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Grisen efter valet och kvalen
Valet är just över och ministerlistan 
kom för en stund sedan.  Ett nytt, 
oprövat och välsminkat lag har kvalat 
in till landets högsta politiska ledning. 
Snart får vi också vänja oss vid nya 
namn och ansikten på myndigheter 
och verk. Höjdare på Djurskyddsmyn-
digheten och Glesbygdsverket var först 
ut i pressen och undrade vad som ska 
ske med deras jobb! 

forskning
Vad gott kan svinnäringen vänta sig av för-
ändringar framöver? Det primära jordbru-
ket som leverantör av ”grisar och potatis” - 
vår beteckning för traditionell livsmedelspro-
duktion - var knappast nämnt varken i val-
rörelsen eller i regeringsförklaringen. Men 
miljö- och energitjänster från landsbygden 
diskuterades desto mera. 
Förlita er inte på politiker, sammanfattade 
en stor jordägare och riksdagskandidat sitt 
inlägg under en överläggning i KSLA veck-
an före valet. Bra att minnas. I regeringens 
program för fyra år sedan beskrevs ju jord-
bruket som en framtidsnäring. Vad blev det 
av det? Vi ska kanske framöver ha mindre 
av central politik och lita mer på egen och 
lokal förmåga och företagande. Men visst 
känns det bra att den nya jordbruksminis-känns det bra att den nya jordbruksminis-
tern presenteras just som jordbruksminis-
ter och inget annat och att han själv är jord-
brukare. 

Varför så få som investerar?
Varför är det bara enstaka som investerar i 
animalie- och vegetabilieproduktion?
Rubriken är hämtad från ovanstående möte 
som hölls på Alnarp, videosänt från huvud-
staden. Frågan ställdes till bl a två kvinnliga 
investerande lantmästare. Som skäl till öka-
de satsningar i köttproduktionen angavs dels 
den beklagliga nedgången i antalet djur (se-
dan 1997 slaktas 1 miljon färre grisar vid våra 
slakterier), samtidigt som köttkonsumtionen 
ökar, dels att den som vill investera nu blir 
allmänt väl bemött (utom av en del banker). 
Man sa också att det trots allt finns en posi-
tiv och till investeringar sporrande tävlings-
instinkt bland vissa unga uppfödare. 
Brist på kapital, svårighet att hitta kompe-
tent, anställd personal nu när företagen väx-
er, höga byggkostnader (34% mer än i Dan-
mark) samt slaktens stela struktur och av-
saknaden av en plan för gemensam bransch-
utveckling, stod högst på listan över brom-
sande faktorer. 
Kött- och charksektorns representant på 
mötet betonade det nödvändiga för dem att 
sänka kostnaderna, produktutveckla och att 
”göra bra affärer”. Billigare och bättre kva-
litet var nyckelorden. Man kan fråga sig vil-
ket led i köttkedjan som är effektivast i ett 
läge, där uppfödaren får nöja sig med 13 kr 

av ett skinkpris i butiken på 75 kr per kg, 
slakt/styckning behöver 37, grossisten 13 och 
de övriga 12 kronorna utgör moms . Och det 
räcker inte att några få stora uppfödare får 
en krona mer per kg.

Alla måste med!
Vi är små på marknaden, vår årliga spann-
målsproduktion på 5 milj ton mot EUs 250 
milj nämndes som exempel.  Danskarna och 
andra ser inte ett samgående med oss som 
en god affär. Varför offra så mycket krut på 
svensk köttexport, då vi ha brist inom lan-
det? Den frågan ställde för övrigt t o m den 
avgående statsministern och nyblivne jord-
patronen nyligen i en lantbrukstidning, i vil-
ken han också välkomnades som medlem i 
LRF. Och så dessa svenska mervärden, som 
man återigen talade om, men som få är vil-
liga betala för. Är det inte tid att byta stra-
tegi? Vi har tidigare i dessa spalter frågat 
om man kan tala om mervärden om inte ef-
terfrågan och betalningsviljan för detta ex-
tra finns. 
Tag hand om hemmamarknaden, uppmanade 
man, och se till att förädlingsvärdena stan-
nar inom landet.  Skärp kraven ordentligt vid 
offentlig upphandling av kött. Det ska kän-
nas att inte köpa svenskt. Men vem kommer 
att ställa upp för livsmedelssektorn på det 
sätt som t ex den gamle metallbasen Göran 
Johnsson gjorde för några veckor sedan, då 
det värdefulla som Volvo representerar an-
sågs hotat av utländska intressen?

