Motion 1
Till Familjejordbrukarnas Riksförbund.
Tillämpningen av djurskyddet i Sverige har urartat så långt att många djurskyddshandl~ggare
och länsveterinärer utövar ren terror mot landets djurägare. Samtidigt har det växt fram en
svans av oseriösa krämare, som tillsammans med landets poliskår "omhändertar" djur, som
de tillskansar sig fullständigt oskälig ersättning för att hämta och oftast bristfälligt sköta. De
omhändertagna djure behandlas oftast illa och de får det vanligen betydligt sämre, än de
hade det hos den rättmätige djurägaren.
Varför djurskyddet i Sverige utvecklats till en skandal kan möjligen bero på att
Jordbruksverket har knutit till sig särintressen som Djurens Rätt, som har som målsättning
att förbjuda traditionell djurhållning för livsmedelsproduktion, pälsdjursuppfödning m m.
Näringar som utövas av bönder, som myndigheterna behandlar på det mest skändliga sätt.
~'

Länsstyrelserna fråntar bönder deras djur och raserar hela jordbruksföretag existens. Där
bondefamiljerna förbjuds att försörja sig på djurhållning och att bruka sina gårdar och
arrendera ut gårdarna till annan brukare. Vissa länsveterinärer går s~ långt att de beslagtar
arrendatorns djur om jordägaren bor kvar på gården. Många bönder har drabbats av så stora
förluster att de måste gå i konkurs, på grund av att de fråntagits hela djurkapitalet och
möjligheten att bruka befintliga investeringar.
På grund av dessa missförhållande yrkar undertecknad
-att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom
djurskyddsmyndigheterna på alla plan.
-att jordbruksverket rensar ut alla från Djurens Rätt och alla länsveterinärer, som tillämpar
egen lagstiftning för att kunna trakassera våra bönder och djurägare.
Guy Allan Svensson
Gisslabol 153
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MOTION2

TILL FAMIUEJORDBRUKARNAS RIKSFÖRBUND
Problemet med skador från den växande vildsvinsstammen har nu blivit så omfattande att
det verkligen försvårar odlingen. Skadorna i växande stråsäd är vanligen omfattande och
vildsvinen drar sig även ut på slätten när grödan blir så hög att de kan gömma sig i den. Även
vallodlingarna bökas upp, viket medför att jord blandas in i ensilaget och orsakar sjukdomar
hos nötkreaturen. Även maskinerna skadas när uppbökade stenar som skadar maskinerna.
Vildsvinen har blivit en plåga för jordbruket och dessutom orsakar många olyckor i trafiken.
Varför jag hemställer
-att Familjejordbrukarna vidtar kraftfulla åtgärder för att regeringen genomför en kampanj
med omfattande beskattning av vildsvinsbeståndet.
Kvibille 2014-02-07
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MOTION3

Till Familjejordbrukarnas Riksförbund

......

De kraftig ökande stammarna av de stora rovdjuren har vuxit och blivit så talrika att de utgör
ett hot för djurhållningen i stora delar av vårt land. Det har nu gått så långt att rovdjuren har
blivit ett reellt hot mot landsbygdsbefolkningen.
Problemen är kända sedan många år tillbaka, men har blivit mer påtagliga under de senaste
årtiondena och på många håll lever befolkningen i skräck för att bli överfallna av rovdjur.
Under de senaste åren har flera människor fått släppa livet till då de angripits av rovdjur.
Angreppen mot betesdjur blir allt vanligare och på många håll kan jägarna ej längre jaga med
sina hundar. Alla vädjanden till regering och riksdag avfärdas med hänvisning till EU och
landets miljöfascister, som blivit så starka att de har tagit över makten från våra folkvalda
politiker. Denna utveckling utgör i dag en samhällsfara. Att suspekta särintressen har tagit
över riksdagens roll innebär
-att Familjejordbrukarna bör vidta kraftfulla åtgärder för att inför valet påtala allvaret för
våra riksdagskandidater och avkräva dessa ansvaret att tillse så att låndsbygdsbefolkningens
rättmätiga krav på minskade rovdjursstammar blir tillgodosedda.
Kvibille 2014-02-07

Guy Allan Svensson
Gisslabol 153

305 78 Kvibille

MOTION4
Till Familjejordbrukarnas Riksförbund
På grund av den under många år pågående försämringen av lönsamheten inom den svenska
matproduktionen har den ekonomiska situationen 'Under det senaste året sjunkit ytterligare
11 procent. Lönsamheten är numera så låg att den svenska matproduktionen sjunkit till en
historiskt riskabelt låg nivå.
Dagens matproducenter lever inte bara på rost och röta, de tvingas årligen ta nya lån för att
kunna hanka sig fram. Detta medför att det svenska jordbruket har dragit på sig en
oansvarigt hög skuldsättning.
Det nya frihandelsavtalet med USA riskerar att ytterligare sänka avräkningspriserna för de
svenska bönderna. Allt talar för att Sverige flaggar ut den inhemska matproduktionen och
ödelägger landsbygden och inte nog med det, även vår livsmedelsindustri är i farosonen.
På grund av den allvarliga situationen yrkar Familjejordbrukarnas Riksförbund

-

-att regeringen omgående beslutar att avskaffa alla kostnadskrävande lagar och
förordningar, som måste bort om vi skall återfå konkurrenskraften för den svenska
matproduktionen.
Kvibille 2014-02-07

Guy Allan Svensson
Gisllabol 153
30578 Kvibille
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Motion 5
Motion till Familjejordbrukarnas landsmöte 2014

RÄTT VÄG FRAMÅT FÖR TRYGGHET

Under många decennier har vi förlorat sysselsättning för 100 000-tals som kunde och hade en önskan
om att vara sysselsatt med en bärande näring på landsbygden. Men förra seklets jordbruksreformer
gjorde att dessa fick se sitt liv gå till annan sysselsättning. Dessa brutala gärningar har egentligen inte
i större utsträckning ifrågasatts, här är en förhoppning att Familjejordbrukarna ser till att
återupprätta dessa misstag och försöka stimulera fram familjejordbruken som den naturliga
näringsforrnen den är till landsbygden. Vi måste därtill i detta akuta läge också slå vakt om vår
kvarvarande inhemska produktion. Även det viktigaste, se till att svenska livsmedel blir ekonomiskt
bärbara både för producent och konsument gentemot den import vi har i dagsläge.
Av detta

~;2r

]ag :'1ed självklarhet att vi beslutar enligt:

Att- Sver.ska familjejordbruk där familjen kan få sin bäring av sin produktion ska åter vara hjärtat av
svensk l2nasbygdspolitik.
Att- DärtE :cås".:e vi slå vakt om vår egen livsmedelsproduktion genom att stimulera fram fler
producente so:n genererar fler varor till konsumenterna som är både mer säkra och ekonomisk
stimu!e::,;;:·.~.2.

Att- Vår ·f3rsörjningsgrad av eget producerande livsmedel ska höjas markant och samtidigt skall vi
sörja fö; ;:.,:·: ,.-r::J,Jrten inte blir ekonomisk fördelaktig.
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