Information från

Det är dags för en förening som står upp för

produktionsjordbruket!

S

venska konsumenter vill ha svensk
mat. Det blev än mer klart efter en
insändare i Expressen nyligen där vi
fick stort stöd för vår produktion. Det blir
dock för varje vecka som går allt mer klart att
ingen står upp för oss som brinner för
det svenska lantbrukets möjligheter att på ett
lönsamt och effektivt sätt producera mjölk,
kött, spannmål, med mera.
Vi behöver en organisation som vågar
stå upp mot klimathysterin runt djur
produktionen. En organisation som tål-

modigt och på ett tydligt sätt argumenterar
mot alla faktaresistenta lobbyorganisationer.
På ett tydligt sätt ska det framgå att vi inte
accepterar att få våra skördar förstörda av
vildsvin och hjort och att vi inte går med på
att statens rovdjur ska ta våra produktionsdjur
medan vi riskerar bli dömda för brott mot
djurskyddslagen.
Vi behöver stå upp för den enskilde
producenten när de ekonomiska föreningarna
ökar kraven på oss för att få leverera utan att
höja betalningen till oss.

We are all crazy

V

id ett samtal med en
(ko) kollega för några
veckor sedan gör han
ett uppehåll i vårt samtal för att
prata med en av sina utländska
anställda. Min kollega förklarar
varför han vill att ett arbete
ska göras på ett visst sätt och
avslutar med ”you know, I`m
a little bit crazy about cows.”
Han får till svar: ”We are all
crazy.”
Tanken slår mig, han har ju
faktiskt rätt. Vi inom jordbruk
och djurhållning måste väl vara
galna? Vi producerar kött och
mjölk trots att samhällsdebat
ten går ut på att kor är skadliga
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för miljön. Vår produktion
anses vara miljöfarlig. Våra
organisationer vill gå före i
klimatdebatten och drar på oss
mer krav och extra kostnader
men vi tiger och jobbar på.
Kraven för att leverera mjölk
och spannmål är högre än
någonsin men betalningen på
samma nivå i kronor som på
1980-talet.
Det är inte längre myndig
heter som vi känner störst oro
inför utan våra egna organisa
tioner. Ska vi ha det så?
Claes Jonsson, Vice ordf.

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

Vi vill ha en organisation som fokuserar
på ekonomin i våra lantbruksföretag utan att
anklaga oss för att vara dåliga företagare och
som på ett tydligt sätt visar våra politiker
vad som behöver göras för att uppfylla
livsmedelsstrategin och samtidigt stärka
lantbrukets lönsamhet betydligt.
Vi i Sveriges Mjölkbönder är på.
Vilka fler organisationer hänger på?

U

nder våren hade vi ett
möte med landsbygds
minister Jennie Nilsson.
En första träff där vi tyckte att
vi kunde ge henne en hel del bra
information och där även hon
hade bra synpunkter.
Stefan Gård har träffat
både en representant för EU-
kommissionen och en utredare
åt densamma. Det kommer att
bli ytterligare en träff i höst.
Vi har lämnat ett remissyttrande
till Jordbruksverket om ett
eventuellt förbud mot uppbundna
kor. Vi har under sommaren
dessutom inlett ett samarbete med
tidningen Lantbrukets Affärer.
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Efter höstens heta klimat
debatt fick vi in en insändare i
Expressen där vi hävdar att vi
inte känner någon skam för att
producera kött. Den blev väldigt
väl mottagen med massor av
delningar på Facebook och
många positiva kommentarer.
Framöver kommer vi att
fortsätta arbetet med att påverka
framtidens gemensamma
jordbrukspolitik inom EU och
givetvis också svenska politiker.
Ni är mycket välkomna med
idéer om vilka frågor vi ska driva
framöver.
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