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Vi ska värna om svensk mat

I dag läste jag i tidningen att svenska grisar
måste åka tio timmar i transport för att slaktas
i Tyskland i stället för i Sverige. Det mesta av
dessa aktiviteter har ekonomiska orsaker och beror på att konsumenterna frågar mer efter priset
än efter kvalitet och djurvälfärd när de handlar.
Svenska Blå Stjärnan vill därför i år slå ett slag

för svenskt kött, närproducerat, med god djurvälfärd och utan antibiotika och salmonella.
För att kunna konkurrera med billigt importerat
kött måste våra svenska djurbönder stödjas. Det
kostar att producera när man ska leva upp till
svenska krav på djurvälfärd, god miljö, minimalt
med antibiotika och salmonellafrihet. Vi får allt
färre som orkar fortsätta med djuruppfödning i
Sverige och vi har redan nu otillräcklig självförsörjningsgrad på kött, mjölk och andra animaliska produkter.
Allt fler slakterier läggs ner och djuren får
utstå längre transporter före slakt. Vill vi fortsätta äta svenskt kött så måste vi alla bidra så gott
vi kan. Vi vill lyfta fram fördelarna med svensk
mat i stort och förordar inte en ökad köttkonsumtion, utan vill att när vi väljer kött ska vi välja svenskt. Detta nummer av vår tidning ägnas
därför i stor utsträckning till information om
svensk matproduktion och vi kommer att återkomma framöver med idéer om hur vi stjärnor
ska kunna nå ut till konsumenter för att underlätta för dem att göra medvetna val i butiken.
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Så har ett nytt spännande år startat. Under
2014 kommer Svenska Blå Stjärnan slå ett slag
för svensk mat. Det kommer att märkas på olika
sätt.
Var det fler än jag som funderade över varför
det flöt iland döda kor på Sveriges och Danmarks
stränder? Enligt de förklaringar som stått i tidningarna rörde det sig om en transport av kor
från USA till Baltikum. Dessa stackars djur hade
fått genomlida en lång sjöresa med storm på vägen. En del djur blev så dåliga att de dog eller avlivades och kastades över bord.
Vi får väl vara tacksamma för att de inte dog av
någon smittsam sjukdom utan ”bara” av det lidande som transporten medförde. Troligen var de
avsedda för slakt, värdefulla avelsdjur transporteras knappast på detta sätt. Min uppfattning är
att man inte ska utsätta slaktdjur för långa plågsamma transporter, det går mycket bättre att
transportera kött efter slakt. Liknande transporter av levande får från Australien till Nordafrika
har tidigare förekommit, även då med resultat
att många djur dog under transporten.
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