Vänd kostnad
till intäkt
B
rexit får konsekvenser för de kvarvarande EU-staterna
och en ny budget ska förhandlas fram. Sveriges kostnader kan öka från 40 till möjligtvis 55 miljarder kronor.
På pappret ser detta ut som en belastning, men med
kreativitet och offensiva satsningar kan det nya läget bli en vinst
för Sverige om man vill leva upp till livsmedelstrategins och
landsbygdspropositionens intentioner att öka produktion av
livsmedel och aktiviteter på landsbygden. Då vänder man en
kostnad till intäkt för Sverige.

Mitt intryck är att en vanlig föreställning hos politiker är att det
finns en konstant mängd resurser och kapital och att politikens
uppgift är att fördela dessa resurser på ett effektivt och rättvist
sätt. Men att kakan kan bli större om man stimulerar företagande är det inte alla som kan förstå och förlika sig med. Det
hade varit trevligt att se en svensk förhandlingsdelegation, med
offensivt sikte och stark vilja att åstadkomma en god utväxling
för landsbygden och dess företag. Ökat företagande ger ju per
automatik sysselsättning, arbetstillfällen och inte minst mer
skatteintäkter. Historiskt har Sverige haft en ganska svag utdelning i EU-förhandlingarna. Jag tror att det är resultatet av en
bror duktig-mentalitet i form av att bara försöka banta budgeten, ofta tillsammans med Storbritannien som nu inte längre
finns med i förhandlingarna.
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ledaren

Vallfröodlingen har en önskvärd och bra trend i sin årliga
arealökning. Vi ser med tillfredställelse på den sakta stigande
odlingen för exportmarknaden. Vid etablering av nya marknader gäller det att vara tålmodig och lyhörd för vad marknaden
vill ha för att nå framgång. Odlarna har visat på vilja och
fingertoppskänsla under vårens utlägg av nya arealer. Siktet för
handelsföretag och odlare är att detta ska vara en långsiktig och
lönsam satsning.
Nu är det en rolig årstid med fullt av fältaktiviteter. Vi i SFO ser
fram emot att träffa er medlemmar på alla fältevenemang som
är i full gång. Besök oss på Borgeby Fältdagar och Brunnby
Lantbrukardagar. Där finns vi på plats för att mötas i fält. Där
vill vi lyssna på alla medlemmars åsikter och idéer om SFO –
nu och för framtiden.
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