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Information från

Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka 
lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölk- 
produktion. 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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Här följer en sammanfattning av vad 
Sveriges Mjölkbönder har arbetat 
med det senaste verksamhetsåret.

Årsmötet hölls i mars i samband med 
Mjölkens dag i riksdagshuset. Under de 
traditionsenliga årsmötesförhandlingarna 
delades priset till Årets trigger ut till Michael 
Verdicchio. Han är journalist på Göteborgs-
posten och har skrivit mycket om djurrätts-
aktivisternas olagliga och kriminella metoder 
gentemot djurägare. Ett mycket bra arbete 
som fått allmänheten att få upp ögonen för 
hur djurägare drabbas.

REGLER FÖR EU-STÖD
Efter detta höll EU-bonden Jan Erik 
Andersson ett föredrag om Sveriges tillämp-
ning av EU:s regler för EU-stöden och hur 
vi ska agera vid kontroller, med mera. Detta 
ledde senare till att vi lämnade en skrivelse 
till Jordbruksverkets styrelse om felaktig-
heter i Sveriges tillämpning av reglerna 
kring dessa. 

Denna skrivelse ledde senare till att Claes 
Jonsson och Ulrik Isleborn träffade fem 
chefer på Jordbruksverket. Vi fick därefter 
ett skriftligt svar från dem. Vi har även 
efter detta skickat förslag på ändringar och 
förbättringar av regelverket kring EU-stöden.

GIVANDE MÖTEN
Under året har vi träffat landsbygds minister 
Jennie Nilsson och medverkat vid en hearing 
kring nya straff vid brott mot djurskydds-
lagen. Stefan Gård har träffat Jordbruks-
departementet och en representant för 
EU-kommissionen. Detta angående den nya 
Cap-reformen. 

I juni träffade Claes Jonsson, Stefan Gård 
och Birgitta Berndtsson Lantbrukets  
Affärers ägare Agneta Lilliehöök och 
Lennart W ikström. Det blev då bestämt 
att tidningen ska ingå i medlemskapet i 
Sveriges Mjölkbönder. Föreningen dispone-
rar även en egen sida i varje nummer av LA. 
Avtalet började gälla vid halvårsskiftet.

REMISSER OCH DEBATTER
Vi har under året fått ett antal samtal från 
mjölkproducenter i olika utsatta situationer 
och vi har försökt hjälpa till med kontakter 
och råd. Det är värdefullt för oss att få denna 
information om hur det ser ut på gårdsnivå. 
Dra er aldrig för att ringa till oss om stort 
som smått!

Varje vecka under det gångna året har 
styrelsen haft telefonmöten samt genomfört 
ett fysiskt styrelsemöte. Dessutom har vi 
medverkat vid Lantbrukets Affärers 25-års-
jubileum. 

Utöver detta har vi skrivit remissvar till 
Naturvårdsverket om vildsvinsproblemati-
ke n och till Jordbruksverket om uppbundna 
kor. Ett antal krönikor, insändare och 
debatt artiklar har publicerats. Kontakter 
med radio, tidningar och politiker har 
tagits, allt för att förbättra för de svenska 
mjölkbönderna. 

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

S tyrelsen i Sveriges Mjölkbönder har 
beslutat att ställa in årsmötet på 
grund av Coronavirusets spridning. 

Vi vet i nuläget inte när eller om årsmötet 
kan hållas. Vi är medvetna om att vi med 
detta bryter mot stadgarna men säkerheten 
för medlemmarna i föreningen och våra 
gårdar är enligt oss viktigare än stadgarna. 

Valberedningen för Sveriges mjölkbönder 
har gjort ett bra jobb och tagit fram två nya 
namn till styrelsen. Det är Mats Karlsson 
från Boden som har 300 kor och  
Åsa Augustsson från Skara med 70 kor i 
ekologisk produktion. Vi kommer nu att ta 
in dem i styrelsearbetet. 

Vad gäller Coronaviruset så uppmanar vi 

till försiktighet och råder er att för tillfället 
inte ta emot besök från kontrollanter,  
r ådgivare eller andra. 

Slutligen, tar vi gärna emot förslag på vad 
vi i styrelsen ska jobba med framöver. Vi ser 
fram emot samtal från er medlemmar och 
hoppas att vi snart ska kunna gå tillbaka till 
”normalläge” igen.

Ett händelserikt år 2019

Inställt årsmöte och uppmaning till försiktighet 


