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Lantbruksföretagare Göran Persson 
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst den 28 januari 2018 

 

 

Landsbygdens tid är nu 
 

 

Herr Riksmarskalk 

Högt värderade preses i denna akademi 

Fru Statssekreterare 

 

 

 

Tack för möjligheten att tala inför en sådan fin församling. Låt mig börja med att säga tack 

för det arbete ni utför och för den inspiration ni ger. 

 

Jag introduceras som lantbruksföretagare – och det är rätt. Jag driver jordbruk och skogs-

bruk. Men i den verksamheten har jag också tillgång till en rik intellektuell produktion: En 

akademi. Universitet och högskolor. Som bjuder på en aldrig sinande ström av rapporter och 

seminarier. Sektorn är i den meningen rik. 

 

Med min politiska bakgrund kan jag säga att få sektorer är rikare än jord och skog på 

intresseorganisationer. Ja, ni känner dem alla. Det finns inte något enskilt uttryck för jord-

bruk eller skogsbruk som inte har sin förening eller sammankomst. Och kopplat till detta, 

tidskrifter och tidningar. 

 

Att vara bonde, jordbrukare, och öppen för sin omvärld, det är att bjudas in till en rik 

intellektuell aktivitet, med starka politiska inslag. Inte att undra på att jag känner mig 

priviligierad! Jag sitter där på min traktor, eller går i djupströbädden bland mina dikor. Jag 

följer årets skiftningar på torpet. 

 

Samtidigt har jag kvar en verksamhet där jag reser världen runt och talar om allt mellan 

himmel och jord. Min inkompetens är bred, som jag brukar säga. Nästa vecka ska jag iväg 

till Indien. Nyligen har jag varit i Sörmland. Men när jag kommer hem från mina uppdrag så 

går jag till ladugården. Där pratar jag igen och får inte sällan en reaktion tillbaka. Det är ett 

gott liv, som fler borde pröva på att leva. 

 

Jag är övertygad om att den tid vi har framför oss kommer att präglas av att landsbygden blir 

allt viktigare. Av det enkla skälet att det troligen är först och främst genom att utnyttja skog 

och jord som Sverige kan göra sina riktigt stora bidrag till att bekämpa klimatförändringen. 
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Klimatförändringen kan vi förtränga, den kan vi tänka bort. Men den finns där. Den kommer 

inte att drabba mig på så sätt att jag kommer att leva ett dåligt liv. Men den kommer att 

drabba de som kommer efter mig, mina barn och deras barn. Det är en djup moralisk inne-

börd i den insikten! Och då bör vi, då ska vi, göra allt vi kan för att utnyttja jorden och 

skogen för att bekämpa denna cancer i vår atmosfär. 

 

Det uppstår målkonflikter i sådana sammanhang. Låt oss lösa dem, se vad som är störst och 

viktigast just nu. Kanske begå ett och annat misstag – men inte sväva på målet: det är 

klimatförändringen och dess bekämpande som är uppdraget nummer ett! 

 

Jord och skog som näringar blir allt viktigare. I skogen har vi redan sett det; vi förstår det. 

Läser vi dagens tidningar så ser vi att svensk skogsindustri också bestämmer sig för att 

utveckla sina forskningsansträngningar ytterligare, för att använda det virke vi skogsägare 

producerar. På det traditionella sättet – javisst, det har varit bra. Men de inser också de nya 

möjligheterna i att utnyttja det virke som växer så att det knakar ute i våra marker. 

 

Där kommer kemiindustrin att vilja vara med och använda råvaran. Där kommer textil-

industrin. Där kommer byggandet att växa. Vi kan att rada upp en lång rad olika exempel på 

vad denna fantastiska råvara kan användas till. Det är bra för oss skogsägare. Det betyder att 

virkespriserna troligen kan börja att stiga. Att fastighetspriset på skog har stigit, det har vi 

märkt. Virkespriserna har varit mer blygsamma vad det har gällt ökningstakten. 

 

Och när pengar kommer in i landsbygdsföretag – ja, då kommer nya investeringar, då 

kommer nya projekt, då är det tillväxt. Det är svårt att driva utveckling om inte ekonomin 

visar svarta siffror. Nu har vi en situation då skogens betydelse också måste resultera i att 

skogsbruket – skogsbrukarna – får en ökad ekonomisk framgång. Det är bra för Sverige, det 

är bra för landsbygden och det är bra för utvecklingskraften i den näring som är vårt största 

bidrag till att bekämpa klimatförändringen! 

