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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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Svensk mjölkproduktion blöder pengar. 
Många har nu skickat in sina EU-stöds-
ansökningar så fort som möjligt för att 

kunna få ut förskott på EU-stöden. Förskott 
på uppåt 80 procent av stödet är inte ovanligt. 
Ändå släpar vi med våra leverantörsskulder. 

Produktionen har under ett stort antal år 
minskat och gapet mellan konsumtion och 
produktion ökar oavbrutet. Underhållet på 
byggnader är eftersatt, skogsavverkningar har 
gjorts men pengar för återplantering saknas, 
många marker behöver täckdikas men även  
här saknas pengar. Byggnader för mjölkpro-
duktionen som snart är utslitna är avskrivna 
men inte amorterade. Detta beror naturligtvis 
på den usla lönsamhet vi dragits med under 
många år. 

LÖNSAMHETEN
Vad behöver då göras? Det finns många 
åtgärder att göra men förenklat kan man säga 
att om lönsamheten ökar med en krona per 
kg mjölk kommer de allra flesta att klara att 
betala sina räkningar i tid samt att underhålla 
på ett bättre sätt. Med två kronor mer kommer 
svensk mjölkproduktion att öka. Observera 
här att vi skriver att lönsamheten ska öka, det 
vill säga nettot. Eftersom vi producerar drygt 
2,5 miljarder kg mjölk innebär detta att nettot 

behöver öka med 5 miljarder. Det är små 
pengar när det talas om flera hundra miljarder 
i stödåtgärder för att förhindra att Sverige 
kollapsar på grund av Coronapandemin. 

KOSTNADERNA
Vi kan nå detta på flera sätt. Det billigaste  
och mest effektiva är sänkta kostnader.  
Avskaffat beteskrav, ändring av processen  
kring miljötillstånd MKB, se över biotop-
skyddet, kraftig minskning av vildsvin och 
rovdjur och så vidare. Utöver detta kan vi 
också minska byråkratin från våra mejeriers så 
kallade kontrollprogram, ta bort GMO-frihet 
med mera. Kostnaden för detta är noll för 
samhället. Jordbruksverkets och EU:s regler för 
EU-stöd kan kraftigt förenklas.

Från samhällets sida är dieselskatten den 
stora symbolfrågan. Dessutom har vi ett 
generellt högt skattetryck för både företag och 
anställda i Sverige. Givetvis måste mjölkpriset 
också höjas. Det duger inte att ligga på samma 
nominella mjölkpris som på 1980 talet. 

BEREDSKAPEN
Det diskuteras nu flitigt att vi behöver öka 
beredskapslagren. Det är en åsikt som vi givet-
vis delar. En del av lösningen på beredskaps-
lagren är att öka den inhemska produktionen. 

Att vara självförsörjande innebär ett lägre 
behov av lager och därmed en sänkt kostnad 
för samhället. 

Med två kronors högre lönsamhet ökar 
efterfrågan på spannmål och vi höjer därmed 
värdet på spannmålsproduktionen i Sverige när 
alternativet nu är export. Vi ökar effektiviteten 
i både foderanläggningar och på maskinsidan. 
Vi behöver skriva av och amortera våra bygg-
nader snabbare eftersom utvecklingen går allt 
fortare. Vid en högre lönsamhet kan vi bygga 
för bättre djurvälfärd. Våra gårdar kommer 
göra ett bättre intryck på våra kunder och hos 
konsumenten.

ÖKAR STATENS INKOMSTER
De investeringar och underhåll som skulle 
göras på gårdsnivå vid två kronors bättre 
lönsamhet skulle öka statens inkomster via 
fler byggen, fler inhemska arbetstillfällen och 
så vidare. Allt detta för endast fem miljarder 
kronor. Eller inte ens det eftersom skatte-
intäkterna ökar vid en större mjölkproduktion. 
Görs detta dessutom via sänkta kostnader kan 
kalkylen till och med visa på ett plus. 

Har det svenska samhället verkligen råd att 
avstå detta?

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder
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