2019 händer saker
på riktigt

N

ytt år nya möjligheter. Det är en sliten klyscha, men
det är ändå så man vill se på saker och ting efter
växtodlingsåret 2018. Och det ser onekligen bra ut
för närvarande. Efter den torra sommaren hade vi
fina möjligheter under hösten 2018 att etablera nya grödor med
gott resultat. Vi har haft möten med våra lokala ordförande från
norr till söder, och alla berättar om ståtliga grödor på gång.
Facit för 2018 är halv skörd av de flesta grödor. Halv skörd leder
till stora konsekvenser i många led, inte minst ekonomiska
konsekvenser. Nu måste vi ta betalt för våra produkter, och nu
eller aldrig måste våra bondeägda industrier flytta fram posi
tionerna och höja priserna på det vi säljer. Rent allmänt måste
vi i primärledet systematiskt börja förflytta oss framåt i kedjan.
Mycket möda har lagts på att prata om kontraktens utformning
och hur de ska fullföljas. Vi ska istället börja bevaka bättre hur
marknaden ser ut. Vad får vi betalt för våra grödor? Är det rätt
pris? Benchmarking: vad får våra grannar betalt i omgivande
länder? Vi måste bli mer medvetna om vad vi bör ha betalt, och
inte bara jämföra vad vi har fått betalt.
Låt oss se detta nya 2019 som möjligheternas år. Jag tycker att
vi har ett nytt läge. Medborgarna, och för all del en del poli
tiker, börjar förstå att det inte är självklart att vi alltid har all
mat i butikshyllan och att det finns saker som måste till innan
det hamnar där. Och att det behövs en mer seriös plan för att
säkerställa det. Livsmedelstrategin ska ligga till grund, och
precis som det stipuleras i strategin har vi rent fysiska möjlig
heter att producera mera.
2019 blir det år då saker händer på riktigt tror jag. Här följer en
blandning av mina förhoppningar och spådomar efter en titt i
kristallkulan.
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ledaren

• Livsmedelsproduktion klassas inte längre som miljöfarlig
verksamhet.
• Vi inför neutral beskattning på produktionsmedel jämfört
med konkurrerande länder.
• Vi börjar betrakta åkermark som en viktig tillgång.
• Myndigheter börjar förstå att supporta näringslivet
istället för att tänka fiskalt och överbyråkratiserat.
• Vi börjar med konsekvensanalyser innan det fattas beslut,
t.ex. vad som händer om vi förbjuder vissa produktions
medel. Vad händer om vi odlar med olika odlingssystem
(konventionellt, ekologiskt, conservation agriculture m. fl.)?
• Vi börjar på allvar ställa om till fossilfri produktion, d.v.s.
vi lägger om skattesystemet så att det blir möjligt.
• Framför allt börjar vi se möjligheter i stället för problem,
och arbetar generellt efter den devisen på våra universitet
och forskningsinstitut.
Mycket av detta handlar om attityd och kostar inte samhället
något. Tvärtom skulle det generera arbetstillfällen och skatte
intäkter. Jag är övertygad om att vi i branschen skulle reagera
positivt direkt. Vi är nämligen just sådana: optimistiska, uthål
liga och kunniga på det vi håller på med.
Jag önskar alla ett bra och lyckosamt nytt verksamhetsår. Vi ska
göra allt vad vi kan inom SFO för förbättrade villkor och förut
sättningar för oljeväxt- och vallfröodling.
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