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Häromdagen publicerade en av kvällstidningarna en stor 
debattartikel författad av två företrädare för organisationen Djurens 
rätt. “Varje gris är en unik individ vars behov måste tillgodoses” 
var anfangen. 

Ett påstående som egentligen inte borde vara särskilt kontroversiellt. Att varje gris är 
en unik individ är ungefär lika svårt att ha invändningar mot som att granen är ett 
träd. Om man nu inte inkluderar genmanipulation i bilden. Och det är inte den frågan 
artikelförfattarna vill uppmärksamma.
Och att grisar förtjänar en dräglig – eller rent av bra tillvaro – under den tid de lever 
tror jag att så gott som alla är beredda att hålla med om.
Säkert har debattörerna också alldeles rätt i att det finns många svenska grisar som 
förtjänar en bättre tillvaro än den de har. Och det ligger naturligtvis nära till hands att 
tro att det optimala för en gris är en lugn och trygg tillvaro med möjlighet att vara ute 
och böka i jorden när andan faller på.
Så långt är jag med. Men när de båda djurrättsaktivisterna ska knyta ihop säcken blir 
det väldigt konstigt. Debattartikeln avslutas nämligen med uppmaningen “välj 
vegetariskt för grisarnas skull!”

Vadå för grisarnas skull?  
Jag har svårt att tro att någon skulle ägna sin tid åt att föda upp grisar till annat än 
köttproduktion. Vad skulle det annars kunna finnas för motiv. Grisar som husdjur, 
cirkusgrisar, mjölkgrisar? Och inte vore det någon bra idé att släppa våra svenska 
tamgrisar fria i skog och mark.
Effekten av att vi alla blev veganer skulle med andra ord bli att det inte längre fanns 
några grisar. Knappast några kor eller får heller för den delen. Hur skulle då grisarna 
kunna fortsätta att vara unika individer? De skulle ju inte vara alls. Inte existera. Hur 
det skulle gagna grisarna kan jag inte förstå.

I nästa vecka är det stor landsbygdskonferens i Emmaboda. “Turism – en näring för 
framtiden” är temat för årets upplaga. Och bland föreläsarna finns massor av 
spännande entreprenörer från olika delar av landet. Visionärer som sett 
förutsättningarna på landsbygden som en resurs och inte som en belastning. Och 
som förmått att utnyttja dem till att genomföra innovativa affärsidéer.
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Landsbygdskonferensen är ett viktigt initiativ. Här i länet har vi ju fantastiska 
förutsättningar för landsbygdsföretagande. Inte minst inom turism- och 
upplevelsesektorn. Inom länets gränser har vi redan några av landets utanför 
storstäderna största turistmål. Och tillsammans äger vi varumärken som skulle 
kunna göra marknadsförare med mångmiljonbudgetar gröna av avund. Öland, 
Småland och röda stugor till exempel. Ord som kan få vem som helst att längta hit.
Med sina åkrar och ängar, stränder, skogar och sin skärgård utgör vårt läns 
landsbygd ett ofattbart stor kapital. Vad är det till exempel som säger att Toscana ska 
vara ett större turistmål än Kalmar län. Är det mer exotiskt? Tja kanske för en 
svensk, men knappast för en italienare, eller en tysk. Vackrare? Det ligger 
naturligtvis alltid i betraktarens ögon, men inte är det självklart att en olivlund i 
Chianti är vackrare än Misterhults skärgård.

OK – Toscana har målningar av Da Vinci och några av världens mest berömda 
byggnadsverk. Å andra sidan har vi djupa skogar och allemansrätt.
Ett intressant tankeexperiment, eller hur? För det gäller nog att vi försöker titta på vår 
omgivning med nya ögon. Att vi börjar inse att mycket av det vi tar för självklart 
använt på rätt sätt kan bli värdefulla tillgångar.   
Förvaltar vi dem rätt kan vår landsbygd bli rena tillväxtmotorn.

En hel del är redan på gång. Ölands Skördefest som firade ett succéartat 10-
årsjubileum för några veckor sedan är kanske det mest lysande exemplet. Alla de 
tusentals människor som har bidragit till att göra Skördefesten till det den är idag har 
anledning att känna sig riktigt stolta.

Och även i den lite mindre skalan börjar det hända saker. Runt om i länet kläcks det 
nya affärsidéer, och startas nya företag som kan bidra till att fler besökare hittar till 
vårt län. Och inte minst till vår landsbygd. Å andra sidan behövs inte bara de nya 
turism- och uppelvelseföretagen för att det här ska fungera. Landsbygden behöver 
förstås sin bas i form av jord - och skogsbruk. För hur levande skulle landsbygden bli 
utan kor, hästar får – och grisar.
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