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Naturbrukskonferensens upprop till svenska folket 

 

 
 

 

Nya 

Miljonprogrammet 
 

Matsuveränitet 

 

Det behövs en massiv återflyttning av människor till landsbygden av främst tre skäl. Dels 

måste vi återskapa självförsörjning av mat. Vi använder nästa lika mycket åkermark 

utomlands som finns i Sverige. Självförsörjningsgraden är nere under 40 procent. Varje land 

måste försörja sin egen befolkning med mat. Det kallas matsuveränitet och handlar också om 

solidaritet med fattiga länders befolkningar som behöver sina egna jordar. 

 

Biologisk mångfald 

 

Det andra skälet handlar om biologisk mångfald. År 1850 fanns två miljoner hektar 

betesmarker i Sverige och för 100 år sedan var all skog i landet betad. Idag återstår 300 000 

hektar betesmarker. Djurens betande och trampande skapar mycket värdefulla miljöer med 

stor biologisk mångfald. Det handlar om gener, arter och deras samverkan och den nytta de 

gör för ekosystemen som att rena vatten och luft, binda jorden och pollinera våra grödor. 

 



Klimatmålen 

 

Det tredje skälet handlar om klimatet. Vi måste lämna det storskaliga fossilberoende 

jordbruket och övergå till jordbrukande som binder mer kol än vad som produceras. Djurens 

trampande på naturbetesmarker är en stor och viktig kolfälla. Det konventionella jordbruket 

står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. 

 

Höj grundavdraget 

 

Det behövs många åtgärder för att klara omställningen. Bland dessa vill vi fokusera på tre 

viktiga steg. Det första handlar om att höja grundavdraget för naturbrukare som främjar 

mångfald och binder kol i sin verksamhet till 100 000 kr. Det skulle ge ekonomiska 

incitament för människor att bruka jord och i kombination med lokal förädling av det som 

produceras skulle hundratusentals nya arbeten skapas på landsbygden.  

 

Nya jordbruksutbildningar 

 

Det andra steget handlar om att skapa utbildningar för nyjordbrukarna. På folkhögskolor i 

landet finns redan många kurser med inriktning på eko-jordbruk. Med sina demokratiska 

arbetsformer och kopplingar till landsbygden är folkhögskolan extra lämplig för att ta 

huvudansvar för utbildandet av nyjordbrukarna. 

 

Moderna boenden på landet 

 

Det tredje steget handlar om att ta fram nya typer av boenden på landsbygden. Det befintliga 

bostadsbeståndet räcker inte och är inte anpassat efter de nya moderna grupperingar som 

kommer från städerna. Det behövs nya typer av sammanhållna byar byggda på ekologiska 

principer för hantering av energi, vatten, avfall mm.  

 

För att möjliggöra omställningen krävs folklig rörelse och demokratisk organisering.  Vi 

behöver återskapa och vidareutveckla gamla beprövade metoder för demokratisk (kooperativ) 

finansiering av nyjordbruken. Vi behöver också utveckla ekologiska distributionssystem av 

maten och inte minst metoderna för förädling och konservering. 

 

Arbetet för det Nya Miljonprogrammet måste ske i ett långsiktigt perspektiv och med 

demokratiska metoder. Arbetet får aldrig reduceras till ett bidragsfinansierat 

projektperspektiv. Projektentreprenörer göre sig ej besvär.  

 

Läs mer 

http://nipakademin.bloggsida.se/  

http://www.rafnaslakt.se/  

http://nipakademin.bloggsida.se/
http://www.rafnaslakt.se/

