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jobben,
maten och
klimatet

Det är Sveriges bönder, trädgårdsodlare, skogsägare och skogsbrukare
som utgör det gröna näringslivet, totalt 240 000 företag på landsbygden.
Tillsammans bidrar vi med 144 miljarder kronor, står för 5 procent av
sysselsättningen i landet, och för omkring 4 procent av Sveriges BNP.
Det gröna näringslivet bygger framtidens samhälle. Jobben och framtidens
företagande finns i tillväxt på landsbygden.
Investeringar i jordbruket ger fler jobb än investeringar i andra branscher
eftersom landsbygdsföretagen anlitar många underleverantörer, ofta lokalt.
Om omsättningen i jordbruket ökar med en miljon kronor, så ger det 2,51
nya jobb. Motsvarande siffra för övriga näringslivet är 1,42 nya arbetstillfällen.

jobben

Jobben skapas
av det gröna näringslivet

Och vårt ansvarsfulla brukande av skog och mark skapar tillväxt och arbets
tillfällen. Det producerar mat, skogsråvaror och förnybar energi. Det bidrar
också till klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna landskap.

Landsbygden
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levererar

Sveriges gröna näringsliv kan leverera arbetstillfällen.
Då behöver politiken ställa upp med:
Långsiktiga spelregler. Ska företag utvecklas och
växa krävs bra villkor och en förståelse för att företag
måste få gå med vinst för att kunna utvecklas, skapa
fler jobb och bidra till välfärden. Lagstiftning och villkor
för att driva företag måste vara långsiktiga och förutsägbara för att inte hindra utvecklingen.
• Förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare
och fysiska personer.
• Ta fram en utbildningsstrategi som satsar på
YH-utbildningar så att det gröna näringslivet har
tillgång till kvalificerad arbetskraft.
Enklare regelverk. Kontroll, tillsyn och avgifter måste
gynna kreativitet och konkurrenskraft. Därför behöver
dialogen mellan myndigheter och företag utvecklas.
Regelverken är ofta omfattande, svårtolkade och i
ständig förändring, vilket gör att företagens behov av
stöd från myndigheterna ökar. Tillsynen ska vara trovärdig, enkel, kostnadseffektiv och rättssäker, med
ett konstruktivt bemötande från myndigheterna.
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• Ge myndigheter ett tillväxtuppdrag.
• Säkerställ att tillsynsmyndigheter får en ökad
kunskap och förståelse för de verksamheter de
ska kontrollera.
• Ge jord- och skogsbruket status som miljöfrämjande,
inte miljöfarlig, verksamhet i Miljöbalken.
Fungerande infrastruktur för hela landet. Det ska
vara lika lätt att bo och arbeta på landet som i stan.
Därför behövs likvärdiga villkor för bredband som för
vägar, tåg, el, telefoni och annan service. En fungerande infrastruktur gör landsbygden attraktiv och stimulerar utveckling, tillväxt, sysselsättning, kommersiell och
offentlig service.
• Utöka anslaget till enskilda vägar så att de kan
fortsätta att transportera svenska livsmedel och
skogsråvara. Prioritera vägunderhållet i satsningarna på infrastruktur.
• Se till att landsbygden har tillgång till bredband med
hög hastighet så att det är lika attraktivt att bo och
arbeta där som i stan.

maten

Maten ska
kännas bra i magen
Valet i butik och på restaurang gör skillnad för vilken mat och vilket Sverige
vi vill ha i framtiden. Tack vare svenska bönders dagliga skötsel och omsorg
om sina djur har vi en djuromsorg i världsklass. Svenska livsmedel produceras dessutom med en mycket lägre klimatpåverkan än i många andra länder.
Samtidigt har klimatutsläppen från importerade livsmedel nästan fördubblats
sedan 1993, från cirka 4 miljoner ton till cirka 8 miljoner ton.
Vi kan och vill producera mer mat och kan göra det med låg klimatpåverkan.
Sverige kan exportera klimatnytta. Och djur i Sverige är friska tack vare sunda
djurhållningssystem, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning.
Vår låga antibiotikaanvändning bidrar till humanhälsan.
Med en sjunkande svensk livsmedelsproduktion finns nu en insikt om den strategiska
betydelsen av en ökad försörjningstrygghet. Detta nämns också i den nationella
livsmedelsstrategin. En ökad livsmedelsproduktion ger en motståndskraft och
robusthet vid kris. Det gröna näringslivet bygger framtidens samhälle genom
en sammanhållen livsmedelspolitik som ökar Sveriges självförsörjningsgrad.
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Gå inte
över bron
efter kon

