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Omställningen pågår nu i
allt fler branscher

Fordon

• Volkswagen förbinder sig till €14md deal 
med Northvolt över EV batterier.

• Volvo förbinder sig till €3md investering i 
Northvolt expandering.

Flyg

• American Airlines har signerat ett 
avtal att årligen köpa 3m gallons av 
förnybart bränsle från Neste. 

Konstruktion

• Kingspan förbinder sig till att sourca en 
substantiell andel av sitt framtida 
stålbehov från H2 Green Steel. 

Mat

• McDonalds förbinder sig till flerårigt 
kontrakt att köpa växtbaserade 
hamburgare från Beyond Meat.

De stora industriledarna tar ett allt större ansvar i 
åtaganden för hållbar omställning. 

Klimat & Natur presentation
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Science-based target is a global initiative that serves to 
validate your climate targeting
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FLAG-mål för specifica råvaror 2020-2030
Science Based Target Scope 3-mål

Källa : FOREST, LAND, AND AGRICULTURE SCIENCE BASED TARGET SETTING GUIDANCE, 2022



Stora och mindre livsmedelsföretag har antagit SBT-utmaningen
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Jordbruket är den viktigaste delen av livsmedelsvärdekedjan

Den huvudsakliga delen av nyttan, näringsinnehållet och energin skapas i odlingsledet -
men också den största delen av klimatpåverkan. 

Exempel: produktion av vetemjöl

Klimat & Natur presentation
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70% av äggets klimatavtryck är kopplat till foder
Total 87% till primärproduktionen

% av total 
klimatpåverka
n

Foder 70 %

Uppfödning av värphöns 8 %

Övrigt på gården 9 %

Förpackning 6 %

Transport och Butik 7%
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Vad får SBT för strategisk betydelse för lantbruket- Lyft eller
dråpslag?

• Livsmedelsvärdekedjans klimatomställning avgörs i 
primärproduktion

• Dagens affärsmodeller/marknad löser inte frågan

• Handeln var tidigt ute med SBT

• ICA: 70 av våra leverantörer (värde) ska ha satt SBT innan 2025

• Kommer klimatomställningen och SBT stärka bondens
position I värdekedjan…

• …eller blir det bara ytterligare en sak som bonden får fixa
utan kompensation?

-Insikt om lantbrukets
roll och förutsättningar

-Gemensamt ansvar i 
värdekedjan

-Lantbrukaren är
hjälten och vinnaren

-“Hygienkrav”
-Driver merkostnader
med otillräcklig
merbetalning
-Lantbrukaren sitter med 
kostnaderna
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Lantmännens affärsportfölj utgår från åkermarken

Gården

Klimat & Natur presentation
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Framtidens Jordbruk

Klimat & Natur presentation
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Klimatfrågan
Hållbarhetsutmaningar

och SDG
Resursknapphet

och åkermark

Tre perspektiv som jordbruket och samhället måste 
anpassa sig utifrån

Klimat & Natur presentation



2020 2030 2040 2050

40 miljarder
ton CO2

20 miljarder
ton CO2

10 miljarder
ton CO2

5 miljarder
ton CO2

En global Carbon
Law Halverade 
utsläpp varje 

decenium

Klimat & Natur presentation15
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✓ Högavkastande utifrån platsspecifika 
förutsättningar

✓ Motståndskraftig mot extrema 
vädersituationer

Produktivitet

✓ Klimatpåverkan minskar enligt 
internationella överenskommelser

✓ Förnybar och hållbar energianvändning

✓ Biologisk mångfald säkerställs

✓ Bördighet bibehålls eller förbättras och 
mer kol binds i marken

✓ Växtnäringsbehovet tillgodoses på ett 
hållbart sätt och näringen nyttjas till fullo

✓ Växtskyddsbehovet tillgodoses med 
minimerat läckage av oönskade ämnen till 
omgivande ekosystem 

Planet

✓ God lönsamhet som ger 
förutsättningar för nya satsningar och 
investeringar

✓ Kostnadseffektivitet för att 
skapa prisvärda och 
konkurrenskraftiga produkter

