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Här finns
produktionen idag

F RUK T & B Ä R

Många soltimmar
per dygn, kort
odlingssäsong.

M J ÖL K

G RÖ NS A K ER

P OTATIS

N ÖT

SO CK ERB E TA

L AMM

OL JE VÄ X T ER

G RIS

S PA N N M Å L

Liten andel
jordbruksmark
– mycket skog.

Jorden, solen,
odlingssäsongen
– naturliga förut
sättningar avgör var
vi kan producera
livsmedel

90 % av alla
livsmedel
produceras i
Götaland och
Svealand.

K YCK L IN G

ÄG G

Bördiga,
kalkrika jordar.

Om krisen
eller kriget
kommer... har
vi tillräckligt
med mat
till alla?

Längre odlingssäsong.

Källa: Egna beräkningar baserade
på data från Jordbruksverket
avseende produktion och antal
djur på länsnivå.

Över 70 %
av all frukt och
grönt odlas i
Skåne

potentialen för

En karta över svensk livsmedelsproduktion.
Ta gärna kontakt!
LRF. 105 33 Stockholm. Telefon 0771 - 573 573. www.lrf.se

Hälften av maten
vi äter är importerad

Här finns
potentialen!

I Sverige har vi tillräckligt till alla bara av morötter,
mjöl och socker. Men vi kan gå från 50 till 80 procents
självförsörjning.

En idékarta för
ökad produktion.

Långa kalla
vintrar håller efter
skadedjur och
sjukdomar.

Möjligt att
odla mer
djurfoder
och potatis.

Gott om
mark och
vatten.

• Exporten av mat ska öka i fredstid.
• Fler kommuner ska upphandla svenskt för att säkra en
nära och robust produktion.
• Befintliga livsmedelsföretag ska växa och nya utvecklas.

Fler kor, får och
lamm kan omvandla gräs till
kött och mjölk.

Fler växthus med
tomat och gurka,
mer rotfrukter,
odlade bär och
fler grisar.

• Ytterligare 600 000 hektar åkermark kan odlas.
• Ny teknik och innovationer är en del av lösningen.

Vi behöver politiker som
tar maten på allvar
anpassar skatter och avgifter
främjar företag i hela landet
främjar export av klimatsmart
svensk mat
ser till att fler myndigheter,
exempelvis länsstyrelserna,
blir modernare och mer
serviceinriktade

Vi behöver myndigheter som
förstår bondens verksamhet
och vardag
förenklar, digitaliserar och
kommunicerar
har en effektiv och rättssäker
handläggning
snabbt hanterar ärenden så
att produktionen hålls uppe

Uppdraget att öka
svensk livsmedelsproduktion
har aldrig varit tydligare.

Mer gris,
fågel och ägg
där det finns
spannmål
Mikroklimat
kan göra oväntade
platser till perfekt
odlingsyta.

Fler äpple- och
päronodlingar
i Mellansverige.

Potential
att odla på ytterligare 600 000
hektar.

Stor möjlighet
till mer grönsaksodling och
växtbaserade
proteiner.

Bara på
Öland, Gotland
och i Kalmar län
odlas bönor idag,
men det finns
potential i
Skåne.

