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I förra Husdjur skrev vi om två enkäter, som båda tog upp mjölkföretagarnas syn på
beteslagen. Vi har fått frågan vilken ståndpunkt som LRF och Växa Sverige har.
Text: Ann Christin Olsson

LRF: Beteslagen behövs inte
ning och det är viktigt att vi fortsätter med vårt
opinionsarbete.
Med initiativ som sommarmjölk och betessläpp, hoppas han att opinionen kan flyttas och
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BETESLAGSTIFTNINGEN ÄR en fråga som LRF
Mjölk jobbat med länge.
– Långsiktigt jobbar vi för ett ökat förtroende
för branschen och de enskilda mjölkföretagarnas
förmåga att ta ansvar för en god djurvälfärd, säger
Palle Borgström, ordförande i LRF.
Ökad djurvälfärd menar han inte byggs med
lagstiftning, utan med böndernas arbete. På
frågan om det ska tolkas som att LRF vill avskaffa
beteskravet så svarar han ja. Men menar att det
måste balanseras med konsumenternas förväntningar. Det finns ett missförstånd om att om lagen
tas bort skulle det innebära att korna inte skulle
komma ut.
– Tas beteslagen bort så skulle ändå de allra
flesta kor komma ut på bete precis som idag,
och i många fall längre tid än vad lagen kräver.

● Palle Borgström.

”Marknaden och
bönderna kan
lösa det själva.”
Palle Borgström
skapa förståelse för att det inte behövs någon
fyrkantig lag.
– Marknaden och bönderna kan lösa det själva.

ETT FÅTAL POLITIKER säger sig vara villiga att
ta bort beteskravet idag. För några år sedan fick
LRF Mjölk igenom bland annat en förenklad
journalföring och arbetssättet har varit att stegvis
förändra tillämpningen. Han menar att beteslagen
blir missriktad, där intentionen är att kor ska ut på
bete för att kompensera för en sämre stallmiljö.
– Men lagen begränsar byggnation av nya stallar, med bra stallmiljö året om.

● Marita Wolf.

Går det att avskaffa beteskravet?
– Det sker förändringar som drar i rätt rikt-

MARITA WOLF, ordförande i Växa Sverige, säger
att Växa Sverige inte har någon egen agenda i
betesfrågan, utan att man står bakom den linje
som LRF har. Beteslagen, som blir 30 år i år,
menar hon är förlegad.
– Den här frågan drivs av LRF. Betesfrågan är
viktig mot bakgrund av vårt gemensamma mål om
ökad mjölkinvägning och den nationella livsmedelsstrategin och den har blivit en symbolfråga.
Betesfrågan är en av de största utmaningarna och
hindren för de som planerar att bygga och utöka
mjölkproduktion i Sverige.
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100 miljoner för tillväxt
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LANTMÄNNEN, HKSCAN och LRF satsar 100 miljoner kronor på
”Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare”. Det gemensamma bolaget
ska bistå med kapital till expansiva lantbruksföretag inom svensk animalieproduktion och växtodling.
Syftet med det nya bolaget är att erbjuda lantbrukare kapital som
underlättar investeringar på gårdsnivå, företrädesvis kopplade till anläggningstillgångar, såsom djurstallar och anläggningar inom växtodling.
På detta sätt ska man bidra till tillväxt i svenska lantbruksföretag.
Tillväxtbolaget välkomnar offentlig medfinansiering för att ytterligare
skala upp tillgången på riskkapital, meddelas i ett pressmeddelande.
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