Plånbok

Tre viktiga perspektiv för hållbar odling

Klimat & Natur presentation



Precisionsodling, digitalisering och 
optimal management

Hållbar växtnäring

Växtförädling

Fossilfritt jordbruk

Odlingssystem

Kolinlagring och förnybar energi från 
åkermark

Minskade kväveförluster

Minskat växtnäringsläckage

Hållbart växtskydd

Jordbrukets anpassning till
ett förändrat klimat

Biologisk mångfald

Viktiga fokusområden för framtidens jordbruk

Klimat & Natur presentation17
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Vi kan öka 
skördarna…

Potential för höstvete

Klimat & Natur presentation



…och samtidigt 
minska 

klimatpåverkan

Potential för höstvete

Klimat & Natur presentation19



Politiska styrmedel

Investeringar på gårdarna

Mer forskning och innovation

• Tydligare värdering av 
hållbarhetsprestanda på marknaden

• Från nisch till bredd

• Fullt genomförande av 
livsmedelsstrategin – för tillväxt, ökad 
produktion och hållbarhet

• Ersättningsystem för lantbrukets 
miljönyttor

• Bevattning och dränering, precisionsodling, 
digitalisering och odlingssystem

• Kräver ökad lönsamhet i lantbruket

• Satsningar både från branschen och 
offentliga medel

• Växtförädling, precisionsodling, 
lustgasemissioner, kolinlagring och hållbara 
insatsvaror är viktiga områden

Framtiden jordbruk förutsätter

Samarbete genom hela värdekedjan

Klimat & Natur presentation20
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År 2015 bestämde vi på Lantmännen oss för att göra verklig skillnad. 
Tillsammans med våra ägare, 19 000 engagerade svenska bönder, tog vi första 

steget mot en omställning av vår odling. Klimat & Natur är Lantmännens 
program för framtidens jordbruk och innehåller konkreta och mätbara åtgärder 

för biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.
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Vara ledande i utvecklingen av 
framtidens jordbruk

Odlingsprogrammet är ett verktyg för att 
introducera nya metoder och åtgärder i 
linje med visionen om framtidens jordbruk. 
Programmet är en paketering av dessa för 
att skapa  ett tydligt erbjudande mot våra 
kunder och konsumenter.

Möta efterfrågan på hållbara 
och klimatvänliga produkter

Den ökande medvetenheten om vår 
konsumtions påverkan på klimatet leder till 
att allt fler söker nya sätt att konsumera 
smartare. Med odlings-programmet skapar 
vi förutsättningar att möta denna 
efterfrågan genom både våra egna och våra 
kunders erbjudanden. 

Skapa incitament för att odla 
mer hållbart

Genom att specificera odlingskriterier och 
upprätta kontrakt med våra odlare kan vi 
prissätta varje åtgärd och skapa 
förutsättningar för rätt ersättning till 
lantbrukaren. På så sätt skapar vi 
ekonomiska incitament för än mer hållbar 
odling.

Vår ambition med odlingsprogrammet

Klimat & Natur presentation
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Programmet uppdateras kontinuerligt med 
kriterier för minskad klimatpåverkan och 

ökad biologisk mångfald.

Kontrakt med definierade 
odlingskriterier upprättas med 

lantbrukaren inför sådd.

Lantbrukaren genomför 
åtgärderna på gård

Granskning på gård av 
oberoende revisionsbolag

Lantbrukaren erhåller en ersättning för att 
genomföra åtgärderna på gården.

Lantmännen kontrakterar volym 
motsvarande försäljning enligt s.k. 

massbalansprincip.

Genom att välja Klimat & Natur 
köper man faktiska åtgärder för 

minskad klimatpåverkan och ökad 
biologisk mångfald.

Överskottet behöver täcka insatser för att stänga innovationsgapet, utveckla bättre insatsvaror/odlingsverktyg 
och ta fram nya åtgärder i linje med framtidens jordbruk. 

Så fungerar programmet – från jord till bord

Hela programmet revideras, med fokus på massbalansen och 
kommunikationen kring programmet

Klimat & Natur presentation



Fossilfri
växtnäring:

Lärkruta:

Sparsam
körning:

Fossilfritt
bränsle:

Termisk
behandlat

utsäde:
Blommande

zoner:

Precisions-
odling:

-35%
CO2e.

-10%
CO2e.

-2%
CO2e.

