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Begreppet närodlat och klimatsmart diskuteras nu av Jordbruksverket och Livsmedelsverket, 

med flera, medan det svenska jordbruket kämpar för sin överlevnad. Jordbruksverket påstår, i 

media och i remissvar till förslag om nya kostråd, att det inte självklart är mer miljövänligt 

att välja närproducerade livsmedel. Då har man glömt det breda perspektivet. 

Den svenska produktionen skiljer sig i flera avseenden från många andra länders, på sätt som 

innebär fördelar för konsumenten. Jordbruket har också andra effekter av betydelse för 

samhället i stort. I Sverige används det mindre kemiska bekämpningsmedel än i de flesta 

andra länder. Det innebär mindre miljöpåfrestningar och en lägre risk förluster av djur och 

växter i omgivande natur. Det ger också säkrare livsmedel för konsumenten med minskad risk 

för restsubstanser i maten. Det visar Livsmedelsverkets stickprovskontroller. Jämförelsen 

mellan exempelvis svenska och spanska tomater kan därför inte enbart göras ur 

klimatperspektiv. Användningen av växtskyddsmedel skiljer sig markant, där svenska odlare i 

huvudsak använder naturliga fiender mot skadegörarna. 

Svenska lantbrukare är kunniga och medvetna om miljöfrågorna och för ett kontinuerligt 

arbete med att minska jordbrukets miljöpåverkan. Svenskt jordbruk är generellt mindre 

övergödande än många av de länders vi importerar mat ifrån. Näringsöverskotten vid odling, 

som riskerar att hamna i sjöar, vattendrag och hav, är betydligt lägre i Sverige än våra 

närmaste EU-länder som mycket av maten kommer ifrån, som Danmark, Tyskland, och 

Holland. 

Den biologiska mångfalden är beroende av att det finns ett livskraftigt jordbruk i hela landet. 

Det största hotet mot biologisk mångfald är idag nedläggning, förbuskning och beskogning av 

jordbrukslandskapet. Om svenska konsumenter väljer importerade livsmedel för att ”det inte 

spelar någon roll” kommer allt fler jordbruk att försvinna. Och nedläggningen sker i första 

hand av mindre jordbruk i områden där de har som störst betydelse för biologisk mångfald 

och för sysselsättningen på landsbygden. Det innebär också att den så omtyckta 

småskaligheten försvinner. 

Jordbruket är också betydelsefullt för sysselsättningen i stort. Livsmedelssektorn är Sveriges 

fjärde största industri, och av stor betydelse för jobb och tillväxt i hela landet. I Skåne, med 17 

procent av landets åkerareal och en stor del av Sveriges livsmedelsföretag, är kopplingen 

mellan jobb och lantbruk särskilt stor. Här finns en många av Sveriges livsmedelsföretag, 

sockerbruk, bränneri och stärkelsefabrik och inte minst en stor del av landets fruktodlingar. I 

Skåne ökar också gårdsförädlingen kraftigt där begreppet närproducerat blir ännu tydligare. 

Tillgången till ett levande jordbrukslandskap är dessutom viktigt för att människor med andra 

yrken ska vilja bo och leva på landsbygden. Det har betydelse för många verksamheter, som 

allmän samhällsservice och turism. 



En bättre djurvälfärd med färre stressmoment för djuren, en låg antibiotikaanvändning och 

frihet från multiresistenta bakterier ger säkrare och bättre livsmedel. Närproducerat, när 

begreppet innebär svenska råvaror, ger därför en högre kvalitet. Svenska djur har också krav 

på utevistelse och sommarbete. En av de rikaste miljöerna i den svenska naturen är 

jordbrukslandskapets ängs- och hagmarker. Dessa är beroende av betande djur för att alls 

finnas kvar. Det kräver svensk mjölk- och köttproduktion. 

Jordbruksverket känner förstås till allt detta, men det gör kanske inte den genomsnittliga 

konsumenten. Det är därför olyckligt att Jordbruksverket gör uttalanden som signalerar att det 

är oviktigt ur miljösynpunkt vilken mat vi väljer. För även om inte exakt varje produkt som 

produceras i Sverige är mer miljövänlig så medför ändå det ökade intresset för närproducerat 

och svenskt att jordbruksnäringen i Sverige överlever. Det innebär att vi kan ha kontroll över 

produktionsmetoderna i jordbruket och det ger i sig många miljöfördelar. 

 

Kontakt:  

Per Lindahl 

Ordförande Hushållningssällskapet Skåne 

Telefon 070-525 64 54 

Sven Fajersson 

Vd Hushållningssällskapet Skåne 

Telefon 070-549 53 91 

  

Fakta om Hushållningssällskapen i Sverige  

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap med drygt 700 medarbetare som sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och 
fältförsök. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid, främst till kunder inom landsbygdens näringar. 

 


