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Potentialen för Svenska livsmedel

• Griskött (ca 73%) 
• Nötkött (ca 48%)
• Mjölkproduktion
• Kyckling / ägg
• Grönsaker, frukt och bär  



Övergripande – utmaningar 
• Snabbt brist på insatsmedel
- Vem ansvarar för detta?
- Produktionskapacitet inom landet? ( Ingen produktion idag)
- Lager av växtskydd, spm, utsäde och foder finns, finns men bara slumpmässigt. 
• Kommuner och länsstyrelser ansvarar för den regionala 

beredskapen, men de saknar övergripande bild. 
- Hur ransonera drivmedel? (Varje ”produktionslantbruk” behöver

350-500 lit diesel / dygn för att klara elförsörjningen)
• Brist på förståelse för produktionsfrämjande faktorer ger låg beredskap
- Miljö- och klimataspekter väger tyngre än produktion
• Företagarskifte och nya företagare – kapitalkrävande 
- Framtidens företagare?
- Värdeutvecklingen/markkostnaden ger en ägarkoncentration och sårbarhet ex USA



Övergripande möjligheter

+ Vi har mark ca 1/3 av Sveriges jordbr mark nyttjas inte
+ Vi har vatten
+ Hög effektivitet (input/output)
+ Friska djur – lågt beroende av antibiotika
+ Duktiga produktionsbönder med anpassningsförmåga och innovationskraft
+ Skogen!  Familjeskogsbruket minskar lantbrukets sårbarhet. 



8000 = 40 
8000 = 40 Fossilfritt?

Räkneexempel: 200 000 ha åker, hälften kan 
det roteras raps på. Med raps vart 6:e år har 
vi tillgänglig areal på ca 17 000 ha. Vilket 
skulle ge RME till ca 200 000 hektar åker! ( 80 
lit diesel / ha) 

Delmål för LRF Östergötland: 50/50:2020
(Förnybart drivmedel till 50% baserat på tallolja. 



Effekter av ett förändrat klimat för svenskt lantbruk
• I teorin förlängs växtsäsongen med upp till 4 mån, främst våren
• Odlingszonerna flyttar norröver  -vi kan odla grödor som vi inte odlat förut på 

samma platser i Sverige, 
• Troligt vattenunderskottet under juli månad minskar kolupptaget,d.v.s. 

tillväxten, vilket skulle kunna leda till ökad proteinhalt i skörden.
• Mildare vintrar, längre växtsäsong och högre temp ger bättre 

övervintringsmöjligheter och flera generationer av skadeinsekter
• Växtsjukdomar gynnas av mildare vintrar men kan missgynnas av 

torrare somrar ( många viktiga sjukdomar behöver fukt
för att frodas)

• förändrade utbredningsområden för ogräs.
• Vårsådda grödor missgynnas av klimatförändringen varför det kan komma 

att odlas mera höstsådda grödor
• Behov av bevattning ökar, för fler grödor och flera jordtyper än idag
• Kraftigare regn- och stormoväder kräver snabbare avvattningsförmåga 



Den som lever får se, framtiden 
har inget facit!

Tack för visat intresse! 
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