Landsbygdens nyckelroll
Flera av oss minns den tid då svensk pro-
duktion av ”grisar och potatis” var en hörn-
sten i krigsberedskapen och avgörande för 
rikets säkerhet och folkets trygghet. De som 
då ägde djur och jord behandlades med res-
pekt både av storstadspress och annan över-
het. Förhandlingsläget var gott och jordbru-
karkåren samlad. Varken en ny Dackefejd 
eller något grisuppror behövdes för en an-
ständig debatt.
Landsbygdens folk har nu åter en liknande 
sits i sin roll som ägare av spannmålsarealen, 
den energiproducerande skogen, slätterna 
där de tiotusentals nya vindkraftverken ska 
stå och susa, markerna där miljontals kilome-
ter av ”Gudrunkablar” ska grävas ner, nya 
vägar och golfbanor anläggas, småindustri, 
turistanläggningar och bostäder etc byggas. 
Och där de många gröna jobben ska skapas. 
För de kommer ju inte av sig själva. Gilla nu 
läget och sjabbla inte bort det övertag lands-
bygdens folk och kommuner är på väg att få 
i den nya verkligheten, där småföretagandet 
ska underlättas, regelbördan lättas och alla 
regioner ges en chans att växa. 
Lantbrukskooperationens roll frågades  det 
om på KSLA-mötet. Jo, den behövs ju för 
ett samlat utbud, men ansågs ha en lång väg 
att gå innan den kunde kvala in i framti-
dens proffsliga. I ovannämnda tidningsarti-
kel fick som sagt, avgående statsministern ett 
varmt välkomnande som ny föreningsmed-
lem. Tung förtroendepost kunde han ock-

så påräkna. I politiken brukar man som ny-
komling få prya några år, men i kooperatio-
nen kan det gå undan! 
Forskningen och SLU nämndes inte alls och 
några önskemål om projekt framfördes följ-
aktligen inte. En given forskningsuppgift bor-
de väl i rådande läge vara att reda ut hur 
produktion av etanol (energi) kontra svin-
foder (biprodukt) ur spannmål ska avvägas. 
Inhysnings- och byggnadsfrågor bör också 
fortfarande behöva en mässa. Grisningsbox-
en t ex.  Dess mått och utformning ur dju-
rens synpunkt har i åratal intresserat forska-rens synpunkt har i åratal intresserat forska-
re, byråkrater och lagstiftare. Men där finns 
också en skötare i stallet som ska tycka att 
jobbet är lockande.  Hans arbetsinsats krä-
ver både tid, fysisk ansträngning och utrym-
me för bekväma och säkra arbetsställning-
ar m m. Komplexa frågor som få, om någon, 
forskar på i dag. Fyller ekologiskt jordbruk 
och dess produkter vad de lovar? Vi utfod-
rar våra kor fel, läser jag någonstans. Ligger 
vi då helt rätt i svinutfodringen? 

Nya signaler till forskarna
Det saknas inte uppgifter för forskning och 
utvecklingsarbete kring vår köttproduktion, 
men ”grisar och potatis” ligger inte i tiden 
som forskningsobjekt. Men vi har nu som 
sagt en äkta jordbruksminister och sedan 
1977 ett Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
med bl a drygt 3 000 studenter. 
Det för oss över till några reflexioner om 
SLU och universiteten i allmänhet. Man mås-
te idag forska på det man får pengar till. Pro-
fessorerna använder större delen av tiden till 
att söka anslag och flörta med penningbe-
viljande myndighetspersoner. Nu lovar den 
nya regeringen här en s k återställare, i det 
att fakultetsanslagen till universiteten kom-
mer tillbaka och planeringen av forskning-
en blir mindre styrd. Bra, det kommer att 
frigöra tid för huvuduppgifterna att forska, 
undervisa och informera, i SLU s fall inom 
områdena ”maten, djuren, skogen, landsbyg-
den och marken”. 
Men bara tre procent av allmänheten vet 

vad SLU är, läste jag i Sydsvenskan. Därför ska nu 13.5 milj kro-
nor satsas i en marknadsförings- och profileringskampanj för att 
göra universitetet känt. Lyckas det bör det få positiva spin off-ef-
fekter på hela den gröna sektorn. 

Våga bygga
Det är naturligtvis för tidigt att redan nu bedöma hur det blir för 
näringen efter valet. En rad personer, kollektiv och myndigheter 
ska finna sina arbetsformer, eller kvala in, som vi uttryckt proble-
met här. Decentraliserade projekt där lokala beslut och samlade 
resurser är grundstenar blir avgörande för vår landsbygds och kött-
produktions utveckling. I det sammanhanget är t ex KLS omskriv-
na köttavtal med ICA intressant och ett därmed sammanhängan-
de våga bygg-projekt som syftar till att stimulera till ökade inves-
teringar i sydöstra Sverige.
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