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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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Just nu härjar den tragiska Corona
influensan. Vi får dagliga rapporter om 
ökande antal smittade och döda. Försök 

att spå hur utvecklingen kommer att bli görs, 
men redan efter några dagar visar de sig vara fel. 
Vad som är ärligt menade prognoser är svårt att 
veta men en del av dem är nog mer ett sätt att 
lugna befolkningen än seriösa prognoser. 

Dagligen kommer rapporter om att det är 
slut på skyddsutrustning inom sjukvården och  
hemvården. Sveriges undermåliga beredskap 
har på ett smärtsamt sätt tydliggjorts. Vård
personalen jobbar hårt pressade, kanske främst 
psykiskt med tanke på att de på grund av 
brist på skyddsutrustning löper stor risk att 
själv bli smittade. Men också på grund av att 
de kommer att få prioritera bort patienter på 
grund av ålder och annat, helt enkelt låta en del 
patienter dö. 

LIVSMEDELSFÖRSÖRJNINGEN
Via radio och TV har vi fått information om 
att vi inte har mat för mer än 10–15 dagar. 
Mat för en vecka finns i livsmedelshandeln och 
för knappt en vecka i hushållens kyl och frys. 

En del är avundsjuka på Finland som har sex 
månaders lager av livsmedel.

Ingen vet när den här situationen är över 
men den kommer att ta slut förr eller senare. Vi 
tycker att det är dags att redan nu börja diskutera 
hur vi kan undvika att hamna i det här läget 
igen. För oss är det självklart att vi ska ha rejäla 
beredskapslager av såväl sjukvårdsutrustning som 
livsmedel, drivmedel och ett dugligt försvar. 

MÅNGA FRÅGOR
Innebär det här slutet för EU och den globali
sering vi sett de senaste decennierna? Kommer 
turismen och framförallt utrikesresorna att 
minska? Kommer matvanorna att ändras? 

En läkare sa för någon vecka sedan att ”nu 
kanske vi kan få vara läkare igen”. Han syftade 
på den stora byråkrati de måste handskas med. 
Samma byråkrati om inte mer, som vi dras 
med inom lantbruket. Kan vi få gehör för att 
förändra detta nu?

EN ENAD BRANSCH
Vad gäller lantbruket anser vi att alla dess 
organisationer nu måste enas om att vi måste 

höja lönsamheten så att vi får en livskraftig 
och hållbar matproduktion och därigenom 
kunna försörja vår befolkning. Än så länge har 
inte våra butikshyllor varit tomma mer än en 
kortare period men det kan förändras snabbt 
det också. 

En ökad produktion av våra baslivsmedel 
i Sverige gynnar såväl svensk ekonomi som 
vår beredskapsnivå. Vi anser att vi inte tar 
vårt ansvar för vare sig våra egna medlemmar 
eller vår egen befolkning om vi inte driver de 
frågor som kan göra Sverige tryggare vad gäller 
livsmedelsförsörjningen. 

HÖJA LÖNSAMHETEN
Till skillnad mot många andra grupper som  
driver högre löner eller bättre betalning, gynnar 
det hela samhället om vi kan driva våra företag 
med bättre lönsamhet. Vi skapar arbetstillfällen 
som i stort sett är okänsliga för konjunktur
svängningar och som inte kan flyttas utomlands. 
Ett land med egen livsmedelsförsörjning är ett 
tryggare land. Det är dags att ta tag i det nu!

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

Vad händer när 
Coronapandemin är över?

Hör av er om hur ni  
drabbas av Coronaviruset!
Vi får frågor av europeiska mjölkorganisationer om hur vi inom 
mjölkproduktionen drabbats av de begränsningar som nu finns 
i samhället. Hör av dig till oss och berätta om hur det ser ut för 
just dig. Kontaktperson är Claes Jonsson, 070–301 09 31.

Förnyad hemsida
Vi har förändrat och förnyat vår hemsida www.sverigesmjolkbonder.se. 
Allt för att det ska vara enkelt att få information om föreningen och  
det arbete vi utför. Det är oerhört viktigt att vi är tydliga och visar vad 
vi står i olika frågor. Kom gärna med synpunkter. Kontaktperson är 
Petter Pettersson, 070–392 34 52.
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