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Vad vill samhället?

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser."



16 Miljökvalitetsmål



Hur går det? 
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Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, hushållens  
konsumtion av livsmedel 

Livsmedel  - Utsläpp i Sverige

Livsmedel  - Utsläpp i andra
länder

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-
utslapp-hushall-livsmedel-och-transport-/



Köttmarknadsutveckling för gris, nöt 
och lammkött 

http://www.svensktkott.se/om-kott/statistik/hur-mycket-kott-produceras/kottmarknadsutveckling/



Operationen lyckad - patienten dog



Vi missar det övergripande miljömålet

• Vi behöver alltså vända trenden 
• Öka produktionen
• Minska importen

• För snävt fokus



Vatten som produktionsresurs och 
vattenvård

• Kvalité

• Kvantitet



EU och vattnet

• Ramdirektivet för vatten
• BSAP
• Havsmiljöförordningen
• Bremendomen



Miljökvalitetsnormer

• Tolkar vi rätt
• Rättssäkerhet
• Interkalibrering



Åtgärdsprogram - kritik

• Kostnader avvägningar
• Konsekvensanalys
• Bristande kunskap
• Omvärlden
• Finansiering
• Förankringen
• Remiss



Kostnaderna för jordbruket har minskat i 
jämförelse med samrådsunderlaget

• Kostnader fördelas nu till 2027 istället för till 
2021 vilket förklarar en del av sänkningen.

• Olika kostnader cirkulerar mellan 50 och 200 kr 
/ ha i medeltal för landets åkermark. 



Kostnaderna för jordbruket har minskat i 
jämförelse med samrådsunderlaget

• Kostnaderna fördelas inte på alla. Några hundra 
gårdar träffas av kostnader för fosforförbud och 
några tusen för lag om skyddszoner

• LRF:s internationella konferens visar större 
samordning mellan LBP och WFD i flera länder 
och större andel till vattenåtgärder. Det minskar 
tryck på lagstiftningsåtgärder. 



Grundproblemet kvarstår

• LRF.s grundläggande kritik är fortfarande att 
de båda undantagen sänkta kvalitetskrav 
och kraftigt modifierade vatten inte används. 
Hög ambition skapar stort behov av 
åtgärder. 



• Skapar engagemang
• Lokal dialog
• Hög förståelse
• Hög anslutning
• Konkurrensneutrala
• Inte leda till minskad matproduktion eller 

hindra tillväxt i lantbruket
• Gynnar både miljö och produktion

Hållbara styrmedel och win-win



Hållbara styrmedel och win-win

• Rådgivning
• Lova-stöd
• Teknik-investeringar
• Strukturkalkning, fånggrödor 
• Engagemang
• Tid



Omvärlden

• Landsbygdsprogrammen
• Kombinera miljö-mat-produktion
• Finland



Gissa landet?

• Improving competitiveness of the 
agricultural sector via innovation and 
improved sustainability of the production,

• Preserving ecosystems and an efficient use 
of natural resources,

• Creating conditions for the economic and 
social development of rural areas.

• Danmark, Storbritanien och Tyskland



Gissa landet?

• Fostering the competitiveness and 
productivity of the agri-food sector,

• Ensuring the sustainable management of 
natural resources and climate action,

• Achieving a balanced territorial 
development of rural economies 

• Polen och Spanien



Gissa landet?

• Restoring, preserving and enhancing 
ecosystems related to agriculture and 
forestry

• Innovation and training in rural areas
• Investing in modern rural areas

• Sverige
• Agriculture? Competivness?



Sverige

Lagstiftningen i Sverige för att minska läckage 
av kväve och fosfor är fortfarande 
förhållandevis sträng jämfört med många 
andra länder i EU.  LRF anser att ytterligare 
lagkrav riskerar att öka kostnadsläget och 
försämra konkurrenskraften. Därför ska fler 
svenska särregler inte införas utan  nya 
lagkrav ska hållas på en gemensam nivå med 
andra länder.



LRF

• http://www.lrf.se/globalassets/dokument/poli
tik--paverkan/aganderatt-och-
miljo/vatten/lrf_vattendirektiv_150415.pdf


