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2017/18:1573 Den extrema torkans effekter för det svenska lantbruket
Jag föreslår i en annan fråga att regeringen snarast agerar för att tillsätta en
krisgrupp och genast vidtar åtgärder så att EU:s regelverk på grund av den
extrema torkan inte drabbar bönderna med indragna EU-stöd eller sanktioner.
Skulle foderbristen bli så stor som kan befaras kan nötkreatur tvingas till slakt.
Det är redan flera månaders kö till slakterierna, och de kan bli mycket längre.
Ju mer nötkött som kommer ut på marknaden, ju större risk för allt lägre priser.
Även fodret till hästarna, som är nästan lika många som mjölkkorna (ca
315 000 respektive 335 000), kan ta slut. Allt fler söker nu säkra sitt vinterfoder
men många kan komma att misslyckas, vilket kan leda till svåra konsekvenser.
Bristen kommer också att driva upp priserna kraftigt.
Det är bra att dispenser har givits för att använda det som växer på träda och
andra arealer.
Den sannolika halmbristen gör att de som har överskott på halm bör så långt
möjligt sälja den.
Många har tecknat odlingskontrakt med spannmålshandeln att leverera ett
bestämt antal ton av till exempel spannmål. Om torkan gör att detta inte är
möjligt drabbas man av betydande ekonomiska kostnader. Även här bör
parterna överväga specialregler på grund av extremtorkan.
På längre sikt bör krisgruppen analysera fler insatser som kan vidtas för att
lindra effekterna för näring och lantbrukare. Kostnadssänkningar bör
genomföras, till exempel rejäla sådana vad gäller drivmedelsskatter där Sverige
ligger högt.
Skulle torkan utvecklas som kan befaras måste också diskussioner upptas med
EU om att få använda EU:s krisfond för rejäla utbetalningar vid
naturkatastrofer. Har sådana sonderingar redan inletts är det bra.
Många medborgare undrar hur man kan bidra för att underlätta för lantbruket.
Svaret är enkelt: prioritera köp av mat från Sverige. Detta både av miljö- och
djurskyddsskäl, av omtanke om det öppna landskapet och den biologiska
mångfalden och nu också för att använda till exempel det svenska nötkött som
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kommer att finnas i riklighet så att det kommer till nytta så snart som möjligt.
Här bör stat och livsmedelshandel och näring kunna samverka för ökat
genomslag.
De målsättningar som regeringen har satt upp för den offentliga sektorns inköp
av mat bör också övergå till att fokusera på inköp av närodlad mat från Sverige,
vanlig miljövänlig mat och ekomat, inte ekomat från hela världen.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Hur ser statsrådet och regeringen på konsekvenserna av den extrema torkan,
och vilka åtgärder man har vidtagit och avser att vidta?

………………………………………
Staffan Danielsson (C)

Överlämnas enligt uppdrag
Ann Larsson

2 (2)

