LEDARE

Vår kunskap är viktig
för framtidens lantbruk
M

ånga av hushållningssällskapen
tillkom för 200 år sedan för att tillfö
ra kunskap som kunde skapa ett ra
tionellt lantbruk för att försörja befolkningen.
Även om behoven har förändrats i Sverige är
hushållningssällskapens funktion fortfarande
att utveckla produktionen inom skog, lantbruk
och livsmedelsindustrin.
Våra 17 hushållningssällskap driver i dag vitt
skilda verksamheter, men alla har vår vision
om att bidra till Kunskap för landets framtid
som ledstjärna. Genom att både arbeta med
utveckling av kompetens och spridning av
densamma har vi en unik möjlighet att påverka
produktionen av livsmedel och andra produk
ter från den gröna cellen.
Forskare, industridoktorander, försöks
ledare, fältförsökspersonal och rådgivare; ja lis
tan kan göras lång över våra olika led i kedjan.
På senare tid har även ett antal hushållnings
sällskap återtagit vår roll inom utbildningens
värld genom engagemang i naturbruksgym
nasier. Det är den första byggstenen för att det
även i framtiden ska finnas tillgång på kompe
tenta personer inom lantbrukssektorn.
I SVERIGE HAR vi goda möjligheter att öka vår

produktion och det kan vi göra på ett hållbart
sätt. Effektiviteten i produktionen är avgörande
för vilket klimatavtryck vi ger. Högre effektivi
tet och produktivitet ger lägre klimatpåverkan
per kilo färdig vara.
Även miljömässigt är svenska produkter för
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ATT SVERIGE INTE är självförsörjande har flera

orsaker, inte minst krångliga regler för jord
bruksverksamhet och höga driftskostnader. I
jämförelse med andra europeiska länder har
den politiska viljan att prioritera vår produk
tion varit mycket låg.
Priset på lantbruksmark i slättbygder har
fördubblats de senaste sju, åtta åren. Det kan
bero på att marknaden tror på att vi i Norden
kommer att ha ett ökat odlingsansvar för
jordens befolkning i framtiden och att svensk
åkermark kommer att vara mycket eftertrak
tad.
Vi kommer att behöva större resurser för
forskning avseende växtodling för att kunna
utveckla sortmaterial och odlingsteknik vid
förväntade klimatförändringar.
Vi uppmanar beslutsfattare i Sverige – från
departement till Jordbruksverket, länsstyrelser
och kommuner – att ta tillvara hushållnings
sällskapens djupa kunskaper inom lantbruks
företagande. Hushållningssällskapen kan och
vill bidra till en positiv utveckling!
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delaktiga. Låg användning av växtskyddsmedel
och antibiotika kan tas som exempel. Svensk
produktion ligger redan i framkant, men ny
kunskap behövs fortlöpande.
Det uppskattas att världens befolkning
kommer att öka och att vi är cirka två miljarder
fler om 30 år. Sverige har stora ytor som skulle
kunna nyttjas i högre grad för livsmedelspro
duktion än vad som görs i dag.
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Om oss
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap
över hela landet. Vi driver naturbruksgymnasier,
försöksgårdar, forskningsprogram och erbjuder
rådgivning för lantbrukets och landsbygdens
utveckling.
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