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Vad gör LRF?

Vad gör Sveriges bönder?

eller

Vad gör inte Sveriges bönder?

eller



Samhällets förväntningar på dagens jordbruk 

= drivkrafter

• Vattendirektiv, ingen övergödning

• Precisionsodling, rätt mängd på rätt plats

• Säkra produkter 

• Hållbarhet

• Bekämpningsmedel

• Antibiotikaresistens

• Miljövänligt

• Och mycket mycket mer



Vi delar bilden av att jordbruket har en påverkan på 

vattenmiljön. Vi vill att de viktigaste styrmedlen ska 

vara rådgivning, utbildning, forskning och riktade 

investeringsstöd. 

Greppa Näringen, säkert växtskydd, 

vattendragsvandringar etc

Internationell påverkan och samarbete

LRF



Sveriges bönder?

• Minskade kväve- och fosforhalter rapporteras från flera jordbruksbäckar i 

miljöövervakningen och är statistiskt säkra trender.

• Kväveutlakningen har minskat med cirka 25 000 ton eller 30 procent sedan 1985.

• Enligt en rapport från OECD har bara Medelhavsländerna och Österrike bättre 

kvävebalans för åkermarken än Sverige.

• I Greppa Näringen har det gjorts 50 000 rådgivningsbesök och 8 av 10 lantbrukare har 

gjort miljöåtgärder efter rådgivningen

• Allt fler lagringsbehållare för flytgödsel och urin från djuren är övertäckta vilket minskar 

avgången av ammoniakkväve.

• Fosforgödslingen med handelsgödsel ligger på samma nivå som i början av 1900-talet 

enligt SCB. 

• Delmålet i ”Ingen övergödning” om minskade utsläpp av ammoniak har för jordbrukets 

del nåtts fem år före tidtabellen. Målet skulle nås till 2010.

• Allt fler lantbrukare har bättre rutiner vid kemisk bekämpning vilket minskar risken för 

rester i vattendrag.. 

• Lantbrukare har investerat stora summor i strukturkalkning med hjälp av LOVA-stödet.

• Arealen gräsbevuxna skyddszoner längs vattendrag har överträffat arealmålet i 

Landsbygdsprogrammet



Kretslopp

• Återföring ska det ske med så lite påverkan 

på miljön som möjligt och utan några extra 

metaller eller oönskade smittoämnen.

• Accepterad av näringen, staten och 

konsumenten

• Fungera som gödselmedel i ett modernt 

precisionsjordbruk

• Inte innebära någon risk för jordbrukaren

• PPP?



Generationsmål

• Att den svenska vattenpolitiken inte ska medföra 

någon konkurrensnackdel för svenska 

lantbrukare.

• Att det måste ske politiska avvägningar mellan 

vattendirektivets mål om vattenkvalitet och 

konkurrenskraft.

• Att åtgärderna inte ska leda till minskad 

matproduktion eller hindra tillväxt i lantbruket. 



Medskick

Det blir hela tiden bättre!

• Satsa på konkurrenskraft 

• Satsa på investeringsstöd

• Satsa på dialog och information

Livskraftiga svenska bönder är en förutsättning 

för flera av samhällets mål!


