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Yttrande
Klimatrapportering – förslag till ändringar i kapitel 3
Allmänna verksamhetsregler

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig. Yttrandet har skrivits av
seniorrådgivarna Henrik Nätterlund och Per Ståhl.
3.10.1 Beräkning av klimatpåverkan
Är regeln lätt att förstå?
KRAV-gårdarna gör en växtnäringsbalans i samband med fosforbalansen som ska redovisas vart tredje
år. Mycket av det som ingår i klimatberäkningen kan erhållas genom uppgifterna till
växtnäringsbalansen. Det som saknas är drivmedel, bränsle, el och mulljordsareal. De större företagen
som ska göra energikartläggning har ju redan gått igenom delarna som rör energin på gården.
Det är svårt att bedöma om 500 000 kWh eller 100 djurenheter sammanfaller med en omsättning på
1 miljon kronor, men det är troligen en hel del av företagen som berörs av båda reglerna. För dessa
företag är det få extra delar som den nya regeln skulle tillföra, men det är ytterligare en administrativ
del som läggs på lantbrukaren. I praktiken bör de uppgifter som finns kunna användas för att bedöma
gårdens klimatpåverkan. Krav kan kanske medverka till ett verktyg som sammanför de uppgifter som
redan finns till en klimatpåverkan på gården.
Framgår det vilka uppgifter lantbrukaren ska ta fram?
Det är oklart vad syftet är med arealen mulljord. Den uppgiften förändras bara om ny mark kommer
till. Det räcker med att samla in den uppgiften en gång om ingen förändring sker.
Hur ofta anser du att klimatberäkningen bör göras?
Vi föreslår att klimatberäkningen bör göras vart femte år och inte varje år som i förslaget. En
klimatberäkning ändrar sig inte nämnvärt mellan åren så länge gårdens verksamhet är densamma. En
årlig klimatberäkning kommer därför inte tillföra något mervärde som kan stärka KRAV:s trovärdighet
jämfört med en beräkning som utförs vart femte år. Dessutom innebär en årlig klimatberäkning en
belastning för lantbrukaren i form av tid och utgifter för konsultation som inte är till någon nytta.
Anser du att regeln stärker KRAV och KRAV-certifierade lantbruk?
Ja en genomgång av klimatpåverkan är viktig för KRAV-odlingens trovärdighet.
Vilka utmaningar ser du med regeln?
Klimatkollen inom Greppa Näringen får endast utföras en gång per gård vilket starkt begränsar
möjligheten till att få kostnadsfri rådgivning inom området. Det finns mycket få personer i Sverige som
kan utföra Klimatkollen vilket kommer begränsa möjligheten att få hjälp med klimatberäkningen.
Införs regeln bör därför Krav säkerställa att ytterligare verktyg tas fram.
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