gröna näringarnas betydelse
för en levande landsbygd
Det gröna näringslivet ger ett mer sammanhållet Sverige. Tillsammans bidrar
näringen med allt ifrån Sveriges krisberedskap, infrastruktur och social gemenskap
i hela landet. Detta i kombination med de

V

iktig del
av Sveriges
krisberedskap. Det
gröna näringslivet är en bransch
som är exponerad
för många risker, till exempel stormar, skogsbränder,
översvämningar och torka.
Många minns sommaren
2018 då vi drabbades av
svår torka och stora skogsbränder. Klimatförändringarna påverkar redan i dag
landsbygdens företag och
kommer sannolikt påverka
dem än mer i framtiden.
På samma sätt som
samhällskriser påverkar
det gröna näringarna
negativt så finns mycket av
krisberedskapen och det
civila försvaret samlat inom
näringen. Representanter
från lantbruket är ofta på
plats när samhällskriser
uppstår och har till exempel spelat en avgörande
roll under stormen Gudrun
2005 och under skogsbränderna 2014 och 2018.
Ovärderliga insatser.
Redskap och maskiner som
lantbrukare har, exempelvis
traktordragna gödseltunnor, kan fyllas med vatten

24

för att stötta räddningstjänsten i deras arbete.
Rapporter visar exempelvis
att lantbrukarnas gödseltunnor spred mer än dubbelt så mycket vatten som
de fyra vattenbombplanen
under två veckors bekämpning av skogsbranden i
Ljusdal sommaren 2018.
Lantbrukare underlättar
även för räddningstjänsten
genom deras kunskap om
den lokala geografin såsom
exempelvis skogsbilvägar.
Stormröjning. När stormen
Gudrun välte landets elstolpar under vintern 2005
ryckte LRFs lokala stödgrupper ut och röjde nedfallna
träd från ledningsgator för
att få fart på strömmen igen.
Representanter från elbolag
bedömde efteråt att strömmen kom tillbaka två veckor
snabbare på grund av stödgruppernas arbete. Detta
är några exempel som visar
hur ovärderlig det gröna
näringarnas organisering,
kontaktnät, lokalkännedom
och resurser kan vara vid
kriser.
Försörjningstrygghet. Frågan om inhemsk livsmedelsförsörjning blev inte mist
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arbetstillfällen och skatteintäkter som
det gröna näringslivet genererar, ger
förutsättningar för en levande landsbygd
och utvecklingen av ett mer hållbart
samhälle.

högaktuell vid Coronautbrottet. För att lantbruket
ska kunna bidra ytterligare
till Sveriges krisberedskap
behöver förmågan att
kunna producera, lagra
och leverera tillräckligt
med mat och andra råvaror
i Sverige i händelse av
kris, stärkas. Om Sverige
hamnar i en längre kris
blir det svårt att försörja
befolkningen med mat och
bränsle. Ungefär hälften
av den mat vi äter i Sverige

är importerad. Stängs våra
importvägar måste vi ha
en egen livsmedelsproduktion men i dag saknar vårt
land den beredskapen.
Genom långsiktiga politiska villkor kring produktion av biodrivmedel, från
såväl åkern som skogen,
kan Sverige bygga upp en
tryggare bränsleförsörjning.
För att svenskt lantbruk ska
vara robust i händelse av
kris, måste det utvecklas och
stärkas i fredstid, genom förbättrade förutsättningar för
produktion av livsmedel.

”För att lantbruket ska kunna
bidra ytterligare
till Sveriges krisberedskap behöver förmågan att
kunna producera, lagra och leverera tillräckligt
med mat i Sverige i händelse av
kris, stärkas.”

Bygger och underhåller
infrastruktur. Sverige är ett
avlångt och glesbefolkat
land med långa avstånd.
För att kunna bo, leva och
driva företag på landsbygden behövs därför en stabil
och robust infrastruktur.
Det gröna näringslivet
har en lång historia av att
bidra till uppbyggnaden av
landsbygdens infrastruktur.
Precis som när lantbrukarna
bildade egna elföreningar i
början av 1900-talet för att
få el till landsbygden är det
idag många som engagerar
sig i att få bredband till
landsbygden eller att underhålla landsbygdens vägar.

SOCIAL HÅLLBARHET

Nytta för många. I dag
består ungefär tre fjärdedelar av Sveriges vägnät utav
enskilda vägar och som
sköts av markägare och omkring 30 000 föreningar. Ett
fungerande vägnät behövs
för att barnen ska kunna
komma till skolan varje
dag, för att transportera
livsmedel, skogsprodukter,
foder och annat till och
från landsbygden och de
företag som finns där. De
gröna näringarna är en drivande kraft för de enskilda
vägarnas underhåll, genom
att många bidrar med tid,
maskiner, redskap och
pengar för att säkerställa att
det enskilda vägnätet fungerar. Det kan röra sig om
allt från dikning till att röja
bort växtlighet vidvägkanten eller ploga snö under
vintertid. Det skapar nytta
för alla de som bor och lever på landsbygden och är
beroende av ett fungerande
vägnät.
Bredbandsföreningar. Där
marknaden inte vill bygga
bredband har lantbrukare
tillsammans med civilsamhället tagit saken i egna händer
och startat bredbandsföreningar på landsbygden, både
med och utan statligt stöd.
I dag har det ideella arbete
som bredbandsföreningarna
lagt ned resulterat i ungefär
150 000 – 200 000 anslutningar på landsbygden.
Eftersom allt fler processer och verktyg inom det
gröna näringslivet i dag
kräver tillgång till uppkoppling, är det viktigt att
bredbandsutbyggnaden på
landsbygden prioriteras.
Lokal mat och dryck. Den
småskaliga livsmedelsförädlingen sker oftast i direkt
anslutning till jordbruket,

