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Motion för att hjälpa lantbrukare göra en omställning från konventionellt till ett ekologiskt
lantbruk.
Utbudet av ekologiska varor och försäljning ökar i dagligvaruhandeln. Efterfrågan fortsätter
uppåt men produktionen från svenska ekologiska lantbruk står inte i proportion till
efterfrågan. Detta har inneburit en allt större import av utländska varor. I flera av de länder
vi importerar ekologiska produkter ifrån finns det brister i djurlagstiftning och man kan även
ifrågasätta den faktiska miljönyttan och kvalitén på deras produkter.
För den enskilde lantbrukaren är det en stor omställning till det ekologiska lantbruket. Det är
en komplicerad och tidskrävande uppgift som kan ta två år innan en certifiering är möjlig.
Dessa två år är ett ekonomiskt vågspel för den enskilda företagaren. Ekonomin är dessutom
ofta redan ansträngd med konventionellt lantbruk. Omställningstiden kräver också en större
tidsmässig arbetsinsats i det fysiska arbetet på gården. Mer tid går åt till att tillgodose sig all
ny information för att vara kapabel att tillmötesgå alla miljökrav som jordbruksverket ställer
för att kunna godkänna produktionen för certifiering.
Idag finns det möjlighet att söka miljöersättning men dessa nivåer står många gånger inte i
proportion till den ökade arbetsinsatsen, nyinvesteringar i befintlig maskinpark och
ombyggnationer av fastigheter. Dessa tidskrävande insatser och nyinvesteringar från
lantbrukaren och därtill också en lägre avkastningsnivå, blottar en betydande risk att vid
oförutsägbara produktionsstörningar, vid t.ex. utebliven skörd inte klara sin ekonomi under
omställningen. Sammantaget gör det att många av våra potentiella ekologiska lantbrukare i
regionen inte vågar ta steget mot en miljövänligare och hälsosammare produktion samt att
stödja regionens strävan till ökat antal gröna näringar.
Det finns naturligtvis flera olika sorters lantbruk som har olika ekonomiska och naturliga
förutsättningar för att kunna göra en omställning till ekologiska lantbruk men att öka antal
ekologiska gårdar kan ge en möjlig spinoffeffekt. Desto fler gårdar med olika förutsättningar i
ett område, ger en större möjlighet för ett effektivt och ekologiskt lantbruk. Lokala
samarbeten mellan närliggande gårdar ger likaså potential för en enklare och säkrare
omställning.

Sverigedemokraterna föreslår därför:
Att Regionfullmäktige beställer en utredning med utgångspunkt för Västra
Götalandsregionen att kunna ge ekonomiskt stöd åt lantbrukare att göra omställningen från
konventionellt till ekologiskt lantbruk.
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