
Motion 1  

till Vänsterpartiets distriktsårskonferens den 17 mars. 

 

Från fäbodar till bredbandsbullerbyar 
-om regionalisering av livsmedelsförsörjningen  

och byggandet av en modern landsbygd 

 

Sverige ska vara fossilfritt 2030. Vi stoppar in tio kalorier olja i modernt jordbruk och får ut 

en kalori mat. Ända upp till 40 procent av klimatgaserna kommer från den globala 

industrimatsproduktionen, varav jordbruket 25-30 och resten från förädling och distribution. 

 

Vi importerar ungefär hälften av maten vi konsumerar i Sverige. Den kommer till stora delar 

från icke hållbara jordbruk. Vi måste återskapa matsuveränitet och dessutom öka kvaliteterna 

i maten. Fäbodjordbruket var både hållbart och kvalitativt. På gårdarna producerade man sin 

egen energi, maten konserverades med naturens egna metoder, djurhållning och växtodling 

skedde i ett kretslopp, verksamheten gynnade kolinlagring och biologisk mångfald 

(regenerativa jordbruk) och produktion och konsumtion skedde i omedelbar närhet 

(relationsmat). 

 

Mellannorrland har mycket goda förutsättningar för en jordbruksrenässans. Mullkapitalet är 

mestadels intakt i jordarna till skillnad från industrijordarna söderut. Vi har riklig tillgång till 

rent vatten. Kylan ger höga värden av omega 3 i växtligheten och minimala behov av 

insektsbekämpning. Vi har dessutom riklig tillgång på insekter och då inte bara mygg och 

knott. Jordarna är sällan eller aldrig besprutade eller konstgödslade. 

 

Det finns idag ytterst få möjligheter att få tag på hållbart producerade livsmedel. Både kött 

eller grönsaker från industrijordbruket innebär stora miljöproblem. De få regenerativa 

jordbruk som finns levererar endast en försvinnande liten del av den mat som konsumeras. 

Köttet från fäbodarna går ofta in i industrin och anonymiseras. 

 

Det pågår ett närmande mellan fäbodrörelsen och några småskaliga slakteriet och 

charkuterier. Det kan leda till att det kommer ut hållbart producerad mat från fäbodarna på 

marknaden. Ett viktigt steg att bevara och utveckla fäbodarna vore att kommuner och 

landsting/regioner upphandlade sådan mat. Vi behöver precisera upphandlingskriterier. 

 

Men fäbodens principer kan också tillämpas på andra ställen. I det nya byaväsende som 

Nipakademin verkar för finns konceptet kring att skapa nya bredbandsbullerbyar på gamla 

industrijordbruk. Kommunala bostadsbolag bör tillskjutas statliga pengar för att skapa 

moderna boenden på landsbygden. 

 

Att bygga upp nya jordbruk på gamla principer kräver kompetens. Länsstyrelserna bör få 

uppdraget att bistå nyjordbrukare med rådgivning kring regenerativa jordbruk. Ett koncept för 

att bygga upp småskalig slakt och förädling bör tas fram. 

  



Årskonferensen föreslås besluta: 

 

-att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram konkreta förslag utifrån motionens anda att redovisa 

på kommande årskonferens. 

 

Thorsten Laxvik 

Sollefteå 

 

 

Distriktsstyrelsens yttrande över motionen. 

Motionen tar upp frågor som är viktiga ur många aspekter – klimat, regionalpolitik, jordbruk 

mm. Frågorna måste drivas på alla politiska nivåer. 

DS tolkar motionens att-sats som att DS får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp. 

 

DS föreslår  

att DÅK bifaller motionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


