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Skriv kort! 
Vi tar oss rätten 
att korta i texterna.

Det är brist på smör i buti-
kerna. Arla kan inte möta den 
ökade efterfrågan eftersom 
man saknar fettråvara.  

Börje Berntsson kommenterar i sin 
insändare min fråga om för vilka LRF 
är till. Jag vill gärna understryka att utan 
medlemmar är LRF intet och har inget 
berättigande. Dryga 14 års ökning av 
antalet medlemmar visar också att LRF 
gjort saker som varit bra för medlem-
marna. Men mycket kan naturligtvis 
bli bättre när det gäller att få gehör hos 
politiker och konsumenter så att den 
tillbakagång vi haft inom den svenska 
livsmedelsproduktionen kan vändas. 

LRF ska tydligt stå för och markera 
böndernas, och andra småföretagares, in-
tressen i alla sammanhang, inte minst när 
ytterlighetsorganisationer går till attack 
mot våra medlemmar. Men våra förslag 
och vårt agerande måste även skapa ett 
brett förtroende i samhället kring bety-
delsen av en ökad produktion i de gröna 
näringarna. Annars når vi inte resultat.

I fallet med ändringar i nitratdirektivets 
så kallade känsliga områden landade 
Sverige i våras i att föreslå en utökning 
med 300 000 hektar. LRFs inställning 
var väldig tydlig: Eftersom lantbrukets 
påverkan sedan förra översynen hade 
minskat, så borde det vara rimligt att 

den totala arealen känsliga områden 
minskade. Eller åtminstone att ökningen 
blev mycket begränsad, med tanke  på 
samhällets ständigt ökande förväntning-
ar på vattenmiljön. 

När vi nu inte lyckades övertyga vare sig 
ansvarig myndighet eller regeringen ger 
det oss skäl att ifrågasätta vår argumenta-
tion och sättet att framföra denna. Kraven 
från samhället på miljöhänsyn kommer 
inte att avta i framtiden.

Jordbruksverket har ytterligare ett upp-
drag att föreslå styrmedel för att minska 
växtnäringsförluster från svenska gårdar. 

Vår utgångspunkt är tydlig, vi accep-
terar inte lagändringar som försämrar 
vår konkurrenskraft. Vi kan inte nöja oss 
med att bevara och konservera, de gröna 
näringarna ska också ha möjligheter att 

växa och utvecklas. Särskilt med tanke 
på att även miljöministern så sent som 
2009 sa att det från miljöperspektiv vore 
oklokt att ålägga svenska bönder lagkrav 
som ledde till minskad produktion av 
svenska livsmedel med hög växtnärings-

prestanda. Detta skulle ofelbart leda till 
en ökad import av livsmedel producerad 
på ett miljömässigt sämre sätt.

Att LRF protesterar mer kraftfullt kan i 
vissa sammanhang vara rätt metod, men 
i andra sammanhang strategiskt direkt 
otaktiskt. Hur förslag kan drabba eller 
gynna medlemmarna och vad medlem-
marna tycker är avgörande ingredienser 
för att landa i en väl avvägd påverkans-
strategi. 

Men det är även viktigt att beakta den 
motpart som vi diskuterar med, vilken ar-
gumentation som ger bäst resultat. Detta 
är frågor som vi hela tiden måste ställa oss 
för att bli bättre på att företräda och stödja 
våra medlemmar. LRF försöker att vässa 
sig även i dessa frågor, och inspel och kri-
tik som den Börje Berntsson framför är 

därför värdefull för oss.
Helena Jonsson

Förbundsordförande LRF

Telia monterar ner det 

fasta telenätet på lands-

bygden – trots att mobiltäck-

ningen sviktar, det berättade 

vi om i förra veckans Land 

Lantbruk. Det här har fått en 

hel del upprörda läsare att 

höra av sig. En av dem var 

Arne Rydin, Fjärdhundra, 

pensionerad civilingenjör 

som har arbetat med 3G-

utveckling.

Telia blåljuger, säger Arne. 

De vet mycket väl att nätet 

håller på att bli överbelastat. 

Men om de erkänner det 

måste de investera i nätet. 

Och det kostar pengar.

Vad anser du? Skriv till 

debattlandlantbruk@lrf.

media.lrf.se!

I förra veckan levererade 

också Börje Berntsson, Orust, 

skarp kritik mot LRF. Vem 

skulle sakna LRF om det för-

svann? skrev han. Här svarar 

nu Helena Jonsson, LRFs ord-

förande.

Telias planer 
väcker starka 
känslor

Var tionde grisbonde har av-
vecklat sin uppfödning i år, 
skriver Fri Köpenskap. Sorgligt.

Skånemejerier presenterar 
några av sina bönder på 
mjölkpaketen. Bravo!
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Har du påverkats av 
den nya fettrenden?

Emma Johansson, 26, 
ledamot i LRF Ungdo-
mens styrelse, Uppsala:
– Ja, lite grann. Jag vill ha de äkta pro-
dukterna, fast det har jag egentligen 
alltid velat.

Mats Persson, 60, ge-
neraldirektör Jordbruks-
verket, Jönköping:
– Nej. Jag tror att man ska äta en all-
sidig kost, det är i alla fall vad jag har 
hållit mig till i alla år.

Claes Malmberg, 50, 
skådespelare, Mölndal:
– Nej. Jag äter en all-
sidig kost, det tror jag är bra och det 
har jag alltid gjort.

Enkät: Annika R 
Hermanrud

Vargens inavel måste sänkas
– men EUs åtgärder förstör
Efter påtryckningar från EU har licens-
jakten 2012 ställts in och en begränsning 
av vargstammens storlek tagits bort. 
Dessa åtgärder har en kraftig negativ 
påverkan på den faktor, som har störst 
betydelse för att uppnå gynnsam beva-
randestatus: att kraftigt sänka vargens 
inavel. 

Det sker en naturlig invandring, som 
förefaller tillräcklig för att inaveln i fort-
sättningen inte ska öka. Inaveln kan av-
sevärt minskas genom en planerad för-
flyttning av valpar från djurparker till 
vilda vargkullar.

Rovdjursutredningen har föreslagit 
en fördubbling av vargstammen, men 
att denna ska ske först efter att inaveln 
sänkts. Nu förefaller det som en för-
dubbling jämfört med tidigare tak kom-
mer att ske innan nya vargar tillförts. 
Nya vargar minskar inaveln i proportion 

till deras andel i vargstammen. 
Därför behövs dubbelt så 
många införda vargar för att sänka 
inaveln.

Licensjakten undantar införda eller 
invandrade vargar och deras avkomma, 
detta gör att den inavelssänkande effek-
ten av nya vargar förstärks. Beräkningar 
(Svensk jakt 2011(8):34) gör troligt att 
licensjakt fördubblar inavelssänkningen 
per tillförd varg.

De förändringar som EU-kommissio-
nens tolkningar av EU-direktivet fram-
tvingar förefaller att mångdubbla kost-
naderna och tidsåtgången för behövliga 
vargförflyttningar. Den i princip redan 
beslutade dimensioneringen av planerad 
vargflytt ter sig – med den nya politiken 
– helt otillräcklig.

Dag Lindgren
professor emeritus i skogsgenetik

Ur Land Lantbruk nr 37, 
den 9 september.

LRF når inte resultat utan
att ha förtroende i samhället
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