Sveriges gröna näringsliv kan leverera hållbar mat.
Då behöver politiken ställa upp med:
Högre moral i offentliga upphandling. Ungefär hälften
av den mat som köps in är importerad och producerad enligt regler som inte är tillåtna i Sverige. Att inte
politiker vid offentlig upphandling ställer minst motsvarande krav på djurskydd och miljöhänsyn som man
ställer på lantbruksföretagen tycker vi är dubbelmoral.
Barn, gamla och sjuka ska kunna få näringsrik och
god mat lagad på säkra råvaror. Det är en fråga om
hälsa och välfärd.
• Ställ krav motsvarande svensk lagstiftning vid
offentlig upphandling av livsmedel så att svenska
djurskyddskrav och regelverk för växtodling är
uppfyllda.
Bättre konkurrensvillkor för Sveriges gröna näringsliv. Allt fler konsumenter vill köpa svenskt och lokalproducerat. För att kunna möta deras efterfrågan
krävs konkurrenskraftiga villkor så att vi kan satsa
och kan öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Vi
ser också stora möjligheter i livsmedelsexporten.
De senaste åren har den ökat och värdet uppgår
idag till cirka 70 miljarder.
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• Arbeta aktivt för att underlätta för livsmedels
producenterna att nå olika exportmarknader.
• En målstyrd djurskyddslag med anpassad kontroll
som skapar rättssäkerhet och lönsamhet.
• Se till att det utgår offentliga ersättningar för de
mervärden som inte går att ta ut via marknaden.
Stimulansåtgärder för ökad svensk produktion.
Vad äter vi om gränserna stängs i en krissituation?
När varannan tugga mat i dagsläget är importerad.
Vad tankar vi våra fordon med om det värsta inträffar?
I Sverige finns stor potential för ökad produktion av
livsmedel. Unika förutsättningar som näringsrika
jordar, kyla på vintern, ljus på sommaren och innovativa företagare ger oss råvaror i världsklass.
• Låt produktionsmålen väga lika tungt som andra
samhällsmål och skapa på så sätt förutsättningar
för en ökad svensk livsmedelsproduktion.
• Ta bort produktionshinder och oförutsägbara
skatteregler och få fart på den inhemska produktionen av biodrivmedel.

Det gröna näringslivet är grunden i den fossilfria, hållbara och trygga
framtiden. Utvecklingen av ett samhälle mer baserat på biomassaresurser,
istället för på fossila bränslen och material, går nu allt snabbare.
Med rätt förutsättningar kan allt som växer i skogen eller på åkern ersätta fossil
energi, betong, plaster, metaller och andra icke förnybara produkter. Det skapar
hållbar tillväxt och jobb i hela landet.
Vi ska minska vår egen klimatpåverkan och anpassa oss till förändringarna. Men vi har
också ett erbjudande till samhället. Genom att aktivt bruka mark, grödor, skog, sol och
vind kan vi leverera hållbart producerad mat, förnybara material och
förnybar energi. Och på samma gång fånga och lagra koldioxid.
De svenska skogarna tar till exempel upp 83 procent av Sveriges
totala utsläpp av koldioxid.
Träd är som

lrf.se/val2018

klimatet

Framtiden växer
på åkern och i skogen

tonåringar –
de äter mest
koldioxid när
de växer

Sveriges gröna näringsliv kan leverera en fossilfri framtid.
Då behöver politiken ställa upp med:
En stärkt ägande- och brukanderätt. När det goda
ägandet utövas av många, där olika idéer tillåts
utvecklas, skapas dynamik i företagande och brukande till nytta för hela samhället. Äganderätten ska bara
kunna inskränkas då verkligt angelägna allmänna
intressen motiverar intrång.
• Utveckla metoden för att väga olika allmänna
intressen mot varandra, till exempel när biologisk
mångfald ställs mot klimatåtgärder i skog och mark.
• Ge ägaren full kompensation för inskränkningar i
äganderätten.
• Inse att ökat brukande av jord och skog är lösningen på många av våra klimat- och hållbarhetsfrågor.
Till exempel får inte Artskyddsförordningen eller
strandskyddet avsevärt försvåra pågående jordeller skogsbruk.
Bättre produktionsförutsättningar för inhemskt
förnybart. För att Sverige ska klara dagens utveckling
krävs ett aktivt och innovativt grönt företagande i hela
landet. Idag importeras nästan 50 procent av Sveriges fossila olja från Ryssland. Genom att höja den
inhemska produktionen av förnybara drivmedel tryggar
vi vår självförsörjning och en inhemsk livsmedelsförsörjning vid kris.
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• Ta fram åtgärder som stimulerar mer inhemsk
produktion av biodrivmedel och andra biobaserade
produkter från jord- och skogsbruket. Reduktions
plikten som tvingar drivmedelsbolag att blanda in
biodrivmedel i bensin och diesel är ett steg på
vägen, men mer behövs.
• Fatta långsiktiga beslut för rena biodrivmedel i
harmoni med EU-politiken så att investerare vet
vilken skattepolitik som gäller efter 2018 och
vågar bygga ut bioraffinaderier.
Långsiktiga utvecklingsinsatser för ökad produktion.
Sverige har mycket skogs- och jordbruksmark per
person, ett brukande som präglas av hög teknologisk
nivå och gott anseende internationellt. Allt detta går
att utveckla när världens bioekonomi växer. Högre
produktivitet och hög kvalitet på innovationerna är
framgångsfaktorer för att skapa hållbar tillväxt inom
det gröna näringslivet.
• Satsa på långsiktig och trygg finansiering för forskning och innovation inom det gröna näringslivet. Till
exempel växtförädling, digitalisering, resurseffektivitet, byggnation och management.
• Fortsätt att möjliggöra de investeringar som är
nödvändiga i den biobaserade ekonomin, som lokala
och regionala testbäddar och tillgång till riskkapital.

