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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

Det kan man åtminstone tro att 
den är, när man läser ATL:s 
samman ställning av utbetal

ningarna för VD:ar och styrelser inom 
mejerier och övrig kooperation runt oss 
inom mjölkproduktionen. 

Varje år ser vi hur löner och bonusar 
ökar trots att våra avräkningspriser inom 
både spannmål och mjölk ligger på 
nivåer som på 80 talet. Detta i nominella 
tal. I reala tal har våra avräkningspriser i 
stort sett halverats. Vi kan inte förstå hur 
det kan vara så när mjölkproduktionen 
hela tiden går på knäna ekonomiskt och 
Sveriges produktion minskar. 

BYRÅKRATIN FRODAS
De som frodas runt oss är de som arbetar 
med byråkratin kring våra företag. 
Tjänstemän på mejerier, Jordbruksverket, 
länsstyrelser och andra myndigheter lever 
inte direkt med kniven på strupen de 
heller. Organisationer som Krav, Smak, 
Svenskt Sigill med flera, lever också ett 

enkelt liv på att konstruera regler och 
annat för att styra oss.

Det vore mycket intressant att varje år 
se en lista över hur inkomsterna ser ut för 
svenska mjölkproducenter. Hur kan det 
vara så att VD:n i ett företag inte behöver 
ta något ansvar ekonomiskt, när företaget 
som vederbörande jobbar i går dåligt eko
nomiskt? Jämför detta med oss mjölkpro
ducenter som har 20–30 miljoner kronor 
i skulder och den risk vi tar i kombination 
med den mängd arbete vi gör. 

STÄNDIGT HÖJDA KRAV
Hur kommer det sig att ersättningarna till 
VD och styrelser hela tiden kan öka när 
mjölkpriset ligger still i nominella tal? Hur 
svårt är det i praktiken att driva ett företag 
där du hela tiden har ett konto där du kan 
anpassa kostnaden till vad som blir över, 
det vill säga mjölkpriset?

Lägg utöver det till att kraven på 
oss hela tiden höjs med fler regler, mer 
detaljstyrning och större krav på insyn i 

våra företag. Mejerierna kan alltså hela 
tiden sälja en ”bättre” produkt men 
klarar inte att höja priset.

EN STARK MJÖLKPRODUKTION
Sveriges Mjölkbönder uppfattas ofta 
som en missnöjesorganisation vilket 
inte stämmer. Visst är det så att vi inte 
är nöjda men vi ser också att vi i det här 
landet har stora möjligheter till att ha en 
lönsam mjölkproduktion.

Varför ska vi leva med en massa 
konkurrensregler som missgynnar oss, 
såsom dieselskatt, beteskrav, biotopskydd 
och så vidare?

Varför ska vi se på när arbetstillfällen 
flyttar till andra länder och självförsörj
ningen i Sverige är så låg att vi skulle 
behöva ransonering vid en krissituation?

Vi vill se en stark mjölkproduktion i 
Sverige och kommer fortsätta kämpa för 
det oavsett om vi anses tråkiga eller ej!

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

Mjölken är jättelönsam...

• Vi har fått in flera samtal från lantbru
kare som är förtvivlade över anmälningar 
till länsstyrelsen och högre krav från 
mejerierna. En lantbrukare berättade i ett 
samtal med en av oss i styrelsen att:  
”Jag vågar inte ringa till någon annan, 

det är bara Sveriges mjölkbönder som  
jag vågar höra av mig till.” 

Det verkar vara många olika 
k ontroller för tillfället. Det verkar 
också spridas information mellan läns
styrelser och organisationer runt oss, 

vilket leder till fler kontroller. 
Många känner hur ”snaran dras åt”. 

Gå inte hemma och grunna utan ring 
någon av oss. Vi lyssnar förutsättnings
löst och kan förmedla vissa kontakter 
om ni vill ha hjälp.

Fortsätt att höra av er!

En något lindrad plåga


