Ekologiska Lantbrukarnas valbudskap 2018
Politiken behöver skapa bra förutsättningar för en växande ekosektor att blomstra, eftersom det
ekologiska lantbruket skapar samhällsnyttor som är viktiga för hela Sverige. På en övergripande nivå
så bidrar det ekologiska lantbruket till lönsamhet i branschen vilket skapar jobb och tillväxt i hela
landet. På EU-nivå skapas 50 % fler arbetstillfällen på ekogårdar (källa: IFOAM EU), och i Sverige visar
en studie utförd av LRF att 3400 nya jobb skulle skapas om 50 % av åkermarken ställs om till
ekologisk produktion (Sverige som ekoland, LRF 2017). Även de som fortsätter producera
konventionellt tjänar på om en större del av produktionen är ekologisk, eftersom utbudet på
konventionell råvara då minskar. Därför bör och ska mål för och satsningar på ekologisk produktion
vara en självklar del av livsmedelsstrategin såväl som tillväxtsatsningar på landsbygden.
Ekolantbruket bidrar till framtidstro i hela det svenska lantbruket.

Med en ökad svensk ekologisk produktion får samhället även:
•
•
•

Mångfald i odling och landskap
Djurhållning utan kompromisser
Krisberedskap – eko skapar trygghet

Mångfald i odling och landskap – högre på ekogårdar
I Sverige är de största hoten mot biologisk mångfald relaterade till just mindre hävd av betes- och
ängsmarker, så vi behöver fler djur som betar i hela landet. Ekologisk produktion har höga krav på
utomhusvistelse med bete för alla djur och odling med smarta växtföljder och mycket vall gör att det
är 34 % mer biologisk mångfald på ekologiska gårdar (IFOAM EU). På ekogården produceras mat utan
användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, vilket gör att en ökad andel ekologiskt
brukad odlingsmark leder till minskad förekomst av kemiska bekämpningsmedel i vattendrag och i
jorden. På de ekologiska fälten lever fler arter i såväl jord som växtlighet, och där trivs fler insekter,
inte minst bin och humlor som behövs för pollinering av våra grödor. Att främja en fortsatt utveckling
av det ekologiska lantbruket och ekomarknaden är därför viktigt för att nå både miljömålet Ett rikt
odlingslandskap samt En giftfri miljö.
Djurens roll – djurhållning utan kompromisser
I det ekologiska lantbruket utvecklas system för djurhållning som inte kompromissar med djurens
naturliga behov av utevistelse och bete. Djuren behövs för kretsloppet av näring, den biologiska
mångfalden och för att nyttja klöver, gräs och örter som vi inte kan äta själva. Mer uppmärksamhet
behövs för att vi alla förstår att en ekologisk balanserat djurhållning är en förutsättning för hållbara
odlingsmetoder. Mervärdeskoncepten i den ekologiska och KRAV-märkta djurhållningen driver
utvecklingen av hållbara sätt att producera animalieprodukter och skapar lönsamhet för de som gör
mer för djuren.
Krisberedskapen – ekokunskap ger trygghet
Ju fler bönder som odlar ekologiskt i fredstid, desto fler har kunskap och utrustning på plats om vi av
något skäl hindras att importera mat och insatsvaror. Inom det ekologiska lantbruket har vi kommit
långt i att utveckla kunskaper och metoder för att få fram hälsosam mat utan importerad
konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. En sårbarhet som vi ekobönder delar med våra
konventionella kollegor är behovet av importerad diesel till traktorer, tröskor och transporter.

Politiska förslag

Vi vill se:
•

Bibehållna eller utökade ersättningar för ekologisk produktion. Ersättningen kan i
framtiden kopplas till de miljötjänster det ekologiska lantbruket bidrar med.

•

Långsiktiga mål för ökad ekologisk produktion och konsumtion i Sverige som en
blocköverskridande majoritet i riksdagen står bakom. Målen i livsmedelsstrategins
handlingsplan för ekologisk produktion och konsumtion till 2030 sänder viktiga
långsiktiga signaler till branschen och innebär stora möjligheter för svenskt lantbruk.

•

Höjda ersättningar till lantbrukare för all form av betes- och grovfoderbaserad
djurhållning, särskilt på naturbetesmarker.

•

Fler offentliga verksamheter som ställer krav vid upphandling – både på ekologisk mat,
men också på djurvälfärd generellt och särskilt utegångsvistelse för djuren.

•

Kraftiga ersättningar och/eller subventioner till alla lantbrukare, både ekologiska och
konventionella, som ställer om till fossilfria drivmedel eller utvecklar gårdsbaserad
biogasproduktion.

•

Det ekologiska lantbruket och dess kunskaper, tekniker och metoder ska integreras med
och ses som en resurs för totalförsvaret.

•

Fler forsknings- och innovationssatsningar på ekologiska produktionsmetoder.

