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Dagen efter presidentvalet i USA handlade överläggnings-
ämnet hos KSLA om Parisöverenskommelsen med FN:s 
sjutton hållbarhetsmål. Naturligtvis kom den nyvalde pre-
sidenten Donald Trump, förnekaren av att människan på-
verkar den pågående globala uppvärmningen, upp i diskus-
sionen.

Inledaren Johan Kuylenstierna, VD för Stockholm 
Environment Institute, sade sig ändå vara optimist, efter-
som den stora positiva kraften i miljöarbetet nu är närings-
livet globalt. 

– Det är andra krafter som driver och vi är mindre bero-
ende av USA:s president, sade han och menade att vi måste 
se möjligheterna, även om många delar av samhället inte 
förstår grunderna och den viktiga roll de gröna näringarna 
spelar.

I sin genomgång av Parisöverenskommelsens sjutton 
mål framhöll Johan Kuylenstierna att de gröna näringarna 
finns med överallt, även om det finns vissa specifika delmål. 

Det globala livsmedelssystemet hänger ihop, sade han. 
Vi kan öka vår livsmedelsproduktion och vi har ett globalt 

FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030

Utmaningar och möjligheter 
för de gröna näringarna

Det svenska jordbruket blir allt mindre hållbart, eftersom det inte upp-
fyller det ekonomiska hållbarhetsmålet. Vi har ersatt bra svensk produk-
tion med ökad import och därmed minskat vårt bidrag till en hållbar 
livsmedelsproduktion. Det var ett par av slutsatserna i en mycket intres-
sant diskussion om FN:s utvecklingsmål inom Agenda 2030. KSLA upp-
manades att ha en aktiv roll i det fortsatta arbetet.

ansvar. De gröna näringarna har absolut en nyckelroll att 
spela och arbetet inom KSLA har aldrig varit mer relevant 
än nu, underströk han.

Isabel Moretti, chef för miljöenheten på LRF, poängterade 
att den enskilde bondens ekonomi är viktig i miljöarbetet. 
Den måste gå ihop. Sveriges syn på jordbruket sticker ut 
med att fokusera mest på miljö, medan andra länder, med 
Danmark i täten, mer fokuserar på det kommersiella. Men 
det sker en allmän förskjutning mot ökat fokus på det kom-
mersiella.

Ett stort problem är de svenska myndigheterna, hävda-
de hon, och visade att den svenska bonden måste förhålla 
sig till elva myndigheter som hanterar hållbarhetsfrågorna 
enligt ”stuprörsmodellen”. Som exempel nämnde hon vat-
tendirektivet, som försvårar för bonden att upprätthålla sin 
lönsamhet. 

Text & foto: LARS HELGSTRAND
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Brukare av jord, skog och vatten är i centrum när det 
gäller hållbarhetsfrågorna, framhöll Isabel Moretti och 
hänvisade till LRF:s rapport ”Det gröna samhället”. Enligt 
den kan livskraftiga företag med 3 procents tillväxt per år 
tillföra 50 000 arbetstillfällen i hela landet fram till år 2030. 

Hållbarhetsarbetet i ett företag måste börja uppifrån, sade 
Lars Appelqvist, VD för Löfbergs Lila AB. I det företa-
get är man nu inne på femte generationen och vill att kaf-
fets ”goda stunder” ska vara bra både för samhället och för 
ägarna.

Hela värdekedjan är viktig och måste integreras i håll-
barhetsarbetet, underströk han. I kaffeproduktionen är dock 
odlarledet det viktigaste när det gäller miljöpåverkan. 

Lars Appelqvist uppmanade till större fokus på föräd-
lingen i livsmedelskedjan. Där skapas mervärdet. Att bara 
exportera råvara ger inte bra betalt. Förädlingsledet är vik-
tigt och där ligger vi efter i Sverige, menade han.

Krafttag inom politiken? Kan Agenda 2030 och en ny livs-
medelsstrategi för Sverige stärka svenskt jordbruks bidrag 
till en grön omställning?

