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Vår kvigkalkyl finns nu på vår  
hemsida för den som är intresserad. 

Djur vs Människa

Observera!
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Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka 
lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölk- 
produktion. Från och med juni 2019 ingår en prenumeration 
på Lantbrukets Affärer i medlemskapet och därmed  lyfter 
tidningen de frågor som är relevanta för oss. 

Å terigen har en ”skandal” blossat 
upp i media. En del av de djur 
som såldes från den gård som 

uppmärksammades i Uppdrag gransknings 
program ”Arlagården” har sålts till en 
småländsk lantbrukare som nu har 
avvecklat sin djurverksamhet efter att ha 
avslöjats med dålig djurhållning och van-
vård. Vi har ingen information om den 
aktuella mjölkgården, vi vet inte något 
om hur de har skött sina djur men det är 
självklart INTE okej med vanskötsel! 

Men om vi lyfter blicken ställer 
vi oss frågande till hur människans 
prioriteringar numera ser ut. Det är bra 
med vargar och rovdjur trots att dessa 
bokstavligen sliter sina byten i stycken. 
Men det blir ett mediadrev vid en miss 
vid avblodningen av ett fåtal fjäderfän vid 
slakt, trots att de inte var vid medvetande 
efter bedövning med gas. Kronfågel  
blev snabbt bojkottat av ett stort antal 
kommuner och konsumenter, nu im- 
porterar de kyckling istället! 

DJUREN GÅR FÖRE DE ÄLDRE 
Häromveckan slogs det upp stort att det 
är brist på veterinärer då en hund inte fick 
snabb hjälp efter ett ormbett. Men det är 
ingen som uppmärksammar att människor 
får vänta månader på operationer eller 
annan vård på grund av de långa vård-
köerna. Det förs heller ingen diskussion 
om varför våra äldre på vårdhem och 
äldreboenden inte ens fick träffa en läkare 
under Covid-19-pandemins början.

Nötkreatur ska ut på bete och det blir 

ett ramaskri från många håll om inte  
djuren kommer ut trots att de numera 
går lösa hela året. Samtidigt sitter våra 
äldre på vårdhem utan att få komma ut. 
Om detta är det tyst. Djurrättsaktivister 
tillåts smyga runt och släppa ut djur, 
terrorisera djurägare och i detta har till 
och med TV varit med och filmat. Ingen 
bryr sig om djurägaren.

ETT NORMALT BETEENDE?
Karl Hedin misstänktes och häktades för 
att ha skjutit en varg. Han fick sitta iso-
lerad under flera veckor och behandlades 
som en mycket grov förbrytare. Samtidigt 
som detta sker, mördas människor 
var och varannan dag. Det är inte ens 
säkert att en person som inte är svensk 
medborgare utvisas efter ett mord.

Detta är några exempel på hur sned 
synen på djur jämfört med människor 
har blivit de senaste åren. Ett vanvårdat 
eller sjukt djur anses vara mycket värre än 
en människa som råkar ut för detsamma.

Vi anser inte att detta är okej, att  
som människa bry sig mer om djur än 
andra människor. Det är inte ett normalt 
beteende. Alla andra djurslag skyddar och 
bryr sig i första hand om sin egen art. 

VÄRNA OM VÅR MATPRODUKTION
Situationen är nästan densamma när 
det gäller att värna sitt eget land. Ett 
land som Sverige med goda naturgivna 
förutsättningar för att producera mat till 
hela befolkningen borde ta sitt ansvar för 
matförsörjningen i världen. Eller allra 

minst se till att åtminstone vara självför-
sörjande. Vi gör istället tvärtom; sätter 
upp regler och krav, ökar byråkratin, gör 
det svårt att skapa lönsamhet, vi låter 
rovdjursstammarna växa och vildsvinen 
härja fritt i den svenska faunan. 

Vår uppmaning till svenska politiker 
blir därför: Prioritera människorna! 
Se till att ge oss förutsättningar för att 
producera mer mat i Sverige. Våga sätta 
ner foten gentemot djurrättsaktivisterna 
och gå emot den enkelspåriga miljö-
rörelsen som bara lägger en död hand 
över landsbygden genom sina försök att 
utrota mjölkkorna. Utrota vildsvinen och 
begränsa rovdjuren kraftigt!
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