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Svar på medlemsinitiativ, Dnr. 11-14 ang. Grisböndernas kris

Initiativtagaren tar upp frågan om de tuffa förutsättningarna för Sveriges
svinproducenter.
Sänkt matmoms och marknadsföring av svensk mat
Under mitten av 1990-talet drev Centerpartiet kravet om sänkt moms på
maten, vilket också har blivit verklighet. Den sänkta restaurangmomsen är
också en fråga som Centerpartiet drivit och fått igenom. När det gäller
momsen så gör den ingen skillnad på inhemsk livsmedelsproduktion eller på
de livsmedel vi importerar. Att ytterligare sänka momsen på maten är inte
aktuellt i dagsläget. Däremot är det viktigt att vi i olika sammanhang
marknadsför vår svenska livsmedelsproduktion.
Grisböndernas kris har landsbygdssminister Eskil Erlandsson
uppmärksammat i början av året och har också haft regelbundna möten
med företrädare för branschen och de har tillsammans kommit fram till hur
regeringen ska stödja grisbönderna. Kampanjen Matlandet Sverige har
förutom att uppmärksamma företagsamheten på landsbygden med koppling
till livsmedelsproduktion också syftat till att marknadsföra lokala svenska
råvaror och svensk köttproduktion.
Svenska djurskyddskrav även i EU
Under våren uppmärksammades att miljontals grisar runt om i Europa
stympas och sprutas fulla med antibiotika för att klara av de i vissa delar
misserabla förhålklandena inom grisuppfödningen. I Centerpartiets EUvalkampanj gjorde vi en särskild ”grisknorrskampanj” för att
uppmärksamma människor på att griskött från andra delar av EU inte
produceras i enlighet med de höga krav på djurskydd som vi har i Sverige
och ibland inte ens lever upp till gemensamma EU-regler. Centerparteit har
i flera instanser kämpat för just grisarna. Landsbygdsminister Eskil
Erlandsson har drivit frågan i ministerrådet i Bryssel för att få till stånd en
förändring. Kent Johansson( c ), f d EU-parlamentariker har också arbetat
för grisarna under sin tid i Bryssel och uppvaktat kommissionen att
ytterligare lyfta upp grisarna på agendan. Beskedet från EU-kommissionen
var tyvärr nedslående för alla som värnar om djurhälsa, matkvalitet och ett
livskraftigt lantbruk. Kommissionen lämnar således walkover i den här
mycket viktiga frågan. Samtidigt går svenska grisbönder som följer EUStora Nygatan 4 | Box 2200 103 15 Stockholm
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reglerna på knäna och hotas av utslagning i den snedvridna konkurrensen.
Det är inte bra och vår nuvarande EU-parlamentariker Fredrick Federley, vill
se hårdare tag och menar att om inte Danmark efterlever ett 12 år gammalt
direktiv så måste kommissionen dra dem inför rätta. Centerpartiet kämpar,
och kommer att kämpa för att EU:s regler för grisköttsproduktion ska bli
mer lika de svenska reglerna!
Upphandling av mat
Att äta god och näringsriktig mat är viktigt för både vårt välbefinnande
och för vår hälsa. Trots det är det ofta priset som styr vid upphandlingar av
mat till offentlig sektor. Det är inte ok. Centerpartiet vill att Sverige ska
vara ett land där vi producerar och kan erbjuda näringsriktig och hållbar
mat av god kvalitet. Och den visionen gäller såklart också i välfärden – för
våra barn och gamla. Man ska kunna lita på att den mat som såväl far- och
morföräldrar som barnen får ska vara sund och säker. Därför är det viktigt
att upphandlingarna görs med fokus på bra djurskydd och minskad
antibiotikaanvändning. Att ställa krav på att maten ska framställas i
enlighet med svenska djurskyddskrav är ett exempel på hur man kan
hantera upphandlingen för mer närproducerad mat.
Centerpartiet vill uppmuntra kommuner och landsting att jobba mer med
sund, säker och näringsrik mat. Därför föreslår vi nu ett nationellt matlyft
för skolor, förskolor och äldreboenden. Med en satsning på 100 miljoner
förbättrar vi matkvaliteten till våra barn och äldre inom skola och
äldreomsorgen. En röst på Centerpartiet är en röst på säker mat odlad nära
dig.

Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
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