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Til De nordiske regeringer 
 

De nordiska jord- och skogsbruksministrarna samlades i juni 2022 för att diskutera livs-

medelssäkerhet och beredskap. Mötet relaterar också till den förstudie som Nordiska mi-

nisterrådet beställde av Nordic Agri Research (NKJ) och Nordic Forest Research (SNS) 

kort efter det ryska angreppet på Ukraina. Förstudien om hur robustheten kan stärkas i 

bioekonomin, alltså skog-, jordbruks- och havsnäringarna i bred betydelse, ger riktning 

för det gemensamma nordiska policyarbetet – på sikt. 

Negativa effekter av Rysslands krig mot Ukraina kräver dock också lösningar på kort sikt. 

Speciellt konventionellt jordbruk står inför en avsevärd utmaning i och med begränsad 

tillgång på fosfor, ammoniak och därmed mineralgödsel. Även handeln med protein för 

djurhushållning har påverkats under de senaste åren. 

Marknadspriserna på olja lägger ny akut press på energialternativ, inte minst för jord-

brukssektorn. Prisökningen på olja innebär att matsäkerheten ytterligare minskar i Nor-

den om jordbrukare blir tvungna att lägga ner sin verksamhet. EU-länderna Danmark, 

Sverige och Finland har tillsammans med de andra EU-länderna kommit överens om sta-

bilisering av elpriset på elmarknaden på kort sikt, i tillägg till egna stöd och skattesänk-

ningar. Norge har för sin del också beslutat om höjda summor för kompensationen för 

energikonsumtion i jordbruket. Norden måste se över om vi tillsammans kan skapa 

bättre förutsättningar för energialternativ inom jordbrukssektorn. Det är tydligt att ett 

fortsatt beroende av fossila energikällor i jordbruket i Norden innebär allt större risker för 

matsäkerheten i Norden och att en omställning måste ske på sikt för att öka Nordens 

resiliens och minska vår regions klimatavtryck.   

Mot denna bakgrund ställs frågan: 

Vad kan vi på kort sikt göra tillsammans i Norden för att underlätta jordbrukssektorns 

utmaningar i och med kriget i Ukraina? 
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Hur avser de nordiska regeringarna skapa bättre förutsättningar för nya energialterna-

tiv inom jordbrukssektorn, gemensamt och i de enskilda länderna? 
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