 

På samma sätt kan jag tala om jorden. Dock med den reservationen att det är lättare att 

beskriva svenskt skogsbruk utifrån ett mer homogent perspektiv, även om där också finns 

skillnader. 

 

Jordbruket i Sverige ser väldigt olika ut beroende på var vi befinner oss i landet oss någon-

stans. Här måste det finnas utrymme för alla typer av jordbruk – och låt oss inte vara naiva: 

Vi kommer att under överskådlig tid behöva våra ersättningar från europeiska unionen. 

Också de stora jordbruken och de rationella jordbruken behöver den typen av handtag. Ser vi 

på hela sektorn aggregerat så ser vi ett resultat som i stort sett motsvarar det stöd eller de 

ersättningar vi får från europeiska unionen. Bara den som är väldigt självdestruktiv driver i 

det läget – då vi vet vad jord betyder för att bekämpa klimatförändringar – att vi ska 

attackera ersättningarna från EU. 

 

Nu ser jag att statssekreteraren sitter här: Ta hem till ministern en ryggdunkning och säg att 

samma fighting spirit som gjorde att vi för första gången på 30 år fick en höjning av Norr-

landsstödet med 100 miljoner, samma fighting spirit är nödvändig internt i regeringskansliet 

om de framtida EU-ersättningarna. 

  



4 

 

 

 

 

 

Och vi som finns i näringen måste göra klart att utan dessa ersättningar klarar vi inte att hålla 

våra marker öppna, klarar vi inte att hävda den biologiska mångfalden, klarar vi inte att föra 

stafettpinnen vidare till kommande generationer, i fråga om det som är ett kulturarv utöver 

det vanliga – de betade markerna som saknar motstycke i Europa. Det har vi rätt att få 

ersättning för. Den ska räknas upp, den ska inte sänkas. Det är viktigt! 

 

Landsbygdsutveckling står och faller med livsmedelsproduktion. Skog är viktigt, men 

levande jordbruk som producerar livsmedel är centralt. 

 

Och det som i stor politisk enighet har beslutats, att vi ska utveckla den svenska livsmedels-

produktionen så att den växer i kvalitet och i volym, det är ett viktigt principiellt ställnings-

tagande som gäller oavsett vilken regering som kommer att tillsättas i höstens val. 

 

Det får också ytterligare en dimension när vi betänker att vi blir allt mer sårbara. Vi behöver 

inte ens tänka på de hot som handlar om en militär dimension. Vi kan tänka på andra hot som 

är förknippade med förgiftning, förknippade med störningar i informationsöverförandet, eller 

som är förknippade med sådant som gör omöjliggör transporter. I ett läge då den mat vi ska 

äta i morgon ligger i ett transportsystem, ofta på väg från något annat land till vårt eget – hur 

hanterar vi den säkerheten utan att komma i konflikt med våra ambitioner att vara 

frihandlare? 

 

Det är den svåra avvägningen. För ingen av oss drömmer om en tid då vi ska stänga Sveriges 

gränser och tro att vi för den sakens skull skulle leva ett bättre liv. Tvärtom. Samtidigt inser 

vi att vi kan komma till lägen då Sveriges gränser stängs utan vår egen medverkan eller att 

det blir sådana störningar i handelsrörelser att vi måste ha en beredskap. Också detta 

understryker vikten av en svensk livsmedelsproduktion. 

 

Jag upplever livsmedelsproduktionen också från ett annat perspektiv. Jag möter unga 

människor som kommer ut till mig och frågar ”Får vi köpa köttfärs av dig?”. Då säger jag att 

”Det finns ett regelverk för det men det går alldeles utmärkt. Det ska vi nog kunna ordna.” 

 

På samma sätt möter en mjölkbonde kanske någon som vill köpa mjölk inom regelverkets 

ram, någon som vill köpa rotfrukter, någon som vill köpa frukt. Man vill veta var det har 

tillverkats, var det har växt, var djuren har levt, hur de har mått och hur de har behandlats. 

Och de som kommer är i regel unga människor med starkt engagemang och god utbildning. 

Det är de som har valt att köpa sådant som man kan äta med bibehållet gott samvete. 