Att föra dialog om våra frågor
Goda relationer med beslutsfattare och
politiker på alla nivåer är en viktig del av
LRFs verksamhet. Det handlar om att
skapa så bra villkor som möjligt för LRFs
medlemmar. Det får vi genom att föra en
dialog med beslutsfattare och politiker,
ge dem bra underlag och genom att bilda
opinion hos allmänheten via medierna.

Kom till saken!

Vem?

Konkreta faktabaserade frågor där du vill ha
en förändring bör ha fokus på lösningen inte
problemet.

Politikern eller den sakkunnige tjänstemannen?
Vem är rätt ingång i en fråga? Kolla upp vem
som egentligen har inflytande över sakfrågorna,
så att du pratar med rätt person. Vilken agenda
har hon eller han? Tidigare visad inställning till
det gröna näringslivet?

Bli bästa källan
Bjud på kunskap och underlag. Med dig i ryggen
kan personen fatta rätt beslut och kanske till
och med även bli vår ambassadör. Håll en enkel
nivå, undvik fackspråk och bondejargong.

Verkliga historier
Alla har en berättelse att förmedla. Personliga
möten är det bästa sättet att nå fram till beslutsfattare och politiker. Bjud in till gårdsbesök,
studiebesök, seminarier och debatter. Välj
miljöer med omsorg där det går att illustrera
en problematik på ett konkret sätt.

Alla har ont om tid – spill ingen tid på rundsnack.
Framför den information som är allra viktigast och
som beslutsfattaren eller politikern kan vara med
och påverka. Var tydlig med ditt budskap. Prioritera en viktig fråga. Gå rakt på sak i formuleringen av ämnesraden om du mejlar.

Prata om lösningar

Missa inte sociala medier
Politiker, beslutsfattare och media är mycket
aktiva på Facebook, Twitter, Instagram och i egna
bloggar. Här finns stora möjligheter att skapa
opinion och driva debatt. Missa inte möjligheten
till direkt dialog.

Träng igenom bruset
Tänk på att just ditt material behöver sticka ut
i posthögarna och bland hundratals dagliga
e-postmeddelanden.

Riksmedia
Riksmedia är ett sätt att nå debattörer,
opinionsbildare och andra nyhetskanaler,
Lokala och regionala medier är bra för att nå
lokala och regionala politiker (även riksdags
politiker) och opinionsbildare.

Kampanjwebben
På www.lrf.se/val2018 hittar du mer tips, material
och verktyg som du kan använda i ditt politiska
påverkansarbete.
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Berättelsen om LRF
LRF finns till för oss som äger och brukar jorden och

skogen och som värnar om landsbygdens utveckling.
Vi förädlar det svenska naturkapitalet – skogen, jorden,
sjöarna. Tillsammans är vi det gröna näringslivet. Hos oss
finns kreativitet, entreprenörskap och kunnande. Respekt
för djur och natur, för det goda ägandet och brukandet av
marken. För förvaltandet av den gröna cellen som ständigt
förnyas, vilket är avgörande för ett långsiktigt hållbart sam
hälle. I allt vi gör utgår vi från en demokratisk grundsyn
och arbetar aktivt för alla människors lika värde.
Genom LRF uppstår utbyten och samarbeten som
utvecklar företag och företagare. Vi är den enda
aktören som tar ett helhetsgrepp om och samlar det
gröna näringslivet. Därför har vi en stark röst. Det ger
oss inflytande såväl politiskt som kommersiellt. LRF
bedriver affärsverksamhet för att bidra till att nå
vår vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.
Det är alltid den enskilda medlemmens och kundens
behov som är utgångspunkten i vårt arbete. Sverige
har unika naturresurser och vi är föregångare i hur
vi använder vårt naturkapital för hållbar produktion
av varor och tjänster. Det vi erbjuder kan man lita på.
Vi brukar utan att förbruka.
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Det är på landsbygden som ägandet, förädlingen och
utvecklingen av naturkapitalet sker. Landsbygden är
en förutsättning för att staden ska fungera och få sina
behov uppfyllda. Det LRF arbetar med är angeläget
för alla. Vi behövs för att bygga denna kunskap hos
beslutsfattare och konsumenter, för att säkerställa bra
villkor för konkurrenskraftigt företagande och öppna
nya marknader för det gröna näringslivet.
LRF har historia och traditioner, vi värnar om näringar som människor sysslat med i tusentals år. Vi arbetar
ansvarsfullt, långsiktigt och tillsammans. Detta är vad
människor efterfrågar och behöver; igår, idag och
imorgon.
Det gröna näringslivet är nyckeln till framtidens
Sverige. Ett Sverige som kan mer. Vi bidrar till att
det blir möjligt.

