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Det är dags att sätta fart!
Det har nu gått ett bra tag sedan 

livsmedelsstrategin antogs i  
riksdagen. Vi har ännu inte sett 

några större grepp från politiskt håll för  
att infria strategin.

Sveriges produktion minskar hela tiden 
med några få undantag och lantbruksföre-
tagens lönsamhet minskar för varje år. Förra 
årets torka drabbade därför lantbruket extra 
hårt eftersom det finns väldigt små reserver 
ute på gårdarna. Detta sker samtidigt som 
Sveriges befolkning ökar snabbt.

Åtgärder måste nu göras snabbt för att 
vända den krissituation som råder. Här följer 
några förslag till snabba åtgärder:

GRATIS ÅTGÄRDER FÖR STATSKASSAN
g  Ta bort stämpeln på djurproduktion som 
miljöfarlig verksamhet och avskaffa, alter-
nativt förenkla kraftigt, tillståndsförfarandet 
för större djurbesättningar. Vi har lagar för 
lagrings volymer för gödsel, spridningsarealer, 
osv. Många upplever detta som ett stort 
hinder som tar tid, sätter press mentalt, kostar 
onödiga pengar och drar ut på tiden.

g  Avskaffa beteskravet för lösgående djur! 
Lagen kom till när de flesta nötkreatur var 
uppbundna och nu är de flesta lösa året om. 
Lagen är därmed förlegad och innebär endast 
konkurrensnackdelar för mjölkproduktionen. 
Beteskravet blir ett större hinder för varje år 
eftersom besättningarna växer. Beteslagen 
gör det omöjligt för många att växa. Det 
hindrar också mejerierna från att ta betalt av 
konsumenterna för ”betesmjölk”. Det gör 
även att skillnaden mellan ekologiskt och 
konventionell mjölk är mindre vilket gör det 
svårt att ta rätt betalt för ekomjölken.

g  Vildsvinsstammen måste skjutas av helt. 
Vildsvinen förstör grödor, bökar upp betes- 
marker och vallar och omöjliggör redan djur-
hållning i allt fler bygder. Riv upp beslutet att 
vildsvin ska vara en naturlig del av den svenska 
faunan och klassa vildsvin som invasiv art igen.

g  Biotopskyddet. Vi kan inte konservera 
strukturen på vår åkermark genom att inte 
tillåta igenläggning av diken, ta bort sten- 
rösen, stenmurar, mm. Äldre generationers 
bönders hårda arbete ska inte behöva ge  
nuvarande bönder extra arbete och kostnader. 
Kostnaden för igenläggning av diken och 
borttagning av sten gör att det mesta ändå 
kommer att vara kvar.

g  Öka tryggheten för lantbruksföretagen 
genom att ta krafttag mot aktivism inom 
myndigheter, djurrätt, veganism, klimat-
hysteri och så vidare.

g  Tvärvillkorsavdrag med mera – att Sverige 
gör onödigt många tvärvillkorskontroller och 
dessutom tillämpar reglerna på ett felaktigt sätt 
kostar onödiga pengar för både landet Sverige 
och framförallt för lantbruket. Att det inte 
går att lita på arealuppgifter från kontroller 
utförda av länsstyrelser och Jordbruksverk är 
naturligtvis inte heller acceptabelt. Lantbruks-
företagare känner ständigt av en oro och stress 
för att mista nödvändiga pengar på grund av 
kontroller. Givetvis måste EU-stödspengarna 
också betalas ut i tid.

g  Sverige har gått före med att sluta använda 
viss antibiotika till sjuka djur. En del sjukdomar 
behandlas inte alls längre. Följden har blivit fler 
avlivade djur. Vi har snart en veterinärkår som 
saknar kunskap om kosjukdomar. Kostnaden 
för veterinärerna är också alldeles för höga. 

Hur ska vi kunna klara konkurrensen när vi 
inte får använda samma mediciner som våra 
konkurrenter?

g  Ändra omedelbart i regleringsbrevet för 
Sveriges lantbruksuniversitet så att all forskning 
inriktas mot högre lönsamhet för basen i 
svensk livsmedelsproduktion, det vill säga det 
konventionella. Då kommer vi att få en ökad 
produktion och en mer välmående landsbygd.

RENT EKONOMISKA LÄTTNADER
g  Dieselskatten måste ner till genomsnittlig 
europeisk nivå och helst under den. På en 
gemensam marknad kan inte svenskt lantbruk 
diskrimineras med alldeles för hög skatt.
g  Grundavdraget behöver höjas. Sverige 
är bland de som har lägst grundavdrag i 
hela EU. Detta skulle göra stor skillnad för 
små företag och sänka hela kostnadsläget 
framförallt för landsbygden. Detta eftersom 
lönerna på landsbygden generellt sett är låga.
g  Se över avskrivningsmöjligheterna. Lant-
bruket har stora svängningar i lönsamheten 
och avskrivningarna behöver kunna varieras 
mellan åren.
g  Reavinstskatten. Om en lantbrukare vill sälja 
en mindre gård för att kunna köpa en större 
försvinner en stor del av det egna kapitalet i  
reavinstskatt. Lantbrukare har också generellt 
sett haft låga löner och därmed låg pension. 
Många behöver det som blir över vid en gårds-
försäljning för att skaffa ett annat boende. 

Det finns fler åtgärder att göra men detta 
är en början. Produktionen sjunker och 
befolkningen ökar. Det är bråttom!

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

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 tidningen  
kommer att lyfta de frågor som är relevanta för oss. 
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