LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

Lägesrapport
2018-09-13

Lars-Erik Lundkvist

Aktuellt inom livsmedelsstrategin
Här följer en lägesrapport kopplat till livsmedelsstrategin för perioden maj-augusti 2018. Det
extrema väderläget från maj månad och framåt har inneburit att ”Lantbrukssverige” ägnat stor
kraft åt åtgärder i torkans fotspår. Samtidigt har livsmedelsstrategin och dess huvudmål om
ökad svensk livsmedelsproduktion kunnat bidra till att verksamma åtgärder kommit på plats.
Sammandrag av läge
- Torkkrisen och regeringens stödpaket har varit i fokus under sommarmånaderna.
- Utvecklingen före torkan visar samtidigt att det fortsatt händer en hel del kring livsmedelsstrategin. Se sammanställning av exempel nedan.
- Under sommaren har EU-kommissionen lagt fram ett nytt CAP-förslag som bör kopplas till den svenska livsmedelsstrategin.
- Efter riksdagsvalet kommer en ny regering med stor sannolikhet att jobba med en ny
och uppdaterad handlingsplan för livsmedelsstrategin. Tillväxtverket och Jordbruksverket har fått ett uppdrag av regeringen i ärendet.
- LRF har i en debattartikel pekat på behov av åtgärder för att förstärka lönsamheten efter torkkrisen. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/P3Gqvz/vand-bondernas-kris-tillnagot-bra-politiker
Torkkrisen och dess effekter kommer under resten av 2018 och en bit in på 2019 att vara i
fokus för en stor del av LRFs arbete. Livsmedelsstrategins mål om att öka den inhemska
livsmedelsproduktionen kommer dessvärre inte att infrias 2018 på kort sikt, i alla fall inte för
2018. Det är naturligtvis beklagligt eftersom marknadsläget för svenska produkter i grund och
botten är mycket bra.
Men livsmedelsstrategins mål är fortsatt lika viktigt! Och arbetet med handlingsplaner och
åtgärder behöver gå vidare. Den politiska uppbackningen av livsmedelsstrategin har varit betydelsefull när det gäller hanteringen av torkkrisen. De politiska stödpaketen har naturligtvis
även en viss koppling till valåret 2018.
Under våren och sommaren 2018 hände också en del saker kring livsmedelsstrategin som det
finns skäl att uppmärksamma. Nedan anges exempel på händelser under denna period.
Politik, myndigheter
▪ Tal av försvarsministern med fokus på livsmedelsproduktionens betydelse i samband
med utdelning av LRF Mjölks guldmedalj.
▪ Regeringen har avsatt 50 Mkr för arbete med SJVs handlingsplan EKO för 2018-2020.
▪

Jordbruksverket sänker avgifter för vissa kontroller. Sänkningarna gäller exportkontroll och importkontroll from den 13 juni 2018 och omfattar cirka 3 Mkr (10-40%).

▪

Regeringen föreslår att det ska bli obligatoriskt för restauranger och storkök att redovisa ursprungsland för köttet som serveras. Livsmedels- och Konsumentverket ska titta
närmare på frågan.
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Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att utreda konsekvenser av att införa ett krav
på att hålla djur lösgående samt behovet av övergångsbestämmelser och undantag från
kravet.
Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket
och Naturvårdsverket att ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn.
Jordbruksverket tittar på vattenbruk och biodling som pilotbranscher för att underlätta
etablering och tillståndsprövning genom bl a digitalisering.
SJV har beviljat pengar till studier kring förbättrad djurvälfärd och lönsammare företag.
Tillväxtverket och Jordbruksverket har fått regeringens uppdrag att ta fram underlag
för en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin för åren 2020-2022.
Regeringen vill göra det obligatoriskt för upphandlande myndigheter att ställa krav på
djurskydd och låg grad av antibiotikaanvändning vid upphandling av animaliska livsmedel. Ett arbete påbörjas med att utreda hur lagstiftningen kan utformas med hänsyn
till bland annat EU-lagstiftning och internationella åtaganden.
Regeringen har inlett ett samarbete med Finland om livsmedelsexport samt utveckling
av bioekonomin.
Regeringen har gett Jordbruksverket ett uppdrag att kartlägga och utreda förutsättningarna för en förenklad prövning av vattenbruksverksamheter.
Regeringen sätter av 135 Mkr för åren 2019-2021 för åtgärder mot vattenbrist. Bland
annat för nödvattenplanering, regionala vattenförsörjningsplaner, kunskapshöjande åtgärder samt för en analys av framtida bevattningsbehov i livsmedelsproduktion som
jordbruksverket ska göra.
Kartläggningen av svensk konsumtions miljöpåverkan, det så kallade Prince-projektet
redovisades. Resultaten publiceras i september i Naturvårdsverkets rapportserie.
Regeringens handlingsplan (2018-2020) för Agenda 2030 presenterades där ett av sex
fokusområden är ”en hållbar och hälsosam livsmedelskedja”.

