Småskalighet ökar möjligheten
att lösa framtidens utmaningar

Varför behöver vi småbruk?

En levande landsbygd

Et T bät tre regelverk

Småbruk och koloniträdgårdar står
för 70 procent av världens matförsörjning, men förfogar endast över 25
procent av den totala odlingsmarken.
I genomsnitt är världens småbruk
endast cirka två hektar stora. Ett
småbruk är ofta väldigt effektivt och
producerar mycket mat på liten yta.
Dock med mer mänsklig arbetskraft
än ett storjordbruk.
I över 70 år har den svenska
jordbrukspolitiken strävat mot storleksrationalisering. 2017 års livsmedelsstrategi är tyvärr inget undantag.
Livsmedelsindustrin och de största
jordbruken ska gynnas ännu mer.
Regeringen verkar ha missat det
uppenbara – att det är viktigt att ha
ett levande och produktivt lantbruk
i hela landet. Små- och medelstora
familjejordbruk har historiskt kunnat
föda landets befolkning. Med rätt
politiska förutsättningar kan vi göra
det igen.

Det svenska kulturlandskapet är ett
resultat av våra förfäders slit under
många hundra år. Det traditionella
jordbrukets
mosaiklandskap
är
också en förutsättning för att skydda
vår hotade biologiska mångfald.
Stordriftsrationaliseringar i jordbruket
försämrar möjligheterna för växter
och djur att leva kvar i sina miljöer.
Småbrukarna vill därför förbättra
förutsättningarna för att bedriva
småskaliga gröna näringar i hela
Sverige. Med fler människor som
verkar på landsbygden ges det också
större möjlighet till lokal service och
goda kommunikationer.
Djur som betar gräs hjälper till att
binda kol och är aldrig klimatnegativa.
De är en viktig del i en levande
landsbygd och för den biologiska
mångfalden. Därför vill vi kraftigt öka
antalet betande djur.
De växande rovdjursstammarna är
en stor anledning till att djurhållningen
minskar. Det skall vara varje djurägares
oinskränkta rätt att skydda sina
husdjur mot rovdjursangrepp och full
kostnadstäckning skall utgå.

Sveriges stora import av livsmedel
och insatsmedel till jordbruket gör oss
väldigt sårbara. Småbrukarna verkar
för att skapa förutsättningar för ökad
självförsörjningsgrad lokalt såväl som
nationellt. För att underlätta för de
mindre jordbruken vill vi se förenklade
regler och minskad byråkrati.
Småbrukarna vill stärka de friägande
böndernas situation. Därför jobbar
vi för ett förändrat skattesystem där
en större del av vinsten stannar hos
primärproducenten. Vi vill också att
jordbrukstöden i högre utsträckning
skall vara sysselsättningsbaserade istället
för arealbaserade som nu.
Vi vill att det ska vara tillåtet att sälja
opastöriserad mjölk direkt till konsument, utan några begränsningar.
Småbrukarna vill se ett regelverk
kring hemslakt som närmar sig
reglerna för viltkött för att gynna den
småskaliga djurhållningen.
För att öka möjligheten för
småskalig förädling vill vi att det ska
bli tillåtet med gårdsförsäljning av
jästa alkoholhaltiga drycker som öl,
cider och vin.

Kretsloppsjordbruk utan GMO

B e va r a s o r t e r o c h r a s e r

Förändrad politik

Vi arbetar för ett jordbruk och en
livsmedelsproduktion fri från tillsatser
av kemikalier och med respekt för
miljö och människors hälsa.
GMO, genmanipulerade organismer, är inte resultatet av traditionell
växtförädling. Det handlar om något
helt nytt där man korsar barriärer
som alltid funnits mellan olika arter.
Småbrukarna tar tydligt ställning
mot GMO. På samma sätt har vi en
kritisk hållning till NANO-tekniken
där partiklarna är så små så de går
genom cellväggar och där vi inte vet
vad resultatet blir.
En livskraftig matjord är en förutsättning för ett bra odlingsresultat.
Därför vill vi sträva efter ett mer
kretsloppsanpassat
jordbruk
där
gårdarna har både djur och odling
i högre grad.
Vi verkar för ett skogsbruk som
ger en naturlig föryngring av skogen.
Med hyggesfritt skogsbruk så utsätts
skogens biologiska mångfalld aldrig
för den stora negativa påverkan som
ett kalhygge medför.

