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Sverige förbuskas. Det vill vi berätta om.  

Vill ni vara med och arrangera en  

”Bushresa” 

för att berättandet ska göra skillnad? 

Landsbygdsnätverkets1 arbetsgrupp Gröna Näringar har tidigare år gemensamt med 

medlemsorganisationer på lokal och regional nivå genomfört betessläpp och seminarer för att 

visa på miljönyttan med de gröna näringarna, se www.landsbygdsnatverket.se/miljonytta. Det här 

året tar vi ett steg längre och inbjuder till samarbete för att mer handgripligt visa på de negativa 

förändringar som sker på landsbygden som en konsekvens av bland annat lantbrukets tuffa 

konkurrensförhållanden och ogynnsamma politiska villkor.  

Vi vill, tillsammans med medlemsorganisationer på lokal och regional nivå, bjuda in till halvdags 

bussresor (”bushresor”) som går till bygder där upphörd djurhållning med betesdjur påtagligt 

påverkar landskapets värden och bygdens och kommunens förutsättningar för en hållbar 

utveckling. 

Sverige förbuskas. Enligt jordbruksverkets databas TUVA har 18 procent av de värdefulla ängs- 

och betesmarkerna försvunnit på 10 år. Minst samma andel gäller andra betesmarker. Och 

trenden tycks fortsätta om ingenting görs. Allteftersom allt fler lantbrukare slutar med sin 

djurhållning kryper skogen närmare hus och vägar och det vackra och variationsrika landskapet 

blir enahanda och allt mörkare. 

Hur påverkar denna förändring oss alla i Sverige? Vad händer med den unika artrikedomen och 

vårt ansvar att bevara den biologiska mångfalden? Hur tas kulturvärden tillvara inför framtiden? 

Vilken påverkan får det på människors upplevelser och boendemiljö, för landsbygdens näringsliv 

och för förutsättningarna för rekreation och turism? Och hur klokt är det att marker där man kan 

producera livsmedel växer igen sett i perspektivet av behovet av att försörja en växande 

världsbefolkning? 

Målet med ”bushresan” är att få en ökad medvetenhet om betydelsen av att det finns företag med betande 

djur i bygderna för att bevara ett artrikt och vackert landskap, som ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, 

arbetstillfällen, bra boendemiljö, turism, rekreation och pollinerande insekter. Målet är även att visa på vilka 

                                                           
1
 Landsbygdsnätverket samlar aktörerna för ett effektivt genomförande av det svenska landsbygdsprogrammet. 

I landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna Näringars ingår representanter från Sveriges konsumenter, WWF, 
Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Hushållningssällskapen, Leader, LRF, LRF Värmland, LRF 
Ungdomen, Skogsvårdsstyrelsen, Sveriges Grisföretagare, Ekologiska lantbrukarna och länsstyrelsen.  

http://www.landsbygdsnatverket.se/miljonytta
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aktiviteter/åtgärder som kan vidtas av politiker och tjänstemän för att vända trenden till en positiv utveckling för 

bygden, invånarna och hela kommunen. 

Målgruppen som vi vill bjuda in att åka med är journalister, opinionsbildare, representanter från 

intresserade organisationer samt nationella, regionala och lokala politiker. 

Information ges muntligt och skriftligt i bussen om förslagsvis: 

 Hur såg det ut här förr? Vad är det som förändrats? Hur skulle det kunna se ut (potential 
för lantbruk och turism)?  

 Varför slutar man med mjölk- och nötköttsproduktion? 

 Statistik, trender (självförsörjning, vårt ekologiska fotavtryck i andra länder resp. antal 
gårdar med nötkreatur i aktuella kommuner). 

 Skillnader mellan svensk livsmedelsproduktion och importerat beträffande djuromsorg, 
livsmedelssäkerhet och betydelse för sysselsättning. 

 Svensk nötköttsproduktion och klimatfrågan. 
 

Avslutningsvis görs ett medskick till deltagarna i bussresan: Vad kan ni (exempelvis som lokal- 
och regionalpolitiker samt tjänstemän) göra för att nedläggningen inte ska fortsätta (t.ex. inom 
regionalpolitiken, företagarvillkoren, politiska villkor för djurproducenter, offentlig upphandling, 
etc.)? 
 
Lunch för deltagarna i bussresan intas lämpligen i en skola, på ett dagis, på ett äldreboende eller 
liknande där måltiden serveras från det offentliga köket.  
 
”Bushresan” genomförs lämpligen i maj eller juni månad, men kan även passa i augusti eller 
september. Om den genomförs på en måndag eller fredag finns möjlighet att få med 
riksdagspolitiker.  
 
Är ni intresserade av att vara med och samarbeta med landsbygdsnätverket i arrangemanget av en 
”bushresa” vänd er senast den 25 februari 2015 till:  
 
Ann-Sofie Hedberg, Länsstyrelsen, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se tel. 010-224-84 26,  
Sofia Lindblad, LRF, sofia.lindblad@lrf.se tel.  0727-26 02 12, eller till  
Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverkets kansli, nils.lagerroth@jordbruksverket.se. tel. 036 15 62 15 
 
Till den regionala eller lokala grupp av medlemsorganisationer som vill samarbeta med 
landsbygdsnätverket i en ”bushresa” erbjuds en budget på 10 000 kr. Vi planerar genomföra sex 
stycken ”bushresor” fördelade i hela landet under 2015.  
 
Hälsningar 
 
Patrik Ohlsson 
LRF Värmland  
 
Sofia Lindblad   Ann-Sofie Hedberg 
LRF    Länsstyrelsen Örebro 
 
Nils Lagerroth   Inger Pehrson 
Landsbygdsnätverkets Kansli  Landsbygdsnätverkets kansli 
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