Det var frågan som Annika Åhnberg skulle svara på. 
– Ja, men det är långt ifrån självklart, var hennes korta 

svar inledningsvis.
Vi måste inse att de övergripande globala målen finns, 

men om vi inte använder dem i vårt dagliga arbete blir de 
inte så effektiva.

Johan Kuylenstierna Isabel Moretti Lars Appelqvist Annika Åhnberg

Om en svensk livsmedelsstrategi ska kunna bli ett verk-
tyg för att utveckla livsmedelsproduktionen måste den sam-
tidigt leda till både ökad konkurrenskraft och ökad hållbar-
het. 

– Hittills har vi uppnått ökad hållbarhet på bekostnad 
av konkurrenskraften, eftersom den svenska produktionen 
har krympt. Konsekvensen av det, som vi sällan tänker på, 
är att vi inte har ökat vårt bidrag till en hållbar livsmedels-
konsumtion. Vi har minskat det, eftersom vi har ersatt bra 
svensk produktion med ökad import. Så i stället för att vara 
stolta över vad vi har åstadkommit bör vi fundera på om vi 
verkligen har gjort det här på rätt sätt. 

Annika Åhnberg spådde att den försenade livsmedels-
strategin nog skulle komma med tomten före jul. Men det 
är inte säkert att vi får den strategi vi behöver, lade hon till.

– Jag vet att man gör en koppling till de globala hållbar-
hetsmålen men det finns en risk att man gör den kopplingen 
ganska slentrianmässigt. Man räknar upp målen och talar 
om hur viktigt det svenska jordbruket är för att målen ska 
uppfyllas, men det blir ingen ordentlig genomgång av hur 
det ska gå till. 

Samtidigt menade hon att den strategi som skissas uti-
från Konkurrenskraftsutredningen inte räcker. Det är inte 
en helgjuten strategi som förenar hållbarhet med konkur-
renskraft, utan den bygger fortfarande på att det ena bara 
kan öka på bekostnad av det andra, menade hon och fram-
höll att det måste bli lönsamt att vara mer hållbar. 

De viktigaste uppgifterna för den nationella livsme-
delsstrategin är, enligt Annika Åhnbergs uppfattning, att 
komma bort från det gamla synsättet och i stället bygga en 
strategi på att identifiera vad det är för krafter som finns 
inom den svenska livsmedelsproduktionen och som förenar 
de båda aspekterna hållbarhet och konkurrenskraft. Det har 
man tyvärr inte lyckats med, ansåg hon, och uppmanade 
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till fortsatt dialog mellan alla intressenter för att utveckla 
livsmedelsstrategin vidare. 

Annika Åhnberg framhöll också att det måste till sats-
ningar på forskning, innovation och utbildning och särskilt 
på växtförädling. Hon underströk vikten av en närmare 
kontakt mellan forskning och rådgivning och mer fakta-
baserad kunskap tillgänglig för konsumenter. De är idag 
offer för en otrolig mängd desinformation om hur livsme-
delsproduktionen går till, menade hon. Vi måste också dela 
forsknings- och kunskapsresultat internationellt, sade hon 
och tog den antibiotikafria svenska djurhållningen som ex-
empel.

– Det ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet och stå emot alla ovederhäftiga opinioner. Här 
tar jag biotekniken som ett exempel, eftersom jag tycker att 
det är alarmerande att vi i vår världsdel inte förmår att an-

vända modern bioteknik som skulle kunna hjälpa oss. Det 
är definitivt inte hållbart, påpekade Annika Åhnberg.

– Arbeta långsiktigt! Använd hållbarhetsmålen! Mät 
och redovisa kontinuerligt vad som händer med utveck-
lingen! I allt det här kan KSLA spela en viktig roll. Gör det!

Annika Åhnberg påminde om att KSLA tidigare hade 
en arbetsgrupp vars vision ”Till Växt 2030” handlade om 
hur jordbruket skulle kunna utvecklas och förenade lön-
samhets- och hållbarhetstänkandet. Det skulle KSLA 
kunna arbeta vidare med, föreslog hon. 

