Information från

Presentation
av våra nya förtroendevalda
Vad har du för bakgrund?
– Jag är 59 år, född och uppvuxen i Aneby i Småland. Jag utbildade mig till traktormekaniker
och började därefter att jobba i
mina föräldrars åkeriföretag där
vi transporterade hus åt Borohus.
Jag är gift med Åsa som kommer
från Västerås där hon växte upp
på en grisgård.

HEDEN, STRAX VÄSTER OM BODEN

Hur kom du
in i mjölkbranschen?
– När Borohus gick i konkurs
kände jag och Åsa att tiden var
mogen för att leta efter något

Åsa Augustsson

i Västmanland. Vi bodde 250
meter från en ridskola där jag
tillbringade mycket tid. Jag har
inte gått någon skola efter grundskolan. Jag skaffade hund och
flyttade hemifrån. Började efter
ett tag med hunduppfödning.
När jag väntade barn fick jag ont
i ryggen och även efter att min
dotter föddes hade jag problem
med ryggen och svårt att på
allvar komma igång att jobba. Jag
flyttade till Skaraborg 1994.

Mats Karlsson

STJÄLKHOLMEN, UTANFÖR SKARA

Vad har du för bakgrund?
– Jag är född och uppvuxen i
ett villakvarter i Surahammar

Hur kom du
in i mjölkbranschen?
– År 2005 träffade jag min
man Roger efter att tidigare ha

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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eget. Vi annonserade efter
en mjölkgård och fick napp i
Boden. Vi flyttade hit 1992 och
startade med 40 kor. Sedan 2010
har vi 300 mjölkande kor samt
600 hektar växtodling och driver
företaget ihop med våra tre söner.
Har du haft några tidigare
förtroende uppdrag?
– Ja, jag har varit förtroendevald
i Norrmejerier och LRF.
Varför blev du medlem
i Sveriges Mjölkbönder?
– Vi behöver en oberoende

skilt mig, därmed fick jag tre
bonusbarn. Roger hade mjölkkor
i Skeby utanför Götene i Väster
götland. Roger valde att sluta
med korna 2006 och bedrev
kvighotell istället.
– Jag började mer och mer hjälpa
till på gården och ryggen blev
bättre och bättre. Jag tyckte dock
att det var tråkigt att de fina
kvigorna försvann när de var
högdräktiga och började därför
med kor själv 2012. Korna finns
nu på gården Stjälkholmen
utanför Skara. Korna blev min
räddning!
– Jag brinner för avel och för SRBrasen. Driver nu Stjälkholmen
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organisation som den föreningen
är. Det finns snart inga mjölkbönder kvar och något måste
göras nu!
Vilka frågor brinner du för?
– Lönsamhet! Får vi betalt kan
vi göra vad som helst. Vi får mer
och mer arbete och procentuellt
allt mindre av vad konsumenten
betalar i butik. Rationaliseringar
ska inte bara göras på gårdsnivå.
Efter Uppdrag gransknings program får vi mer krav på gårdsnivå
eftersom svaga tjänstemän inte
stod upp för oss mjölkbönder.

med 70 kor och 200 ha åker i
ekologisk produktion ihop med
min man och hans son.
Varför blev du medlem
i Sveriges Mjölkbönder?
– Jag tycker om att påverka i de
sammanhang jag kan göra det.
Vad är de viktigaste
framtidsfrågorna?
– Sveriges låga självförsörjning
och Covid 19 är bara början. Vi
är inte förberedda på fler kriser.
Regering och riksdag måste
ta detta på allvar. Livsmedels
produktionen måste öka och det
kräver ökad lönsamhet.
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