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40 000 personer…… 

Bilden tillhör: Devote.se



Bilden tillhör: Energiost.se

Bilden tillhör: Grundskoleboken.se







Koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären måste stabiliseras på 
en nivå som förhindrar farliga miljöeffekter. 

En sådan nivå ska uppnås utan att livsmedelsproduktionen hotas och 
man ska se till att den, och den ekonomiska utvecklingen kan fortsätta 
på ett hållbart sätt.

(FNs klimatkonvention och Kyotoprotokollet)

Bilden tillhör: Tema Skog och lantbruk



Lantbrukarnas innovationer handlar 

i hög grad om miljö och klimat

Var rädd om jorden

Innovationsaktivitet med särskilt fokus på Sveriges landsbygds- och jordbruksföretag, 
Jordbruksverket 2017 



Exempel på nya innovationsprojekt 
finansierade genom Landsbygdsprogrammet 
inom EU-satsningen EP-Agri

• Svenska proteingrödor som industriråvara

• Vallskördemaskinen Multiflow

• Mobil gödselseparering för ett hållbart lantbruk

• Fodereffektivitet - ökad konkurrenskraft och minskad 
miljöbelastning i svensk nötköttsproduktion

• Mobil hygienisering

• Mångfunktionella skyddszoner - en innovativ metod som kombinerar 
miljö- & produktionsmål

• Give peas a chance – nya produkter och marknader för den svenska 
ärtan

• Miljösmarta premiumprodukter – för ökad konkurrenskraft och 
bättre miljö (Musselfeed)



Hur påverkar människors värderingar 

och attityder förutsättningarna 

för svenskt lantbruk?



Miljöfarlig verksamhet 

är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge 

upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för 

människors hälsa eller miljön. 

Vad som är miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap. 1 § miljöbalken. 

Myndigheternas kommunikation med lantbrukarna

Vad finns på kommunernas hemsidor om man söker på ”lantbruk”?

Tillsyn, kontroll, ansökan, utsläpp…



Bilden tillhör: Gronska .se



“Now, that same spirit of  innovation is coming to our dinner plates. 

Just as modern automobiles replaced the horse and buggy, better 

alternatives will replace conventional animal agriculture.“

Bilden tillhör: Good Food Institute



Människors värderingar och attityder 

gällande svenskt lantbruk kan bara

ändras med ökade kunskaper.



Landsbygdsnätverket arbetar med informations- och 
utbildningsinsatser för att öka kunskaperna och medvetenheten om 
det svenska lantbrukets betydelse, t ex via bushresor.





Skärgården har perfekta 

levnadsförhållanden….

…för många sorters växter och djur samt 

sommargäster.

Varför ska man ha betesdjur i skärgården 

där det är svårt med tillsyn och transporter?

Därför att vi vill att många sorters växter 

och djur samt sommargäster ska fortsätta 

att trivas där.





Tack!

Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket
inger.pehrson@jordbruksverket.se, 0729-775901
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