Stämmouttalande antaget vid Jönköpings länsförbundsstämma den 21 mars 2014

Vi behöver producera mer mat!
Världen kommer att behöva mer mat! Befolkningen ökar samtidigt som förutsättningarna för
matproduktion försämras i många länder, inte minst på grund av den pågående
klimatförändringen. Vi behöver öka insatserna för att få till stånd en hållbar matproduktion
och här är rätten att bruka jord och skog en central del.
Rätten att bruka jord och skog inskränks dock på en mängd olika sätt. Samhället och även
privata företag tar sig med lagstiftningens hjälp rätten att lägga beslag på privat mark om det
allmännas intresse överväger den enskildes. Så kan det säkert vara i vissa fall men det är för
lätt att ta annans mark i anspråk och därmed frånta en företagare en del av sitt levebröd utan
ordentlig ersättning.
Ingen annan verksamhet i Sverige har så många regler att ta hänsyn till och kontrollapparaten
är omfattande. Man skulle kunna tro att produktion av mat är det farligaste man kan göra.
Lagar, regler och kontroller är på väg att ta död på den svenska lantbrukaren.
Till detta ska läggas den dubbelmoral som stat och kommun ägnar sig åt när man så gott som
uteslutande tycker att det regelverk den svenska lantbrukaren är satt att följa inte alls behöver
gälla när det gäller samhällets egna inköp – där är vare sig miljö- klimat- eller djurskydd
intressant. Bara priset!
Få länder har bättre naturliga förutsättningar att producera mat – vi har vatten, vi har bra
klimat, vi har en djurhållning i världsklass och vi har välutbildade företagare. Vi vill fortsätta
att producera mjölk och kött, vill öka produktionen och vi vill fortsätta att hålla det
Småländska landskapet öppet.
Vi vill ha en attraktiv landsbygd med lönsamma företag som aktivt brukar jord och skog. För
det behöver vi en politisk insikt, ett aktivt ställningstagande och en vilja att bidra till vår
gemensamma matförsörjning.

