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U
nder de senaste åren har 
debattklimatet i Sverige 
hårdnat alltmer. Diskus
sioner brukar vara något 
positivt för att utbyta 

idéer och kunskap. Internet har gett oss 
stora möjligheter att söka information, 
dela information och föra  diskussioner 
via sociala medier som Facebook, 
 Twitter, Instagram, med flera. 

PERSONEN BAKOM STYR
Det borde alltså vara lätt att föra 
diskussioner och söka information men 
verkligheten är att det blir allt svårare 
och riskabelt att diskutera. Den som 
delar en bild eller en text på sociala 
medier måste nu ta reda på vad den som 

skrivit den har för bakgrund, politisk 
tillhörighet och så vidare. Den som 
inte gör sin hemläxa och delar en text 
eller en bild från en person med vad 
som för tillfället anses vara fel åsikt eller 
värdegrund, kommer snabbt att bli 
utfryst och blir persona non grata. Vad 
texten innehåller eller vad bilden säger 
spelar ingen roll. Det som betyder något 
är personen bakom. 

INTE OKEJ ATT IFRÅGASÄTTA
Detsamma gäller inom lantbruket. Sedan 
en lång tid tillbaka är det inte okej att 
ifrågasätta ekologisk pro duktion. Ej 
heller att kräva ekonomisk redovisning 
av denna produktionsgren. Att få reda på 
vilka ”kunder” som nu kräver klimat

beräkningar, skärpta kvalitets program 
från mejerierna och annat, är som att 
svära i kyrkan. Det gör man bara inte… 
Gud nåde den som går emot denna 
konsensus om vad som krävs. 

VÅGA STÅ FÖR DET NI TYCKER
Vi är helt emot denna utveckling. 
 Diskussioner är bra. Det vässar argu
menten, lyfter kunskapsnivån och för
klarar olika sammanhang. En rolig bild 
eller tänkvärd text är rolig oavsett vem 
som delar den. En bra text eller en bra 
åsikt är bra oavsett vem avsändaren är. 

Vi uppmanar alla till fortsatta 
diskussioner. Våga stå för det ni tycker 
även om det inte är politiskt korrekt för 
stunden.

Information från

Friheten minskar ständigt

Oroande utveckling av 
debattklimatet

J
ust nu pågår kriget i Ukraina. 
Ukrainarna kämpar för sin 
självklara rätt att vara ett fritt 
land. De slåss mot överhög
heten i form av supermakten 

Ryssland. Kriget sätter fokus på en rad 
viktiga frågor för oss i Sverige. Vad ska vi 
ha för försvar? Ska vi gå med i Nato? Hur 
löser vi vår matförsörjning?

Frågorna är många men den kanske 
viktigaste frågan är den om frihet där 
yttrandefriheten naturligtvis är central. 
Just frihet är också en av de viktigaste 
frågorna för oss inom lantbruket att 
diskutera. Har vi råd att hålla på med 
GMOfriheten, för att ta ett exempel?

BYRÅKRATER OCH KONTROLLANTER
Det finns många delar av vår ”frihet” att 
diskutera eller rättare sagt vår ständigt 
minskande frihet. Varför får vi inte välja 
om vi vill ha våra nötkreatur inne eller 
ute på sommaren? Varför får vi inte 
göra vad vi vill med diken och sten
murar på den mark vi äger? Kommer vi 
kunna bruka skogen alls i framtiden när 

enskilda fåglar ska kartläggas och till och 
med könsbestämmas?

Svensk och europeisk politik har i 
minst tre decennier alltmer begränsat 
vår frihet som företagare och vi ser nu 
alltmer resultatet av denna katastrofala 
politik där det snart är brist på allt. Allt 
utom byråkrater och kontrollanter. De 
sinar aldrig i motsats till våra mjölk
kor…

MEJERIERNAS KONTROLLPROGRAM
Just mjölkkorna angrips från alla 
håll. Klimatrörelsen påstår att de är 
 negativa för klimatet. Politiskt klassas 
de som  miljöfarliga och så vidare. Mest 
 skrämmande av allt är dock den snabbt 
minskande frihet våra mejerier skapar 
för oss. Mejeriernas kontrollprogram 
blir alltmer detaljerade och vår företags
mässiga integritet är i princip helt borta. 