och är en del av vad vi
definierar som det gröna
näringslivet. Till skillnad
från mer storskalig livsmedelsförädling, kräver
den småskaliga ofta en
närhet till marknaden, då
närproducerat i många fall
är själva affärsidén. Den
småskaliga livsmedelsförädlingen bidrar till att skapa
en brygga mellan primärproduktionen och slutkon-

”Eftersom allt
fler processer och
verktyg inom det
gröna näringslivet i dag kräver
tillgång till uppkoppling, är det
viktigt att bredbandsutbyggnaden på landsbygden prioriteras.”
sumenten, vilket leder till
att fler får större insyn i hur
mat och dryck produceras.
Företagare som förädlar
lokalt producerade råvaror
till livsmedel kallar sig ofta
mathantverkare och kan
skapa unika produkter
med hög kvalitet och tydlig
identitet. Många använder
sig av råvaror som produceras eller förädlas på den
egna gården medan andra
samarbetar med primärproducenter i sitt närområde
genom inköp av råvaror.
Ringar på vattnet. Den
småskaliga livsmedelsproduktionen drar också med

sig en besöksnäring och
upplevelseindustri baserad
på mat och måltider. Exempel på detta är rekoringar,
matmarknader, mässor och
gårdsbutiker. Matturism är
i dag väletablerat koncept.
Genom att skapa fler
möjligheter till försäljning
av lokalt producerad mat
och dryck kan fler företag
starta och växa samt bidra
till besöksnäringen och en
levande landsbygd.
Långsiktigt ägande skapar
mervärden. Just långsiktigheten är ett starkt argument för att familjeföretag
är väl lämpade att förvalta
det naturkapital som ska
föda framtida generationer.
Den som driver sitt eget
företag och har en 20- till
30-årig planeringshorisont
fattar sannolikt andra
beslut än den som anställts
med uppdrag att maximera
vinsten, kvartal för kvartal.
Avgörande för framtiden.
Med långsiktighet kommer ett ansvarstagande
och andra värderingar.
Familjeföretag tar generellt
sett större ansvar för sina
anställda och för den bygd
de verkar i. De sponsrar det
lokala föreningslivet och
bidrar till Sveriges krisberedskap och infrastruktur.
Mycket talar för att familjeföretag i större utsträckning
än börsnoterade företag
bidrar till långsiktighet och
social stabilitet, inte minst
på mindre orter.
Därför är långsiktiga villkor och en stark äganderätt
avgörande för det gröna näringslivet. Det behövs för att
bibehålla dessa mervärden
och i förlängningen trygga
livsmedelsförsörjning samt
omställningen till bioekonomi i hela landet.

LRF vill att:
...förutsättningarna förbättras för att leva och
driva företag på landsbygden:
Insatser för en konkurrenskraftig och hållbar
livsmedelskedja genomförs
i enlighet med livsmedelsstrategin, där en ökad
svensk matproduktion
prioriteras för att minska
sårbarheten i händelse av
kris.
Myndigheter förbättrar
sin krisberedskap i dialog
med det gröna näringslivet.
Långsiktiga politiska
villkor för produktion av
biodrivmedel i Sverige
säkerställs.
Säkra god samhällsservice i hela landet så som
post- och paketleveranser
såväl som tillgång till polis,
vård, skola och omsorg.
Bredbandsstödet ska
förstärkas och förändras för att kunna täcka
bredbandsutbyggnaden i
glesbebyggda områden.
Statliga och kommunala stöd till de enskilda
vägarna utökas.
Lagstiftning om gårdsförsäljning ska utformas från
ett företagar- och landsbygdsperspektiv.
Bygglovskrav för
gårdsbutiker ska tas bort.

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND DET GRÖNA NÄRINGSLIVET

25

Det gröna näringslivet och dess betydelse för ett hållbart samhälle
EN RAPPORT OM HELA SVERIGE
Lantbrukarnas Riksförbund 2020
Projektledare Sophie Lind/LRF.
Texter Sophie Lind/LRF, Jan Lorentzson/LRF, Jens Berggren/LRF, Maja Forssell/LRF,
Maria Dirke/LRF, Cecilia Reje/LRF, Tove Mellgren/LRF och Katarina Cumselius/LRF.
Textredigering Niclas Åkeson/Publishing Farm.
Form Berit Metlid/Publishing Farm.
Infografik Hans von Corswant.

26

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND DET GRÖNA NÄRINGSLIVET

