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Bästa ministrar och EU parlamentariker 

 

Det förändrade säkerhetsläget i Europa är allvarligt och skapar stor osäkerhet inför 

framtiden. Det enda som går att säga med säkerhet är att Europa står inför stora 

utmaningar. Samtidigt pågår klimat- och naturkrisen i oförminskad takt. I detta läge 

är det mycket viktigt att omställningen till ett hållbart samhälle kan fortgå och 

ansträngningarna öka. Naturskyddsföreningen är därför mycket oroad över de 

signaler som kommer från EU om att skjuta fram och revidera viktiga satsningar på 

miljö och hållbarhetsområdet med motivet att säkra livsmedelsförsörjningen.  

Kommissionen har meddelat att de kommande lagförslagen om direktiv om uthållig 

användning av växtskyddsmedel, SUD, och förslag till förordning om mål för 

återställande av natur, som skulle ha publicerats den 23 mars, skjuts upp på 

obestämd tid. Båda förslagen ingår i EU-kommissionens strategier Jord till bord 

och Biodiversitetsstrategin.  

Idag, den 24 mars, kommer det också att röstas om ett 

resolutionsförslag beträffande konsekvenser för livsmedelsförsörjningen på grund 

av den ryska invasionen av Ukraina. Många av att de åtgärder som kommissionen 

föreslår i syfte att "stabilisera EU:s jordbruksmarknader och stödja jordbrukarnas 

inkomster" står i direkt konflikt med EU:s gröna giv och det akuta behovet av 

omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem i Europa.  

Naturskyddsföreningen håller med om att situationen för lantbrukssektorn är 

utmanande men ser inte att lösningarna består i en nedmontering av pågående 

hållbarhetssatsningar. Snarare handlar det om att reformera och anpassa 

livsmedelssystemet i linje med de åtaganden som gjorts inom Jord till bord- och 

biodiversitetsstrategin. Det största långsiktiga hotet mot lantbrukssektorn är klimat- 
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och naturkrisen och att pausa nödvändig omställning är kortsiktigt och 

kontraproduktivt.     

Den planerade restaureringslagen, som bygger på EU:s biodiversitetsstrategi, är 

av oerhörd vikt för att dämpa effekterna av ett förändrat klimat som 

översvämningar, torka och skogsbränder. Resilienta ekosystem hjälper oss att stå 

emot framtida kriser, även sådana som slår mot livsmedelssystemet. Det finns inte 

längre tid att skjuta satsningarna på framtiden. Ekosystemen kräver lång tid för att 

återhämta sig varför majoriteten av restaureringen behöver påbörjas innan 2030.   

I linje med Jord till bordstrategin förväntades revideringen av SUD innehålla 

bindande reduktionsmål för användandet av kemiska bekämpningsmedel. SUD är 

ingen ny lagstiftning utan kom 2009 med syftet att minska användandet av kemiska 

bekämpningsmedel och uppmana till brukandet av icke kemiska alternativ. 

Utvecklingen har dock gått för sakta och därför behöver nu lagen ses över. Det 

finns flera såväl moraliska som ekonomiska anledningar till att det krävs politiska 

beslut för att påskynda arbetet med att minska användningen av kemiska 

bekämpningsmedel. Kemiska bekämpningsmedel skadar såväl människor som 

ekosystem. Den uppskattade kostnaden för dessa skador är högre än vinsten som 

användandet genererar. Det är dessutom fullt möjligt att minska användandet av 

bekämpningsmedel utan att jordbrukets produktionsförmåga och ekonomi 

påverkas negativt. 

Den senaste tidens utveckling, där kriget i Ukraina används som förevändning för 

att skjuta fram viktiga satsningar och reformer inom miljöområdet, är oroande. 

Naturskyddsföreningen vill med detta brev uppmana er att verka för att EU:s 

satsningarna inom Den gröna given återupptas snarast. Sverige är ett 

föregångsland inom EU vad gäller hållbart lantbruk, och det är därför extra viktigt 

att vi som nation fortsätter att visa vägen. Lantbrukssektorn blir inte mer bärkraftig 

för att viktiga hållbarhetsreformer stoppas eller skjuts på framtiden. De föreslagna 

satsningarna är en viktig del av lösningen mot en nödvändig grön omställning. 

Genom att agera ansvarsfullt och se till att de planerade reformerna genomförs 

som planerat kan ni bidra till friskare och mer resilienta ekosystemen och ett mer 

hållbart jordbruk i Europa. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Karin Lexén, Generalsekreterare  


