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Det är dags att politikerna agerar för det svenska jordbruket!
I Sverige brukar vi skryta med att vi har världens renaste jordbruk. Det pratas mycket om miljövillkor
och hur miljöbelastningen från jordbruket ska kunna minskas. Livsmedel och andra produkter ska
produceras på ett energieffektivt och hållbart sätt med hänsyn till nationella och globala klimatmål.
Vi som producenter i Sverige försöker anpassa oss till detta, men följden blir oftast en väsentlig
mycket högre produktionskostnad. Detta på grund av särregler så som GMO-frihet, betesdrift,
utrymmeskrav för djuren mm. För att tala klarspråk så blir vi utkonkurrerade på en global marknad
då konsumenter väljer prisvänliga produkter i stället för svenska som måste ha ett högre pris för att
hela kedjan ska ha en nettovinst. Med andra ord så måste någonting hända för att bryta detta,
annars slås den svenska jordbruksnäringen ut. Samtidigt som den svenska livsmedelsproduktionen
minskar så ökar importen. Är det då vettigt att våra politiker försvarar alla krav och regler samtidigt
som de vurmar för den öppna, globala markanden, vilket är samma sak som att främja billiga
importerade varor som vi inte kan konkurrera med och därmed också främjar en nedläggning av
svensk livsmedelsproduktion? Är det vettigt att våra politiker ser att detta sker men inte agerar? En
rimlig åtgärd skulle kunna vara att införa en miljöskatt på importerade livsmedel som inte är
producerade enligt svenska standarder och regler. Jag vill be alla politiker där ute som är kloka nog
att se vikten av ett svenskt jordbruk att fundera på detta och återkomma med ett konkret förslag på
hur en sådan skatt skulle kunna se ut. Och om ni inte kan komma med ett konkret förslag vill jag
åtminstone ha en ärlig förklaring till varför ni låter det svenska jordbruket försvinna?
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