 

Den där vågen ser vi också inne i storstaden. Här talar man nu om att man vill odla i stads-

kvarteren, man vill odla på taken, man vill ta tillvara de plättar som finns där något kan växa 

och utvecklas. 

 

Det där kan man kanske le åt, det är möjligt. Men som politisk bedömare säger jag så här: 

Det där är en grön våg som rullar. Den har ännu inte nått ut till landsbygden fullt ut. Men de 

kommer att komma ganska snart, de som säger ”Jag nöjer mig inte med att odla på taket. Jag 

vill ha någonting mer rejält och på riktigt. Jag vill leva det livet.” Och i takt med att 

kommunikationsmöjligheterna i fiber byggs ut och avstånd försvinner, i takt med att allt fler 

får arbetsvillkor och arbetsregler som är av sådant slag att man är fri i sin yrkesutövning, i 

takt med det kommer allt fler unga att söka sig ut till landsbygden och där bli någon typ av 

entreprenörer. De blir företrädare för en ny grön våg. 
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Den vågen rullar redan. Vi ser den kanske inte. Men titta på handelsmönstren så förstår ni 

vad som håller på att hända. Det kan vara ekologiskt, det kan vara KRAV-märkt, det kan 

vara när-producerat, det ska vara något man kan identifiera, något som man kan följa och 

engagera sig i. 

 

Landsbygdens tid är nu. 

 

Jag skulle kunna tala också om fisket, denna sorgligt underutvecklade aktivitet på lands-

bygden. Jag skulle kunna tala om turismen. Jag skulle kunna tala om en lång rad olika 

aktiviteter som var för sig, med den nya tekniska utveckling vi ser, har lysande förut-

sättningar att växa. 

 

Det finns dock några saker som vi ska se upp med och som vi ska ta allvarligt på, som 

kan stjälpa den här utvecklingen. 

 

Landsbygd som är storstadsnära – där är jag inte särskilt bekymrad. 

 

Landsbygd som är nära andra större tätorter och städer – där bör det också vara en god 

utveckling som rullar, om inte av egen kraft så näst intill. 

 

Men landsbygd i meningen glesbygd, där fortfarande väldigt många invånare i vårt land bor 

och som är en stor del, den större delen, av vårt lands yta – där har vi anledning att vara 

bekymrade! 

 

Där handlar det inte om att rädda det sista jordbruket. Där handlar det inte om att få mer 

betalt per kubikmeter för den massaved man levererar. 

 

Där handlar det om fundamentala saker, hur den egna lokala kommunen fungerar. Vi har 

ett djupt stort behov av en reformering av kommunalskattesystemet! 

 

Det är en mycket märklig ordning att vi har de högsta kommunalskatterna i Sverige där vi 

har den sämsta servicen. Det är ingen hållbar lösning. Ska landsbygden vara attraktiv så ska 

det finnas skolor åt barnen. Det ska finnas äldreboenden för de som kommit upp i mogen 

ålder och det ska finnas andra uttryck för samhällelig grundläggande service. Men om vi ser 

att knappheten kalla stjärna lyser över just de glesaste av våra kommuner – ja då har vi ett 

problem, som vi i tid måste hantera.  

 

Kommunalskattefrågan, tänk att ta upp en sådan sak på KSLA:s högtidssammankomst! 

Men jag tror att det är en av de absolut viktigaste landsbygdsfrågorna vi har att hantera. För 

en familj med inkomster tillsammans på, ska vi säga 500 000–600 000 kronor, två stycken 

som arbetar, så kan det vara 30 000–40 000 kronor i skattade pengar i skillnad mellan lägst 

och högst kommunalskatt i landet. Med den lilla detaljen därtill, att de som betalar lägst 

kommunalskatt i regel också är de som har bäst service. Det är inte hållbart. 

 

Inget parti älskar den här frågan, det kan jag försäkra er. Men man måste ta i den – och det 

måste göras kvickt! 

 

Norge kan vara en förebild. Detta land som är känt för ett starkt kommunalt självstyre. De 

har ett helt annat system där man betalar samma skattesats oavsett i vilken kommun man bor. 
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Det är den ena stora frågan som bekymrar mig. 

 

Den andra stora frågan är mycket mer komplex. Den rör ett växande missnöje, en 

växande misstro mot myndigheter och domstolar. Det är bara att läsa lantbrukspressen så ser 

vi varje vecka hur människor känner sig illa behandlade och hur man också har svårt att få 

logiken att gå ihop. 

