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och konsumtion 2010-2012 
 

LRF välkomnar det initiativ som CUL tagit vad gäller att formulera ett 
ramprogram för forskning inom ekologisk produktion och konsumtion. Vi ser 
att det under kommande år fortsatt kommer att vara prioriterat med offensiva 
insatser vad gäller forskning och utveckling i syfte att flytta fram positionerna 
för ekologisk produktion. 

LRF delar prioriteringen av fokusområden som ramprogrammet tar sin 
utgångspunkt i. De beskrivande texterna är väl genomarbetade vilket kan hitta 
sin förklaring i att arbetsprocessen varit ambitiös och syftat till att i tidigt skede 
få en bred delaktighet. 

LRF saknar i ramprogrammet däremot förslag på tänkbara uppgifter för den 
framtida forskningen att engagera sig kring. Konkreta ställningstaganden kring 
områden som är prioriterade och särskilt utifrån ett tänkbart scenario där 
statliga resurser som avsätts till forskningen kan tänkas minska. Att i 
arbetsprocessen genom den öppna dialogen ta utarbetandet av ramprogrammet 
längre, d v s att enas kring prioriterade områden hade varit välkommet. 

LRF har följande förslag på komplettering med följande forskningsfrågor; 

• Hur kan man genom samverkan mellan gårdar med olika 
produktionsinriktning optimera nyttjandet av befintliga resurser 
samtidigt som effektiviteten stärks? Vad finns det för goda exempel och 
vilka är de främsta hindren? 

  
• Hur påverkar storlek på produktionsenheter möjligheten att få 

produktionen hållbar? Finns skillnader i djuromsorgen i små respektive 
stora djurbesättningar? Hur kan infektions- och produktionssjukdomar 
förebyggas i allt större besättningar med höga produktionskrav? 
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• Utegrisar: hur kan ledproblem undvikas? Hur kan vi genom ett 
förändrat genetiskt material få robustare raser? Vilka åtgärder krävs på 
kort sikt för att minimera ledproblem?  

 
• Ekologiska grisar: Hur kan en god djurhälsa och djuromsorg garanteras 

i de ekologiska djurhållningssystemen? (parasitangrepp, ledproblem 
och lunghälsa)  

 
• Vilka samband finns mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

och hur kan jordbrukslandskapet utformas för att ekosystemtjänster i 
högre grad ska gynnas och nyttjas?  

  
• Hur kan husdjuren bättre inpassas i livsmedelssystemen? 
  
• Hur inverkar olika produktionssystem och brukningsåtgärder på 

livsmedelsprodukters innehåll av näringsämnen och andra 
hälsofrämjande substanser och hur man kan undvika smittämnen och 
anrikning av giftiga substanser? Vilken betydelse har 
livsmedelskvaliteten för vår hälsa? 

 
• Hur kan kvaliteten och transparensen längs livsmedelskedjan 

bibehållas? 
  

• Vilka är drivkrafterna bakom livsmedelsystemens utformning? Var 
ligger makten och hur kan en jämnare fördelning av ersättning och 
inflytande åstadkommas? 

  
• Hur kan lantbruket utvecklas mer mångfunktionellt och inverka positivt 

på landsbygdsutvecklingen? 
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