Bo Andersson varnade för att hållbarhet många gånger 
används enbart i perspektivet ”ekologiskt hållbart”. Han 
underströk att hållbarhet innebär tre delar: ekologisk, eko-
nomisk och social. När en produktion inte är konkurrens-
kraftig är den inte ekonomiskt hållbar. 

Vi måste satsa på växtförädling om vi ska klara hållbarhetsmålen , hävdar Annika Åhnberg. Foto: John Foxx/IBL.



Harald Svensson

Han fick medhåll av Annika Åhnberg:
– Vi är så stolta över att vår produktion är så hållbar 

– men när den inte är ekonomiskt hållbar, då är den helt 
enkelt inte hållbar. Det är en falsk föreställning vi har, sade 
hon.

Anders Nilsson påminde om den sociala hållbarheten. 
– Det är helt nödvändigt att vi har social hållbarhet i vår 

svenska produktion, att den är accepterad i samhället. Där 
tror jag att vi också har en rätt gedigen hemläxa att göra, 
sade han.

I den avslutande diskussionen menade Harald Svensson 
att det fattas ledarskap. Han tog upp stad-/landfrågan och 
frågade sig om KSLA kanske är alltför fokuserat på pro-
ducentperspektivet. Han ville också flytta målet betydligt 
längre fram än till 2030 och framhöll prissättningen som 
fundamental.

Ingrid Rydberg, ordförande i KSLA:s kommitté för 
jordbrukets klimatanpassning, poängterade jordbrukets 
betydelse för att samla ihop den energi som människor går 
på – livsmedel. 

Lars Appelqvist sade att 10 miljarder människor behö-
ver mat. Det kräver rådgivning, information och forskning 
för minimal påverkan på klimatet. Då måste vi acceptera 
genmodifiering, menade han. Han framhöll också att håll-
barheten har drivits så långt att vi inte längre är konkur-
renskraftiga. Titta på Nederländerna, uppmanade han. De 
är fantastiskt duktiga på att knyta ihop forskning, politik 
och livsmedelsproduktion. KSLA skulle kunna vara en länk 
som knyter ihop politik, näringsliv och forskning, hävdade 
han och underströk åter förädlingsledets betydelse.

– Om förädlingsledet utvecklas kommer bonden att 
kunna ta mycket bättre betalt för sin råvara, sade han.

Isabel Moretti tog också upp vikten av en närmare kon-
takt mellan forskning och rådgivning, men pekade samti-
digt på att mycket händer utanför Sverige. Den teknikut-
veckling som pågår i många europeiska länder är oerhört 
snabb och vi kan inte hålla jämna steg med den. Vi har 
inte den kritiska massan för att kunna vara lika duktiga, 
menade hon. 

Liksom Annika Åhnberg framhöll hon vikten av att 
dela information. Här skulle KSLA kunna vara ett forum 
för att hitta vägar för att vi ska kunna ta till oss av andras 
erfarenheter och lära av andra. 

Annika Åhnberg menade att fokus ligger för mycket på 
problem när det gäller jordbruk och livsmedelsproduktion. 

– Tänk om vi bestämde oss för att under den kommande 
verksamhetsperioden fokusera på möjligheterna. Att lyfta 
fram alla bra exempel vi känner till, i Sverige och i andra 
framgångsrika länder där man har gjort innovationer, till-
lämpat forskning och använt ny teknik. Att de kommande 
åren på alla möjliga sätt och hela tiden lyfta fram vad som 
är bra och var man ska satsa mer pengar för att det ska bli 
ännu bättre – i seminarier och i rapporter och vi ska twittra 
och blogga och allt vad det heter. Tänk vilken kraft det 
skulle bli!

– Det tycker jag ska vara vår roll, sade Annika Åhnberg. 
Det ska vara faktabaserat! Och det ska vara riktiga forsk-
ningsresultat. Jag tror att KSLA måste göra det i samarbete 
med andra aktörer. Titta på vår systerakademi IVA. De 
driver nästan inga projekt i egen regi baserat på ledamöter 
som individer, utan de involverar hela tiden aktörer från 
näringslivet och de jobbar ganska långsiktigt med sina pro-
jekt Jag tycker att vi kan lära mycket av deras sätt att arbeta 
med olika frågor.


