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Måste stiga upp!
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Det räcker inte att veta vad man 

ska göra. Man måste få det gjort.



Hur ska klimatanpassningen gå till?

Samhällets roll

Tomas Johansson

Jordbruksverket
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Varför ska samhället engagera sig i 
klimatanpassningen av jordbruket?
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Varför ska samhället engagera sig i svenskt 
jordbruk?

Varför ska samhället engagera sig i svensk 
livsmedelsproduktion?
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Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 

(3 kap)

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 

bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 

tas i anspråk.
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Miljömålet ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
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Mål

God status

i sjöar och 

vattendrag

Dränerad och 

översvämnings-

skyddad mark

Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 

och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
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Målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna 

av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga.
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Ur regeringens proposition 2016/17:104

En livsmedelsstrategi för Sverige − fler 

jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Regeringens bedömning: 

Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive
den ekologiska produktionen, förutsätter att företagen har 
tillgång till produktiva mark- och vattenresurser. 
- - -

Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas
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Kompetensen om markavvattning och hanteringen av 
vatten i ett landskapsperspektiv bör stärkas.
- - -
Skälen för regeringens bedömning

En förutsättning för att livsmedels- och jordbruksföretag 
ska kunna växa är att det finns produktiva mark- och 
vattenresurser att använda för livsmedelsproduktion.



Kan inte jordbrukarna lösa detta själva?
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Foto: Anuschka Heeb



Vilken roll har samhället när det gäller mark 
och vatten för livsmedelsproduktion?
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 Avvägning livsmedelsproduktion och andra 

samhällsmål som rör vatten, natur och 

biologisk mångfald.

 Brist på  kunskap och kompetens.

 Det finns brister i lagstiftningen. 
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Foto: Anuschka Heeb
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• Dricksvattenförsörjning

• Översvämning av bebyggelse

• Fiske

• Sjöfart

• Jordbruk

• Vattenmiljö

• Naturvård



Öka ekologisk status
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Klimatanpassning 

huvudavvattning

Dränera jordbruksmark

Skydda bebyggelse



Öka ekologisk status
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Klimatanpassning 

huvudavvattning

Dränera jordbruksmark

Skydda bebyggelse

Bevattna

jordbruksmark



Vad gör Jordbruksverket?
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Jordbruksverkets arbete ska bidra till att utveckla ett långsiktigt 
hållbart samhälle med ett konkurrenskraftigt jordbruk som aktivt 
möter klimatförändringarna genom att minska sårbarheter och 
tillvarata möjligheter
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Jordbruksverkets arbete med 

klimatanpassning 



• Kompetensutvecklingsprojekt inom vattenhushållning

• Regeringsuppdrag om kartläggning av åtgärder för att klara avvattningen av 

jordbruksmark i ett förändrat klimat.

• Utveckling av verktyg för dimensionerande nederbörd och flöden vid 

avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat.

• Regeringsuppdrag om jordbrukssektorns behov av vattenförsörjning.

• Dialogprojekt om fysisk påverkan i jordbruksvatten.

• Kompetenscentrum för jordbrukets vattenhushållning.

- - - -

• Stöd till kompetensutveckling, samarbetsåtgärder, innovation, FoU

• Stöd till investeringar
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- Samhällets roll är att skapa förutsättningar för 

klimatanpassning – genom kunskap, regler och 

villkor ge förutsättningar för klimatanpassning

- Vi måste ta hänsyn till flera mål när vi gör 

åtgärder

- Samhället måste göra avvägningar och balansera 

olika mål

- Samhällets roll är störst på landskapsnivå –

kräver regler för samverkan och avvägningar 

Sammanfattning
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Tack!
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