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Naturskyddsföreningen i Skåne

SNF Skånes policy i jordbruksfrågan
”Igenplantering eller vad ska odlas?”

Besluten  angående överskottsproduktionen av jordbruksvaror är att vi skall minska
matproduktionen. 550 000 ha i Sverige bör utnyttjas på annat sätt än för  matproduktion.
Detta samtidigt som  vi påverkar bl a våra kusthav genom  utsläpp av kväve och fosfor från
dräneringsdiken  inom jordbruksområden.

Problemet bör istället kunna lösas genom att alternativjordbruk baserat på naturliga
kretslopp infördes i stor skala. Genom den lägre tillförseln av handelsgödsel skulle
nuvarande åkerareal då behövas för matproduktion och stora miljövinster skulle göras.

Globalt sett finns ingen överskottsproduktion av livsmedel, utan snarare är det tvärtom.
Problemet är att våra matvaror är för dyra att sälja till andra länder, som istället tycks vara mest
betjänta av att exportera sina egna livsmedel för att tjäna pengar till andra varor.

1 Vi  bedömer inom SkNF att överskottsproduktionen i de ”rikare” länderna inte
kommer att vara ett långsiktigt problem. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer tider
då produktionen måste ökas istället för att minskas. Orsaken är att de bästa åkerjordarna
successivt kommer att försvinna, dels p g a exploatering, dels p g a klimatförändringar som
kommer att höja havsytenivån och därmed dränka flera av jordens bästa åkerjordar. På andra
håll kommer ökenutbredning och försaltning att bli följden.

2 Vi vill därför principiellt inte plantera igen jordbruksmark med skog, vare sig med
energiskog eller annan skog. Denna kommer att förstöra dräneringssystemen i marken och
återställande till jordbruksmark blir dyrbart, även om det är möjligt.

3a Om man i vissa marginalområden eller på slätten likväl önskar omföra delar till skog,
vill vi se denna omföring väl planerad, med hopkopplade stråk av skog eller planterad i
anslutning till befintliga skogsmarker. Ett omväxlande landskap, med både skog och
odlingsmarker, bör  vara vårt mål.

3b Som skogsträd kan vi absolut inte tänka oss barrträd. Dels kommer en temperaurhöjning
att försvåra växten av dessa genom en ökande mängd sjukdomsangrepp, dels
är lövträden, och kommer allt mera att bli i takt med temperatur-
höjningen, de naturliga trädslagen i vår natur i hela Skåne. Vi
rekommenderar därför  en satsning i första hand på kortlivade
trädslag, t ex björk som är alternativ både för energiproduktion
och för massaproduktion, i andra hand våra ädla lövträd.
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4 På de öppna åkermarkerna vill vi se odling av energigrödor. Detta behärskas av
jordbrukaren  idag, men  är omöjligt för odlaren så länge  det inte finns en klart uttalad
energipolitik, som gynnar vår inhemska energiproduktion och som gör att det finns
avsättning för energin. Vi vill prioritera grödor som det är billigt att producera etanol eller
biogas ifrån. Vi vill också se att grödorna är vintertäckan de. Fleråriga grödor av vissa
gräsarter eller leguminoser, möjligen i kombination, är tänkbara.

5 Principiellt vill vi naturligtvis också se en mera markerad energipolitik för att ynna all
inhemsk energiproduktion, utom mera vattenkraft. Redan idag går  det att blanda in minst
5% etanol i bensinen, vilket det borde lagstiftas om.

6 Vad gäller energiskog är våra rekommendationer att avvakta. Det är både ur na t u r -
vårdssynvinkel och ur odlingssynvinkel i så fall bättre att satsa på björk. Dräneringssystemen
blir i vilket fall som helst förstörda.

7 De befintliga ängs- och hagmarkerna är redan mycket få i landskapet, och de som är
ogödslade är näst intill obefintliga. I vilket fall som helst gödslas de med kväve från luften
i proportioner som är 2-5 gånger högre än normalt. Vi vill att dessa skall bevaras, gärna i
kraft av markägarens eget intresse, i andra hand efter hjälp utifrån att hålla betesdjur. Vi vill
se att bidragen till dessa marker styrs så att man gynnar stora, sammanhängande områden.
Det är då lättare att få betesdriften billig. Vi vill också rekommendera kommunerna att
studera Vellinge kommuns engagemang för att lösa betesdriften med lågproducerande
skotsk höglandsboskap.


