
WWF i osaklig kampanj mot bönderna 
Insändare: 
 
WWF, Världsnaturfonden, har gått ut i en stor annonskampanj och anklagat EU:s 
jordbrukspolitik och Sveriges bönder för att stå bakom Östersjöns övergödning. När WWF 
säger att hälften av näringsämnena dit kommer från åkrarna kunde man kanske förklara varför 
näringsämnesnivåerna är lika höga vare sig vattnet kommer från skogs- eller 
jordbruksmarksåar. Det vore också intressant att veta vart de stora orenade fosforutsläppen 
från tätorter i forna öst tagit vägen i beräkningen. Om nu bönderna är den stora boven, varför 
har då inte Laholmsbukten blivit renare trots minskningen av jordbrukets utsläpp. 
 
Världsnaturfonden sitter också fast i kväveteorin, trots att Naturvårdsverket äntligen släppt 
den: tron att det är kvävet som är den begränsande faktorn för övergödning i havet. Kväve är 
inte någon bristvara där. Blågröna alger kan från luften hämta den mängd kväve som behövs 
för den biologiska produktionen. 
 
Vad gäller läckage av fosfor är bönderna inte längre skyldiga. På åkrarna läggs inte mycket 
fosfor på, utan jordbruket lever på de höga givor som gavs från andra värdskriget slut till 
åttiotalet. Urlakningen av fosfor är ungefär densamma oavsett hur åkermarken används. Så 
också där behöver andra syndabockar sökas. 
 
Visst, vi har ett ohållbart jordbruk. Men då är det som skall angripas.  
Man skall inte som WWF anklaga bönderna för något som de inte är huvudskyldiga till, om 
man vill framstå som saklig och inte förstöra ryktet som seriös miljöaktör. Om ingen 
ifrågasätter påståendena är risken stor att åtgärder tvingas fram som bara kostar pengar men 
inte hjälper, så som Naturvårdsverkets tidigare låsning till kväveteorin gjort. 
 
Hans Sternlycke 
 
 
 
 
Toni kommentar: 
Det finns ett enkelt skäl, LRF anser sig tillräckligt mäktig på egen hand och skänker 
inga bidrag till WWF. 
Utpressning kallas detta agerande för i andra sammanhang där en annan ”miljö” 
organisation Greenpeace är den verkliga förebilden hur man hotar, kassera och tiger! 
 


