Information från

Vem kör egentligen?

S

å lyder orden i Kalle
Ankas jul när Musse Pigg
och Långben är ute med
husvagnen. Om vi byter
ut ordet kör mot styr så
blir den frågan relevant för både våra
ekonomiska föreningar och LRF. Vi
upplever på många sätt hur styrningen
av de olika organisationerna blir svårare
och hur kontrollerna blir allt märkligare.
Vi kommer under ett antal krönikor
framöver granska detta fenomen.
SVENSKT SIGILL

Om vi börjar med LRF så har de ett
dotterbolag i form av Sigill Kvalitetssystem
AB som äger Svenskt sigill. I reglerna för
Svenskt sigill finns bland annat krav på
GMO-frihet och max 50 procent kraft
foder. De har också krav på djurskydd
som går längre än lagkraven. Exempel på
detta är ett krav på att mjölkkor ska gå på
bete minst 10 timmar per dygn, förbud
mot helspaltsboxar, med mera.
Svenskt sigill har ett etiskt råd och i det
ingår bland andra Gunnela Ståhle och
Johan Beck-Friis. Gunnela har arbetat
inom LRF under en stor del av sitt liv,
numera är hon pensionerad och är engagerad i styrelsen för Djurskyddet Sverige.
Gunnela är numera också ordförande för
Vi konsumenter. I den styrelsen sitter
också Sören Persson som även han varit

anställd av LRF och dessutom varit VD
för Svenskt sigill.
HAR BYTT SIDA

Johan Beck-Friis har varit ordförande
för Veterinärförbundet och är numera
engagerad i Svenska Djurskyddsföre
ningen. Vi konsumenter, Djurskyddet
Sverige och Svenska Djurskyddsföre
ningen samarbetar aktivt med Djurens
rätt som för övrigt är en utbrytargrupp
från Svenska Djurskyddsföreningen.
Ytterligare samarbetspartners är Naturskyddsföreningen och WWF.
I egenskap av sina poster har Gunnela
och Johan träffar med LRF. De tar fram
remissvar som går helt emot att vi som
lantbrukare ska få bra konkurrensvillkor.
De har till exempel skrivit remissvar
om att beteskravet ska vara kvar, att
uppbundna djur ska förbjudas (helst på
kortare tid än 10 år), med mera.
MER SAMMANFLÄTAT ÄN VI TROR

Caroline Beck-Friis, anställd på SLU,
har gjort en fallstudie om hur ett
certifieringsorgan kan bidra till en till
en hållbar värdekedja. Den handlar om
Svenskt sigills nya certifiering.
Som ni ser är allt sammanflätat och
ingenstans verkar bondeperspektivet få
plats även om viss bonderepresentation
finns. Enskilda lantbrukare har försökt
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få LRF att förändra i Sigills regler. Svaret
de fått är att de får vända sig till Svenskt
sigill. Där säger de att man ska vända
sig till certifieringsorganen SMAK,
HS Certifiering, Kiwa med flera. På
certifieringsorganen säger de att det inte
är de som utformar reglerna... Vem som
styr är oklart!
FRÅGORNA ÄR MÅNGA

Varför byter tidigare LRF-anställda
sida efter pensioneringen och arbetar i
organisationer som i många fall verkar
emot lika villkor och regler för oss
lantbrukare?
Har verkligen dessa tjänstemän haft
lantbrukarnas bästa för ögonen under sin
tid i LRF?
Hur kan LRF låta ett dotterbolag
gå före med regler som underlättar för
myndigheterna att bara ta efter och vips
så har både lagkrav höjts och möjligheten
att ta betalt försvunnit?
Hur kan tidigare LRF-anställda tänka sig
att samarbeta med djurrättsorganisationer?
Hur många aktivister finns det
anställda inom LRF idag?
Varför låter inte LRF mejerierna
bestämma över till exempel GMO-friheten?
Fortsättning följer i kommande nummer av Lantbrukets Affärer.
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