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Nu har vi en ny regering!

N
u är årets viktiga val 
avklarat och det blev 
ett regeringsskifte. För 
många lantbrukare är 
det hett efterlängtat 

eftersom vi upplever att vi på många 
sätt drabbats av den förda politiken. 
Många har ansett att valets viktigaste 
händelse skulle vara att Miljöpartiet åker 
ur riksdagen. Så blir det nu inte, men 
inflytandet blir begränsat när högersidan 
tar över. 

Den nya regeringen har oerhört 
mycket att arbeta med framöver och 
mycket av det berör oss i lantbruket 
och inte minst inom mjölkproduk
tionen. Kommer den nya regeringen att 
återinföra en ren jordbruksminister och 
kommer vår beredskap prioriteras upp?

MÅNGA FRÅGOR
Har den nya regeringen mod nog att 
sänka reduktionsplikten och skatterna 
på drivmedel till EUnivå? Hur kommer 
regeringen att hantera bristen på el? 
Vågar de ta beslut om att återstarta gamla 
kärnkraftverk? Kommer de att våga börja 
diskutera en utbyggd vattenkraft?

Kommer de att våga stå upp mot 
miljörörelsen och ta bort biotop
skyddet, förenkla MKB:erna och ta tag 
i rovdjurseländet? Frågorna är många 
men kanske är det så att klimatfrågan 
är den viktigaste. Kommer våra nyvalda 
politiker våga gå emot klimatrörelsen 

och stoppa vindkraftsutbyggnaden 
som förstör balansen på elmarknaden? 
Ja, utmaningarna för den kommande 
regeringen är många. 

KOLINLAGRING OCH FOTOSYNTES
Hur kommer det sig att kunskapen 
om hur naturen fungerar hela tiden 
minskar och framförallt gäller detta i 
stor städerna? Ju längre ifrån naturen som 
folk kommer, desto mer verkar de vilja 
styra det som vi på landsbygden gör.

Just klimatfrågan kanske är den 
viktigaste biten att göra upp med även 
inom lantbruket. Hur kommer det 
sig att de klimatberäkningar som görs 
vad gäller våra kor inte tar hänsyn till 
kolinlagringen? Hur ska den biologiska 
mångfalden klaras utan kor? Varför 
konstruerar någon ett beräkningssystem 
som inte tar hänsyn till kolinlagring och 
fotosyntes. Ändå hoppar Arla på denna 
beräkningsmodell!

Om nu kolinlagring är så viktig, 
varför ska inte skogen brukas för att öka 
densamma och varför vill man inte ha 
småskalig vattenkraft? Det finns många 
fler exempel, men sammantaget agerar 
klimatrörelsen med en stor dubbelmoral 
när de inte ser till hela kretsloppet och 
fotosyntesen.

MINSKAD MATPRODUKTION
Om vi återgår till okunskapen hos vår 
befolkning och våra politiker så kan 

vi fortsätta med den agenda som drivs 
på olika ställen i världen. Kortsiktigt 
värst verkar det vara på Sri Lanka där 
politikerna förbjudit användningen av 
mineralgödsel. Detta har orsakar svält 
och hungerkravaller. I Nederländerna 
har staten bestämt sig för att minska 
koantalet med traktordemonstrationer 
och andra protestaktioner som följd. 
Irländarna ska också minska djurproduk
tionen och inom EU ska användningen 
av växtskyddsmedel minskas. Sedan 
länge drivs det på för mer ekologisk 
odling. Sammantaget innebär allt detta 
en minskad matproduktion i ett läge där 
de flesta anser att vikten av att ha mat är 
oerhört viktig. Inte minst i skuggan av 
Ukrainakriget. 

HITTA BÄTTRE SÄTT
Kommer klimatfrågan att visa sig vara 
ytterligare ett sätt att skrämma upp 
människor på liknande sätt som skogs
döden var på 80talet, som säldöd och 
ozonhål var på 90talet? Vi hoppas nu 
att den nya regeringen kommer att ha 
modet att ta steg för steg bort från den 
olyckliga agendan som politiken haft de 
senaste decennierna. Det måste finnas 
bättre sätt hantera den livsviktiga livs
medelsproduktionen på ett hållbart sätt. 
Energikrisen kommer att pågå många år. 
Detta måste vi hantera på gårdsnivå. 
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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