 

Miljöbalken gick till Riksdagen 1998 med min underskrift. Anna Lind var miljöminister, jag 

var underskrivande statsminister. Miljöbalken var tänkt att bli en modern lagstiftning som 

gav möjlighet att successivt fylla ramarna med prejudikat och domar från domstolar, eller 

med inriktning från myndigheter. Så har nu pågått en längre tid. 

 

Den Miljöbalk vi gick till Riksdagen med hade börjat utredas redan på 1980-talet. Efter 

Miljöbalkens tillkomst, som vi betecknade som en triumf när beslutet togs, har vi sedan blivit 

aktiva och fullvärdiga medlemmar i europeiska unionen. Det har kommit till direktiv från EU 

som inte fanns eller var aktuella vid det tillfället. Det är vattendirektiv, det är fågeldirektiv 

och det är habitatdirektiv, det är energidirektiv och det är klimatdirektiv… ja, ni kan räkna 

upp dem hela vägen och det finns också en omfattande kemilagstiftning baserad på 

europeiska regelverk. 

 

Ovanpå detta tillförde vi i ett klubbslag, också under 1998 eller 1999, 4 000 Natura 2000-

områden. I ett klubbslag, baserat på fågeldirektiv och habitatdirektiv. Riktigt exakt var 

gränserna för dessa Natura 2000-områdens räckvidd juridiskt går, kan vara svårt att veta. 

 

Det är svårt överhuvudtaget för en enskild näringsidkare att överblicka denna miljölag-

stiftning. Den är svår att förstå om man jämför myndigheter emellan. Och så sent som 2015 

kom miljömyndighetsutredningen med just den domen, att det var svårt att se konsekvensen, 

det var svårt med transparensen, det var svårt att förstå hur rättssäkerheten skulle hävdas. 

Den statliga utredningen, SOU 2015:43, blev, vad jag vet, aldrig remissbehandlad. 

 

Jag är anhängare av en stark miljölagstiftning, men den måste bygga på att de människor 

som träffas av lagstiftningen ska förstå den, ha respekt för den, vilja leva efter den och inse 

att det är något man bygger land med. 

 

Om den motsatta uppfattningen gäller; att detta är inte rättvist, att detta är inte begripligt – ja, 

då hamnar vi i ett läge då vi undergräver ett av de absolut viktigaste instrumenten vi har för 

att bedriva en utveckling på landsbygden som syftar till att öka produktionen och samtidigt 

till att pressa tillbaka klimatförändringarna.  

 

Den här regelverksuppsättningen är underskattad i sin politiska kraft när man kommer ut och 

träffar enskilda näringsidkare. 

 

Just nu sitter jag som ordförande i LKAB. Där ska vi nu miljöpröva gruvan i Kiruna från 

grunden och sedan också gruvan i Malmberget från grunden. Alla de 1 365 meterna nere 

under jord och det som finns ovan jord. En enorm aktivitet, men som fungerar för ett stort 

företag med resurser och egen juridisk kompetens. Det är svårare för den lille näringsidkaren 

om det känns ologiskt, oöverblickbart och orättvist. 
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Däri ligger en politisk sprängkraft som alla som vill utveckla landsbygden och förbättra 

miljön måste ta på yttersta allvar. En översyn, en utvärdering efter 20 år av Miljöbalken, med 

adderade lagstiftningar och regelverk från Europaunionen och Sveriges Riksdag. En sådan 

har gjorts, nu bör man också dra slutsatser av det. 

 

Vad har jag sagt till er? 

 

Jo, jag har sagt ”vår bästa tid är nu!” Landsbygdens utveckling präglas framöver av att den 

nödvändigtvis måste stå i centrum! Vi ska producera mer livsmedel i Sverige. Vi ska möta 

fler aktiva och engagerade konsumenter. Vi ska utveckla alternativa industrier, baserade på 

vår cellulosa. Och vi ska vara med internationellt och visa hur detta kan göras samtidigt som 

vi bevarar biologisk mångfald och höga miljöambitioner – i ett regelverk som människor 

sluter upp bakom och förstår. 

 

Det är mitt budskap. Det är en sörmländsk bondes budskap till denna akademi, på denna 

högtidssammankomst. 

 

Jag tackar så ödmjukt för att jag fick ta er dyrbara tid i anspråk. Tack så mycket! 

 

 

Göran Persson 


