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Biologisk mångfald,
djurhälsa eller klimat?

E

fter att ha gjort Arlas klimatberäkning
inser vi att det är mycket som står i
motsats till varandra vad gäller biolo
gisk mångfald, ekologisk odling och klimat
påverkan, med mera. Observera att detta inte
är en kritik mot just Arla. Alla beräkningar
visar såvitt vi vet åt samma håll.
MOTSATSFÖRHÅLLANDEN

Som lantbrukare undrar vi hur allt detta ska
gå ihop? Här är några exempel på motsats
förhållanden:
• Naturbetesmarker har låg avkastning och
gör att svenska siffror blir sämre än danska.
De danska har väldigt lite naturbeten i
klimatberäkningen.
• Låga skördar gör att klimatpåverkan blir
högre. Detta gör att skogs- och mellan
bygder blir sämre ur klimatsynpunkt.

• Ekologisk odling sänker skördarna men
förbrukar mindre mineralgödsel. Nettot
blir sämre ur klimatsynpunkt. Mjölk
avkastningen på ekologiska gårdar är också
i genomsnitt lägre vilket påverkar negativt.
• Grödor med höga skördar ger bättre siffror,
till exempel majs och vall.
• Eftersom spannmål och proteingrödor
avkastar sämre per ha får den som är till
stor del självförsörjande sämre siffror.
• Bete minskar utnyttjandegraden av vallen
och är därmed negativ.
• Fullfoder eller blandfoder förbrukar mer
diesel och är sämre ur klimatperspektiv.
Däremot kan det ge bättre djurhälsa men
det syns inte i klimatberäkningen.
• Låg mjölkavkastning och låg tillväxt är nega
tivt ur klimathänseende. Mjölk producerad
med mycket vallfoder blir därmed negativt

trots att vallen ofta ses som bättre rent
växtodlingsmässigt och binder in mer kol.
VAD HÄNDER FRAMÖVER?

Som ni ser är det mycket som står i konflikt
med varandra. De länder som har mycket
bete och naturbetesmarker kommer att se
sämre ut ur klimatperspektiv.
Miljö och biologisk mångfald står många
gånger i skarp kontrast till vad som är bra ur
klimatsynpunkt. Orörd skog är i det korta
perspektivet positivt.
Det kommer att bli intressant framöver att se
hur de här ”konflikterna” ska lösas. Ska natur
betesmarkerna planteras igen för att binda mer
kol? Ska vi sluta med ekologisk produktion?
Fortsättning lär följa...
Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

Äntligen – utbetalningar i tid!

I

år ser det för första gången
på många år ut som om de
allra flesta fått sina EU-stöd
utbetalda enligt Jordbruks
verkets utbetalningsplan. Det
var verkligen på tiden! Många
miljarder har de senaste dagarna
betalats till våra bankkonton.
Men tyvärr har det för många

av oss försvunnit lika mycket ut
från våra bankkonton. Utöver
detta har också bankerna fått in
mycket pengar från de av oss som
tagit förskott på EU-stöden.
Tyvärr har vi från både
Lantmännen och Svenska Foder
hört att det är svårare i år än förra
året att få in pengar. Pengarna

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
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på gårdsnivå är slut efter många
års dålig lönsamhet. Vi hör från
lantbrukare om hur pengarna från
EU-stöden försvann direkt och att
årets gödning ännu inte är betald.
Det är viktigt att ni mjölk
bönder som likt oss är i den
här situationen inte känner att
ni är ensamma utan att ni vågar
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prata om det. Ju fler vi blir som
vågar säga sanningen desto mer
påverkar det våra mejerier,
politiker, med flera. Var inte
rädda för att ringa någon av
oss om ni behöver prata av er.
Gå gärna in på vår hemsida
www. sverigesmjolkbonder.se,
där finns fler kontaktuppgifter.

SEKRETARIAT
Birgitta Berndtsson
076-775 82 38
birgitta@bbc-agriconsulting.com
www.sverigesmjolkbonder.se
33