Livsmedelsindustri, gemensamma satsningar m m
▪ Sweden Food Arena invigdes officiellt i maj av landsbygdsministern. Arenan jobbar
för företag i hela livsmedelskedjan kring forskning och innovation. Ett 50-tal företag
och branschorganisationer har anslutit sig.
▪ Representanter för Kinas slakteriindustri har besökt Sverige på inbjudan av LRF och
KCF och följt vår uppfödning från jord till bord.
▪ Styrgruppen för handlingsplanerna för nöt, gris och lamm har haft möte för att diskutera verksamhet efter 2018. Styrgruppen består av slakteriföretagen, LRF, intresseorganisationer, näringsdepartementet och Jordbruksverket.
▪ Arlas ”Sommarmjölk” som ger 7,2 öre extra för mjölken i maj-augusti.
▪ Besparings- och effektiviseringsprogram inom Arla för att möta bland annat Brexitutmaningen.
▪ Utveckling av mozarellaost av komjölk i Sverige.
▪ Växtförädlingssatsningen Grogrund har fattat beslut om ett första projekt, en behovsanalys inom hortikultur.
LRF
▪

LRF har medverkat i en diskussion om Naturvårdsverkets uppdrag kring fossilfria arbetsmaskiner och energieffektivisering. Dessutom finns önskemål om att hitta lagringsbara biodrivmedel.
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LRFs ”regeringsförklaring” som visar på möjligheter i de gröna näringarna med upp
till sammantaget nya 50 000 jobb.
LRFs kartläggning av behov av arbetskraft i skenet av livsmedelsstrategin går vidare
med en projektansökan.
Macklean har skrivit en rapport om hur livsmedelsbranschen kan blir bättre på innovation.
LRF har bildat ett expansionsteam för att stötta medlemmar i tillståndsprocessen.
LRF har tagit fram ett material om försörjningstrygghet och självförsörjning, bland
annat en Sverigekarta med nuvarande och potentiell produktion.
https://www.lrf.se/politikochpaverkan/foretagarvillkor-och-konkurrenskraft/nationelllivsmedelsstrategi/sjalvforsorjning/

Regionala strategier
▪ Arbetet med de regionala livsmedelsstrategierna fortskrider på ett bra sätt. I exempelvis Västerbotten har Umeå kommun tagit fram en egen livsmedels- och energistrategi.
I Stockholms län har ett förslag till livsmedelsstrategi remissbehandlats. Jönköping har
tagit beslut om sin strategi.
▪ I region Värmland deltar LRF i arbetet med att ta fram en handlingsplan. LRF Skåne
har haft aktiviteter kring strategin under Borgeby fältdagar. Även LRF Sydost, Gävleborg, Dalarna, Jämtland och Gotland rapporterar om framåtskridande arbete i sina områden.
▪ Övriga län i Mälardalen som Västmanland och Uppland jobbar vidare med sina strategier och handlingsplaner. LRF Skåne rapporterar om möte med länsledningen kring
utveckling av växtodling och animalieproduktion kopplat till bl a regelfrågor.
EU, internationellt
▪

OECD har utvärderat jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem och lyfter
bl a fram en stark produktivitet och minskad klimat- och miljöpåverkan.

▪

EU föreslår stramare regler för antibiotika till djur.