STÄLLER HÅRDARE KRAV
Mejeriet har bestämt att vi ska bedöma 
våra djur, att vi ska bedöma dem med 
visst tidsintervall, vi ska uppge hur vi 

mjölkar, vad vi strör med, med mera. 
Effektivitetsberäkningar ska göras 
(klimatberäkning), mejerierna har 
också tagit över rådgivningen från Växa 
och andra  organisationer för att vi ska 
bli ”effektivare”. De ställer andra och 
 hårdare krav än lagstiftningen vad gäller 
vår djurhållning. Vår frihet som före
tagare blir därmed alltmer begränsad. 
Samtidigt med detta sjunker lönsam
heten inom mjölkproduktionen lite hela 
tiden, vilket också minskar friheten.

KÄMPA FÖR FRIHETEN
Nu måste vi börja kämpa mot alla 
detaljstyrningar, mot tjänstemännens 
styrning mot mer och mer likformade 
företag. Vi måste kämpa för friheten att 
driva våra företag efter vad vi bedömer 
bäst, för  friheten att effektivisera vår 
växtodling och att utveckla våra företag 
utan krångliga tillståndsansökningar. För 
varje dag som går förlorar vi pengar…
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Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka 
lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölk- 
produktion. Det ingår en prenumeration på Lantbrukets 
 Affärer i medlemskapet och därmed  lyfter tidningen de 
 frågor som är relevanta för oss. www.sverigesmjolkbonder.se

Återigen ska det nu delas ut 
krispengar på olika sätt. Det är 
naturligtvis välkommet i det akuta 
läget men är förödande på andra 
sätt. Krisstödets utformning skapar 
orättvisor mellan olika producenter. 
Det skapar osämja mellan olika pro
duktionsgrenar och mellan stora och 
små producenter. Att nå millimeter
rättvisa går heller inte att åstadkomna 
med breda, generella regler.

Därför är det otroligt viktigt att vi 
kommer ifrån behovet av ständiga 

nödåtgärder för att tillfälligt rädda 
jordbruket. Nej, ge oss istället samma 
 konkurrensvillkor som i övriga 
Europa och världen. 

HÄR ÄR NÅGRA FÖRSLAG: 
• Ta bort beteskravet
• Sänk dieselskatten till EU:s 

 miniminivå och gör detsamma 
med reduktionsplikten

• Gör om benämningen av lantbruk 
som miljöfarlig verksamhet till 
livsviktig verksamhet

• Ta bort kravet på MKB för större 
lantbruk

• Utrota vildsvinen
• Minimera rovdjursstammarna
• Ta bort biotopskyddet
• Öka grundavdraget

Mejerierna måste också ta sitt 
ansvar och ta bort GMOfriheten, 
förändra kvalitetsprogrammen i 
grunden och höja priset ut till kund!

Claes Jonsson, 
Sveriges Mjölkbönder

Ständigt beroende av olika krispaket

Vi måste hålla ihop i kristider! 
– bli medlem du också, ju fler vi är desto mer kan vi påverka

Vi är en fristående intresseorganisation som med 
fokus på mjölkböndernas lönsamhet vill skapa en 
framtidstro i mjölkproduktionen genom att driva på 
förändringar, förmedla ny kunskap och påverka 
beslutsfattare. Våra medlemmar är enskilda lant
brukare som  bedriver mjölkproduktion inom  Sverige. 
Även andra är välkomna som stödmedlemmar. Läs mer om oss på www.sverigesmjolkbonder.se

• Vi gör allt för att gynna dig som mjölkföretagare 

• Vi påverkar politiker, handel och departement

• Vi vet hur det är, vi är alla mjölkbönder som
 engagerar oss vid sidan om våra egna företag


