HÅLLBARHETSQUIZ
LRFs förbundsstämma beslutade i maj 2019 att organisationen ska ta fram en
hållbarhets- och klimatstrategi. Det arbetet är nu i full gång.
Vi har därför skapat ett quiz för att öka intresset för klimat- och hållbarhet samt
påvisa den miljönytta som svenska bönder bidrar med.
Frågor:
1. Svenskt kött är klimatsmart. Hur mycket
lägre utsläpp har svensk nötköttsproduktion
än världsgenomsnittet?
1: 30 %
X: 50 %
2: 70 %

2. Det är stor skillnad på utsläppen mellan
vilken mat som konsumeras i Sverige och
vad som produceras av svenska lantbrukare.
Det visar en stor kartläggning av svenskars
konsumtion, kallad PRINCE-rapporten. Hur
mycket av svenska konsumenters utsläpp av
växthusgaser kommer från importerad mat?
1: 30 %
X: 40 %
2: 60 %

3. Ett aktivt skogsbruk binder koldioxid, och
i Sverige binder skogen 90 % av våra territoriella utsläpp. Hur många skogsägare finns i
Sverige?
1: 250 000
X: 330 000
2: 400 000

4. Matsvinnet är ett stort miljö- och klimatproblem. Idag hamnar var femte svensk matkasse i soporna. Hur mycket koldioxidutsläpp
beräknas matsvinnet stå för totalt i Sverige?
1: 1 %
X: 3 %
2: 5 %

5. Svenskt jordbruk står endast för 3 % av
landets vattenuttag. Så ser det inte ut i resten
av världen där jordbruket står för en betydligt
större del av vattenuttaget. Hur stor?
1: 30 %
X: 50 %
2: 70 %

6. Jordbruket upprätthåller en levande landsbygd i hela landet med matbutiker, post och
bredband. Mjölkproduktionen är en av de
näringarna som bidrar till både biologisk
mångfald och arbetstillfällen på landsbygden.
Hur många arbetstillfällen beräknar man att
en mjölkbonde skapar på landsbygden?
1: 3
X: 5
2: 7

7. Trädgårdsnäringen går starkt fram i Sverige, bland annat produktionen av tulpaner.
60% av tulpanerna producerade i Sverige är
klimatkompenserade (enligt Sigills Klimatcertifiering). Hur många säljs under ett år?
1: 11 miljoner
X: 91 miljoner
2: 161 miljoner

