Information från

Kontrollhysteri
P
å senare tid har antalet kontroll
program, kvalitetsprogram och
andra kontroller ökat drastiskt. Nu
kommer också klimatet på bred front. Flera
mejerier planerar för att kräva klimatbe
räkningar av olika slag. Vem som ställer
kraven får vi aldrig veta utan svepande sägs
det att handeln ställer kraven.
Märkligt kan tyckas eftersom kraven i
Arlagården och Svenskt sigill inte är samma
(används av bland andra Falköpings mejeri).
Hela tiden ökar antalet frågor att besvara.
I praktiken är Arlagården obligatorisk

eftersom få har råd att inte vara med och
andra mejerier följer efter eller kommer
med andra kontrollprogram. Inom
mejerierna ägnar de anställda tid åt att
utforma dessa regler.
Även på förtroendemannasidan går
mycket tid åt att diskutera reglerna.
Eftersom vi alla har ont om tid, gör allt
detta att fokus på våra företag försämras.
Detta gäller såväl på gårdsnivå som inom
våra ekonomiska föreningar.
Detta måste få ett slut! Förtroendet
för våra ekonomiska föreningar sjunker

och många av våra medlemmar åker
inte längre på medlemsmöten eftersom
tilltron till föreningen är mycket lågt. Att
medlemmar som inte är nöjda uteblir från
medlemsmöten är ett stort bekymmer
eftersom den viktiga diskussionen uteblir.
Diskussion sprider kunskap och får oss alla
att tänka till.
Vi är trötta på att bita ihop, knyta näven
i fickan och försköna sanningen för att få
fortsätta leverera mjölk!
Claes Jonsson, vice ordförande

Hör gärna av dig till oss!

S

veriges Mjölkbönder står på
producenternas sida och vi har som
mål att skapa förutsättningar för en
lönsam och hållbar mjölkproduktion. Vi
bevakar, för mjölkproducenter, relevanta
frågor och jobbar aktivt för att påverka

politiker och andra beslutsfattare.
Vi som sitter i styrelsen är alla aktiva
mjölkbönder och finns spridda över
landet. Tag gärna kontakt med någon
av oss och berätta vad du funderar på.
Ingen fråga är för stor eller liten för att

diskutera. Även jobbiga frågor av olika
karaktär kan du ta upp, såväl ekonomiska
som psykiska svårigheter kan behöva
diskuteras.

Stefan Gård, Säffle
57 år, fru och 3 barn
75 mjölkkor + rekrytering
och 300 köttdjur, 350 ha
Tel. 070 – 622 22 33
stefan.gard@hotmail.com

Petter Pettersson, Älvsbyn
72 år, fru och 2 utflugna barn
65 mjölkkor + rekrytering
110 ha
Tel. 070 – 392 34 52
petterpet@me.com

Ulrik Isleborn, Aneby
49 år, sambo och 1 barn + 5 bonusbarn
75 mjölkkor KRAV, 120 ungdjur
110 ha åker och naturbeten
Tel. 070 – 252 90 27
isarydab@gmail.com

Claes Jonsson, Tibro
49 år, sambo och 2 barn
270 mjölkkor + rekrytering
350 ha
Tel. 070 – 301 09 31
bankebolet@gmail.com

Rikard Mikaels, Brastad
25 år, fru
100 mjölkkor + rekrytering
samt tjurar, 130 ha
Tel. 073 – 531 90 12
rikard.mikaels@gmail.com

Anders Håkansson, Brålanda
44 år, fru och 2 barn
110 mjölkkor + rekrytering
130 ha
Tel. 070 – 533 67 52
andhak75@hotmail.com

Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka
lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölkproduktion. Från och med juni 2019 ingår en prenumeration
på Lantbrukets Affärer i medlemskapet och därmed lyfter
tidningen de frågor som är relevanta för oss.
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