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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. 

Information från

I år för precis 30 år sedan köpte vi gården 
och 1991 köpte vi våra första tio dräktiga 
kvigor. Vi hade varken utgödsling eller 

rörledningar och inte ens vatten då allt frusit 
sönder under alla år ladugården stått tom 
dessförinnan. Det fanns ett mjölkrum, litet 
och gammalt, där jag själv sprang runt som 
barn när vi var hos mormor och morfar.

Trots allt detta gamla och slitna, minns 
jag så väl när en man från Arla kom ut för 
att gå igenom regler och se så vi kunde få in 
en kyltank i mjölkrummet. Han var glad, 
önskade oss ett stort lycka till och sa att vi var 
så välkomna till Arla.

ARBETSGLÄDJE OCH FRAMTIDSTRO
Jag minns också åren som följde med värme 
trots allt hårt jobb med att renovera lagården, 
få in rörmjölkning och utgödslingar samt 
allt annat när maken var ledig från sina 
traktamentesjobb. Många var nätterna då 
vi jobbade med sånt där inte barnen kunde 
vara med, då vi fick vänta tills de somnat för 
natten.

Men tänk så lyckliga vi var och vilken 
arbetsglädje och framtidstro vi hade! Jag 
minns även hur mycket positivt vi fick från 
Arla som då enbart var svenskägt och den 
röda Arlakon fortfarande var en symbol för 
svensk mjölk.

Arla ägde ju på den tiden både Frödinge 
och Semper, och jag minns alla fina  
erbjudanden vi fick. Bland annat pajer  

med olika smaker som gallrades ut för små 
fel, glass och stora flaskor med chokladsås och 
mycket annat som gjorde att även barnen fick 
glädje av medlemskapet i Arla.

När jularna kom fick alla gårdar en stor 
och fin jullåda med ostar och allt möjligt 
smått och gott. En innehållsrik almanacka 
fick vi också varje jul. Det var tryggt att 
tillhöra Arla och man kände sig behövd och 
uppskattad.

ALLT SOM FÖRSVANN
Senare såldes alla sidoverksamheter ut då Arla 
bestämde sig för att enbart koncentrera sig på 
mjölken. Det var fina verksamheter och jag 
personligen tycker att det var ett alldeles fel 
beslut att sälja ut dem.

När sedan Arla även började sälja ut sig 
själva för att få fler marknadsandelar, började 
även deras intresse för sina leverantörer att 
försvinna. Allt det där lilla extra försvann, 
reglerna hårdnade med fler och fler krav och 
inga morötter att hänga framför. Bara krav. 
Alla roliga erbjudande försvann, jullådan fick 
vi själv betala om vi ville ha den, till och med 
almanackan drogs in till slut, inte ens det 
fanns det vilja till att ge.

HÅN MOT DE SOM SLITIT HÅRT
Jag ska inte klaga, jag vet det är en ny tid och 
nya värderingar, men jag saknar det gamla. 
När Arla slog sig in på en marknad som inte 
har något som helst med mjölken att göra, 

snarare tvärtom en linje som på sikt vill slå ut 
all animalieproduktion, ja då trodde jag att 
gränsen var nådd. Oavsett om nu Arla skulle 
tjäna några kronor på det, anser jag att detta 
beslut är ett rent hån mot alla de bönder som 
slitit hårt och gjort att Arla står där de står idag.

Men det tog inte slut där heller utan strax 
efter detta kom det nya kontrollprogram 
för att få leverera mjölk. Där Arla går både 
miljö- och djurrättsaktivisternas ärenden mot 
sina medlemmar samtidigt som avräknings-
priserna sviktar.

NU VILL JAG INTE LÄNGRE
Arlas förklaring är att kunderna kräver detta, 
men konsumenten vill ju ha svensk mjölk 
och inte ett kollektivt avräkningspris, där  
det inte går att stödja den svenska mjölk-
produktionen genom ett aktivt val.

Arla och deras agenda har nu på ett  
effektivt sätt eliminerat alla svenska mer- 
värden för att bereda plats åt den danska 
överproduktionen på den svenska  
marknaden.

Jag känner mer och mer ett lugn över  
att lägga ner mjölkproduktionen trots att 
oron för vad jag ska göra sedan hela tiden 
gnager. Men att vara undersåte till ett företag 
som faktiskt inte bryr sig om den ”lilla” 
människan är ingen förening som jag längre 
vill jobba för.

Kerstin Herbertsson, mjölkbonde i Jämjö
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