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2. Ge inspel till politiska insatser som skulle kunna bidra och  ge 
effekt  

• Behöver inga fler räddningspaket om vi bara får samma spelregler som alla andra nordiska länder. 

• Berätta för politiken hur verkligheten ser ut 

• Bidrag till solenergi även för lantbrukare 

• Bygg inte på åkermark 

• Bättre med bra förutsättningar istället för stöd och bidrag. 

• Ett el-område i hela Sverige 

• För långa beslutstider 

• Fördubbla gårdsstöden 

• Förståelse för lantbrukets och mjölkproducenternas situation. 

• Ge lantbruket lättnader inte stöd 

• GMO-frågan behöver tas upp igen och diskuteras. 

• Hårdare regler från myndigheter och mejeri m.fl, det är många som slutar på grund av det 

• Implementera livsmedelsstrategin och gör den mer synlig 

• Insatser i diesel, onödigt att behöva använda revisionsplikten under dessa tider    

• Jobba för självförsörjning av el och gödning 

• Kortsiktigt sätta in nationellt stöd i hela landet för att säkra likviditeten. 

• Landsting och kommun som köper svenskt. 

• Ledning av spillvatten till norra Öland, engagera sig i politiska grupper 

• Lokala anpassningar 

• Lokalt kött i skolorna 

• Lägg ej mark i träda, diskussioner pågår i EU om att ge undantag från träderegler 

• Man måste ha lång framförhållning, mat som äts nu producerades för ett halvår sen eller mer. 

• Mediabevakning utanför lantbrukssfären 

• Mer pengar för att odla på träda 

• Mindre byråkrati 

• Mindre stöd – mer konkurrenskraft! 
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• Mjölkpriserna har höjts men speglar inte prishöjningen 

• MKB – påverka politiskt 

• Ny cap-reform - slår stenhårt 

• Påverka konsumenter utbildning om lantbruk-livsmedel i låg ålder samt utbilda lärare 

• Samma villkor i hela EU 

• Se över möjligheten till slam på jordbruksmark för mjölkproduktion 

• Skatteåterbäring 

• Skynda på lite i politiken 

• Stensmursgruppen LRF – biotopskyddet. Man kan inte odla om man måste ta hänsyn till alla stenmurar 

• Stimulera odling av proteingrödor 

• Säkra tillgång till diesel 

• Ta bort tillsynsavgifter under svåra tider (exempel från Gotland) 

• Ta bort/minska skatten på diesel 

• Trycka på livsmedelsstrategin, händer ingenting, måste bli mer verkstad 

• Utveckla nya drivmedel 

• Vi kan producera mat som vi kan exportera men man måste börja sluta bygga på odlingsmark 

• Vi är en samhällsviktig insats 

• Ökade satsningar på biogas-eldrift löser inte allt 

• Ökat nötstöd 

 
 

                                                                   
 
 
 


