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Värderade ministrar, bästa riksdagsledamöter, företrädare för 

regeringspartierna, samt medias representanter, 

Arvoisat ministerit, hyvät kansanedustajat, hallituspuolueiden edustajat ja 

median edustajat, 

 

 

Producentorganisationerna MTK och SLC vänder sig idag till er – Finlands 

regering – för att vårt jord- och skogsbruk och våra producenter måste få klara 

besked. Vi behöver regeringens enhetliga vision och plan för att sätta jord- och 

skogsbruksföretagandet på en ekonomiskt mera hållbar grund och samtidigt 

stödja klimatpolitiken.  

 

Vi vet att jord- och skogsbruket är de enda sektorer som kan binda koldioxid. Vi 

har tillsammans med forskningen tagit fram mycket trovärdiga klimatvägkartor 

för jord- och skogsbruket – klimatvägkartor som är praktiskt genomförbara så 

att vi kan fortsätta att sköta vårt huvuduppdrag – att hållbart producera mat 

och träprodukter samtidigt som vi gör mera för klimatet. Klimatvägkartorna 

visar både vägen, metoderna och prislappen. 

 

En ambitiös klimatpolitik kräver en årlig tilläggsfinansiering på drygt 330 

miljoner euro. Det ger möjligheter att trygga jord- och skogsbrukets 

verksamhetsförutsättningar och väginfrastruktur samtidigt som vi gör 

klimatåtgärder som inte drar mattan under jord- och skogsbrukarna.  

 



Om vi vill nå klimatmålen för jord- och skogsbruk behöver vi åtminstone tre 

saker:  

 

1. Ett lönsamt jordbruk. Det innebär att absolut inga kostnadsökningar, och 

definitivt inga skattehöjningar, får läggas på jordbruket i regeringens 

kommande budgetria. Precis som regeringen kommit överens om i 

regeringsförhandlingarna för drygt två år sedan. 

 

2. Vi kräver finansiering för klimatåtgärderna i enlighet med 

klimatvägkartorna. Klimatåtgärderna kan, och ska, absolut inte betalas av 

jordbrukarna själva utan av samhället – vi alla tillsammans. 

 

3. Vi behöver mera satsningar på forskning, utveckling och innovation. Vi är 

inte fullärda, utan vi måste hela tiden förstå mera av vår komplexa jord och 

vårt klimat för att göra rätt saker. 

 

Även Finlands trädgårdssektor kräver besked och politisk långsiktighet om vilka 

energiformer och -lösningar som sektorn ska investera i. Dessutom måste 

trädgårdssektorns övergång till nya energiformer stödas fullt ut.  

 

Det är nu hög tid för regeringen att göra konkreta satsningar för jord- och 

skogsbrukets klimatarbete. Alla forskningsrön som publicerats under de 

senaste åren – inte minst den färska sjätte rapporten från FN:s klimatpanel 

IPCC – understöder detta.  

 



Enbart ett lönsamt lantbruk ger möjligheter för producenterna att i praktiken 

göra miljö- och klimatåtgärder på sina gårdar och i sina skogar.  

Därför kräver vi nu lönsamhetsförbättrande klimatåtgärder av regeringen.  

 

Våra medlemmar, Finlands jord- och skogsbrukare, är beredda att ta sitt ansvar 

och via sitt dagliga arbete bidra till Finlands klimatmål, men de måste få en 

rättvis och rejäl chans att göra det. Låt oss – tillsammans – nu verkställa 

klimatvägkartorna! 

 

 

 
 
 


