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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. 

Information från

Den svenska beteslagen är unik i 
Europa. Politiker säger att den är 
viktig. LRF vågar inte stå bakom 

ett regelrätt avskaffande och många andra 
duckar i frågan. Det ställs allt högre krav 
på att djur inte får vara magra med mera. 

STÄNDIGA ANMÄLNINGAR
Hur ser det då ut i praktiken? Jo på 
många håll har djurhållarna bekymmer 
med att grannar inte klarar av att se hur 
det i praktiken blir när djuren går ute.  
Vi hör djurägare som berättar om att de 
blir anmälda för att djuren har för lite 
bete. Trots detta är samma mark inte 
tillräckligt avbetad för betesmarksstöden. 
Vi hör om hur grannar till betesmark 
ringer om sommarsår där djuren enligt 
dem ska behandlas. När det är varmt 
ute och djuren medvetet lägger sig i en 
upptrampad del av hagen för att få svalka 
är det inte heller okej för de närboende. 
Skitiga djur anses felaktigt som lidande. 

Om djur blir skrämda ut ur hagen av 
rovdjur, vildsvin eller annat, är det fel 
på våra staket. Detta anser till och med 

staten som helt plötsligt begär att våra 
staket ska vara rovdjurssäkra. Det finns 
dock inget stöd i lagen för detta.

INTE DET BÄSTA FÖR DJUREN
Det som dock för många av oss är bra är 
att kunna släppa ut ett djur på bete som 
blivit skadat, halt, fläkt eller haft någon 
annan sjukdom, utomhus har de bra 
fäste och lugn och ro för att återhämta 
sig. Problemet med detta blir dock att 
grannar inte heller då kan acceptera hur 
verkligheten ser ut utan att anmäla eller 
komma med åsikter. Många djurägare 
vågar därför inte göra det bästa för 
djuren utan har dem inne i stället.

OHÅLLBART
Detta är några exempel på situationer  
som uppstår på gårdsnivå och vi konsta-
terar därför att betskravet blir allt svårare 
för oss att följa. Det är alltså inte bara 
av ekonomiska skäl som situationen är 
ohållbar!
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Svenska folket  
tål inte betesdrift!

Lägre foderkostnad, dyrare el

Hör av er!

V i får nu höra allt fler historier 
om hur kontroller från mejerier 
och myndigheter slår hårt 

mot enskilda lantbrukare. Tyvärr får vi 
även information om att en del till och 
med funderar på att ta sitt liv. 

Vi vill väldigt gärna få veta mer om 
hur verkligheten ser ut och önskar 
därför att ni kontaktar oss om både 
stort och smått. 

HÖR AV ER TILL NÅGON AV OSS:

Stefan Gård, 070–622 22 23
Claes Jonsson, 070–301 09 31
Petter Pettersson, 070–392 34 52
Åsa Augustsson, 070–557 50 55
Ulrik Isleborn, 070–252 90 27
Mats Karlsson, 070–395 48 66
Anders Håkansson, 070–533 67 52
Rikard Mikaels, 073–531 90 12

Vi svarar dygnet runt.  
Tveka aldrig att ringa!


