
 
 
 

 

Hållbart jordbruk och levande landsbygd är en del av svenska modellen. Satsningar som den S-
ledda regeringen nu gör för att öka produktionen av ekologiska livsmedel är således viktiga. Målet 
är att 30 % av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark 
år 2030 och 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara certifierade ekologiska 
produkter år 2030. 

Det är rimligt att denna samordningsfunktion hamnar i och tar lärdom av utvecklingen i Västra 
Götaland. Här finns nästan en fjärdedel (23 %) av landets totala ekologiska lantbruksareal, vilket 
gör att vår region står i en klass för sig.  

Utvecklingen av den ekologiska livsmedelsproduktionen i vårt område är inget som har kommit 
till av en slump; bakom ligger en målmedveten strategi och satsning som vi socialdemokrater har 
gjort under vår tid i ledningen för Västra Götalandsregionen, tillsammans med och för 
jordbruken i regionen. En av de senare gjorde vi 2014, då vi satsade 40 miljoner kronor på att 
göra SLU i Skara till nationellt centrum för de gröna näringarna, det som i dag heter RådNu.  

Under vår ledning i regionen antogs också målsättningen att ytterligare öka den ekologiska 
produktionen till 30 % certifierad areal av länets åkermark senast år 2020 och under samma 
period öka andelen certifierade ekologiska livsmedel till minst 50 procent av den offentliga 
sektorns totala livsmedelsbudget. 

Det kommer kräva strategiska och målmedvetna satsningar av bland annat miljönämnden och 
regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen för att nå de målen. Att avveckla 
lantbruksskolor – som den nuvarande moderatledda majoriteten gör i Västra Götaland – är helt 
fel väg att gå för att öka andelen åkermark och ekologiska livsmedel. 

För oss socialdemokrater, både på riksnivå som i regionen och kommunerna, är hållbara 
satsningar på landsbygd och jordbruk viktiga frågor för framtiden. Vi vill säkra en fortsatt god 
utveckling för såväl lantbruken och landsbygd, livsmedelskonsumenter och miljön. Det innebär 
inga motsättningar, bara möjligheter – om satsningarna görs på rätt sätt. 
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