Småbrukarna värnar om den mångfald
som sedan århundraden finns bland
husdjur och odlade växter. Om
vårt
nuvarande
högteknologiska
jordbrukssystem skulle fallera, då
måste det finnas en reservplan i form
av robusta grönsakssorter och härdiga
djurraser. Sorter som är väl anpassade
för lokala förutsättningar är då en
nyckelfaktor för att kunna bedriva ett
hållbart jordbruk i hela landet.
Vi ser allvarligt på tilltänkta
inskränkningar i möjligheten att saluföra fröer i mindre skala och ställer
oss helt emot att företag skall kunna
ta patent på växter och djur.
Lantraser,
som
tex
fjällko,
linderödssvin, skånegås mfl, ger oss
möjlighet att producera nyttigare mat
på ett för djuren mer naturligt sätt.
Genom att ge jordbruket i skogslänen möjlighet att leva kvar så
bevarar vi det öppna kulturlandskapet
och räddar många hotade arter. I detta
ingår att det traditionella fäbodbruket
skall ges möjlighet att utvecklas.

Staten vill möjliggöra för att aktiebolag
lättare ska kunna köpa upp jordbruksmark på samma sätt som man
bjuder in utländska gruvbolag att ta
för sig av vår berggrund. Signalen är
att åkermark är som vilken investering
som helst och liksom maten blir en
global handelsvara för några få stora
företag.
Småbrukarna anser att svensk
jordbruksmark ska ägas av svenska
bönder. Ett småskaligt och diversifierat
ägande är en grundförutsättning för
ett mångsidigt brukande, men också
för ett demokratiskt samhälle.
Vi vill se en reform som förändrar
myndigheternas roll till att primärt
vara rådgivande och stödjande.
Många upplever idag att Jordbruksverket och Länsstyrelserna motverkar jordbruket. Vi anser att det
är viktigt att myndigheter tolkar EUs
regler till svensk fördel, istället för
att göra tolkningar som bidrar till
att försvaga det svenska jordbrukets
konkurrenskraft.

Det här är Småbrukarna

D e t h ä r få r d u s o m m e d l e m

Förbundet Sveriges Småbrukare bildades 1984 i protest mot utvecklingen
av industri- och kemikaliejordbruket
och den medvetna utslagningen av
småjordbruken. Förbundet är i dag
en riksorganisation med medlemmar
från hela landet med länsvisa
lokalavdelningar. Förbundet verkar
för ett hållbart jordbruk och skogsbruk
med tillhörande förädling i hela landet.

Ett medlemskap i Förbundet Sveriges
Småbrukare innebär att du hjälper till
att forma en hållbar framtid för Sveriges
matproduktion och landsbygd.
Vi ger ut tidningen Småbrukaren
– en tidskrift för småbrukare, mathantverkare och konsumenter.
Småbrukaren skildrar de möjligheter och utmaningar som dagens och
framtidens små jordbruk står inför.
Föreningen är öppen för alla som
stöttar våra idéer och vill hjälpa till
och sprida dem.
Som fullvärdig medlem är du
röstberättigad i föreningen och får
tidningen Småbrukaren i din brevlåda
Du kan också välja att enbart
prenumerera på tidningen eller vara
familjemedlem.

Förbundet Sveriges Småbrukare är:
• opinionsbildande
• rådgivande
• inspirerande
• kunskapshöjande
Vi arbetar med opinionsbildning och
påverkan. I möten med makthavare,
partier och organisationer berättar
vi varför det småskaliga jordbrukets
villkor måste förbättras.
Via debattexter, föreläsningar och
sociala medier når vi ut till många
människor.

Mer information finner du
www.sverigessmabrukare.se

på

Vå r a s tå n d p u n k t e r
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Småbruk är hållbart
Fler människor på landsbygden
Många fler betande djur
Nyanserad rovjurspolitik
Ökad lokal självförsörjning
Minskad byråkrati
Sysselsättningsbaserat jordbruksstöd
Enklare regler för gårdsförsäljning
Motsätter oss GMO- och nanoteknik
Djur och odling på samma gård
Hyggesfritt skogsbruk
Värna lantraser och kulturgrödor
Lyfta fäbodbruket
Värna åkermark och äganderätt
Förändra myndigheternas roll

Förbundet Sveriges Småbrukare
Estenstorp 5
571 69 Malmbäck
070-55 92 769
info@sverigessmabrukare.se
www.sverigessmabrukare.se