Gynnar
biologisk

mångfald.

Gynnar
biologisk

mångfald.

Gynnar
biologisk

mångfald.

-3%
CO2e.

Tillverkat genom hydrolys 
med förnybar energi.

Förnybart bränsle i 
tanken och torken.

Utsädet värmebehandlas
för att begränsa mängden

bekämpningsmedel.

Planterade zoner som
skapar utrymme för

blommor och pollinerare
att frodas.

Möjliggör ökad
effektivisering av resurs-
förbrukandet på gården.

Bättre resursutnyttjande
leder till minskad

bränsleanvändning.

Osådd ruta på åkern där
sånglärkan kan landa

för att hitta mat.

Våra åtgärder
på gården

Ungefärlig CO2e-besparing för höstvete, jämfört med genomsnittlig svensk odling 2015

Ny
2023

Klimat & Natur presentation24



Dags för nästa
steg på resan!

Ungefärlig CO2e-besparing för höstvete, jämfört med genomsnittlig svensk odling 2015Klimat & Natur presentation25
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”
Vi på Lantmännen har bestämt oss för att ta ansvar för framtiden och 
satsa på denna fossilfria lösning för en mer hållbar spannmålsodling. 
Vi vill därför bjuda in er att tillsammans med oss och våra 
medlemmar, 19 000 svenska bönder, vara en del av att driva denna 
utveckling framåt och på så sätt göra verklig skillnad!

— Magnus Kagevik, VD och Koncernchef Lantmännen

Fossilfri växtnäring är den 
sista pusselbiten för att nå en 

fossilfri värdekedja. 
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OBS – Detta är exakt samma ämne, vätgas, som 
vid produktion med hjälp av fossil energi. Det 

tillåter för massbalans vidare i kedjan.

Med hjälp av vätgas kan man binda kväve från 
luften och få ammoniak. Sen utvinns rent kväve 

från ammoniak.

Förnybar energi

Vatten-, vind- eller solkraft

Grön 
vätgasproduktion

Grön 
ammoniakproduktion

Grön gödsel

Fossilt bränsle

naturgas, kol, olja

Vätgasproduktion Ammoniakproduktion Gödsel

NH3

elektrolys Haber-Bosch

Haber-Bosch

Gödsel 
baserad på 
förnybar 
energi

Gödsel baserad 
på fossilt 
bränsle

Ammoniak

H2

NH3

Grön ammoniak

H2

Fossilfri gödsel i praktiken
Skillnaden är hur det produceras, inte vad som produceras

Klimat & Natur presentation
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Utfasning av fossil energi i Klimat & Natur

Observera att detta är beräkningar baserat på preliminär data och kan komma att ändras något när produktionen av 
fossilfri gödsel startat och faktisk data används.

• Produktion av kalk ~ 1%
• Produktion av växtskydd < 1%
• Gödning, P och K < 1%
• Utsädesproduktion < 1%
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Science Based Target och FLAG

• I FLAG redovisar man att reduktionen av utsläpp från 
vete bör uppgå till 36% mellan årtalen 2020-2030.

• I grafen till höger har vi relaterat FLAG till baseline 2015 
för att jämföra med Klimat & Natur. Man kan konstatera 
att programmet ligger före målet i FLAG.

Källa : FOREST, LAND, AND AGRICULTURE SCIENCE BASED TARGET SETTING GUIDANCEDRAFT FOR PUBLIC CONSULTATION January 2022

Emissions reduction pace for the 
FLAG

Science based targets blir allt vanligare I livsmedelsindustrin och Klimat & Natur erbjuder en bra lösning för att uppfylla 
dessa mål.
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Varför händer det inte tillräckligt snabbt?

• Matens fulla värde betalas inte idag- det finns en “planetär springnota”

• Marknaden har ett ansvar att inkludera omställningen i affärsmodellen- det sker
inte i tillräcklig omfattning idag

• Politiken behöver stötta på riktigt- En uppdaterad livsmedelsstrategi behövs, med 
fokus på operationalisering; dvs. skarpa tidssatta mål!

• Bred marknadsefterfrågan och tydlig politik krävs för att få till den utveckling som
är fullt realistisk.
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Vi har 27 skördar
på oss!

Klimat & Natur presentation
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