


Livsmedelsstrategin
-Sluta avveckla jordbruket
-Istället utveckla jordbruket  



Vårt fokus har varit
Öka livsmedels produktionen
Mer lönsamhet i jordbruket
Stärka konkurrenskraften 
Höja självförsörjning på livsmedel



Målen kommer bli svårt att nå



Skador för enorma summor inom lantbruket



Så vill vi få mer jakt på vilt
Jägarna är våra bästa vänner

• Enklare att få använda åtelkameror, 
mörkersikte, rörligt ljus

• Enklare regler för att få sälja viltkött
-skattefritt 

• Staten bjuder på trikintestet 
• Begränsa utfodring 
• Enklare att få skyddsjakt på gäss
• Skydd för eftersök och skyddsjägare





Viltkött smakar utsökt på tallriken! 





Mjölkens dag i Riksdagen





Årliga kommun rankingen

Ödeshög sjönk som en sten
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Ödeshög införde -Baby bonus-



Ödeshög köper närproducerad livsmedel



En skriftlig fråga kan göra skillnad



Nu köps det kött från Sverige



Beslut har tagits om en livsmedelsstrategi
Nu gäller det att vi går från ord till handling



Ett av målen handlar om regelförenklingar

•Det ska bli ändamålsenliga skatter och 
avgifter, regelförenklingar, administrativa 
lättnader och andra åtgärder för att stärka 
konkurrenskraften och lönsamheten!!
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Regelförenklingar, hur då?
• Frågan som alltid ska ställas av tjänstemannen - Vem är jag till för-

• Den offentliga kontrollen ska vara likvärdig i hela landet och präglas av hög kompetens. 
Kontrollen ska, så långt som möjligt, vara samordnad och innebära en så liten störning i 
den ordinarie verksamheten för företagaren som möjligt

• En god kunskapsnivå och ett gott informationsutbyte bör främjas för att skapa ett 
förtroendefullt klimat mellan kontrollmyndigheter och de som är föremål för kontrollen

• Tjänstemannens uppgift är att arbeta för och inte emot företagaren

• Kan andra länder så måste även Sverige kunna 

• Tillsätt en kommission för att ta fram regelförenklingar och administrativa lättnader

Vi har lagt för mycket makt i tjänstemännens knä!!



Skatter och avgifter

Regeringen har lagt till 64 nya skatter till kostnad av 
över 60 miljarder kronor



Sverige ska vara som en drivbänk 
Massor av idéer blir nya företag  



•Vi ser problem med att nyanlända inte kommer 
i arbete

•Vi ser att unga hoppar av gymnasieutbildning



Inträdesjobb

• Inträdesjobben gäller för nyanlända, under de fem första åren i Sverige, och unga 
upp till 23 år som saknar fullständig gymnasieutbildning.

• Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak 
om 21 000 kronor i bruttolön per månad.
30 procent av arbetstiden är tänkt till att lära sig arbetet eller utbildning. 
Arbetsgivaren har ej skyldighet att organisera eller bekosta eventuell utbildning, 
men kan ingå sådana avtal frivilligt.

• Anställningen får vara i maximalt tre år. Efter två år övergår den i en 
tillsvidareanställning. Om en person byter arbetsgivare fortsätter tiden att räknas 
ned.

• För arbetsgivaren innebär inträdesjobben att arbetsgivaravgiften slopas i tre år 
(de 36 första månaderna som personen har ett jobb) inom ramen för 
anställningsformen.
Anställningsformen kan kombineras med nystartsjobb.



Finns en stor okunskap bland beslutsfattarna





Regeringen och Alliansen är överens om målen 
som ligger fast till 2030

• Det övergripande målet för livsmedelsstrategin bör vara att den 
svenska livsmedelsproduktionen ska ges förutsättningar att öka 
samtidigt som relevanta nationella miljömål nås i syfte att skapa 
tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

• Produktionsökningen ska svara mot konsumenternas efterfrågan. 

• En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel. 

• Ekologisk produktion och konsumtion ska ges förutsättningar att öka.

26



#Matkassen2030

Hjälp Martin & SBK med exempel på när regler och praxis avviker från 
Livsmedelstrategins kungsord. Vi politiker tar det vidare mot 
myndigheterna…och oss själva. Ingen annan samhällssektor har fått ett löfte 
som gäller till 2030 oavsett vem som vinner valet i höst…..

”Utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig 
och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom 
ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader 
och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten”





Politiker vill (oftast) branschen väl

• Ni vet bäst

• Måste förse oss med önskningar/verklighetsbeskrivning

• Förtroendefull branschorganisation är viktig



• Den offentliga kontrollen bör vara likvärdig i hela landet och präglas 
av hög kompetens. Kontrollen bör, så långt som möjligt, vara 
samordnad och innebära en så liten störning i den ordinarie 
verksamheten för företagaren som möjligt.

• En god kunskapsnivå och ett gott informationsutbyte bör främjas för 
att skapa ett förtroendefullt klimat mellan kontrollmyndigheter och 
de som är föremål för kontrollen



Vad vill ni?

• Arbetsgivaravgift?

• LAS?

• Vad kan regelförenklas?

• Annat?


