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Sveriges Mjölkbönder beskylls ibland 
för att ha konstiga idéer och att vi 
enbart finns till för större mjölk

producenter. Ligger det något i de påståen
dena? Nej, det anser vi är helt fel. 

Vi står för enkelhet, frihet, mångfald och 
för den enskilde mjölkföretagarens rätt att 
själv välja. Vi står för att vi ska ha så bra 
konkurrensvillkor som möjligt och så lite 
regler och lagar som möjligt. 

Ska vi tala mer i klarspråk, är det detta vi vill:
• Avskaffa beteskravet. Vi lantbrukare ska 

själva kunna välja vilka djur vi vill ha ute 
och när. Vill samhälle och konsumenter 
ha mjölk från djur som går ute är det bara 
att betala mer för den.

• Sänkt dieselskatt. Det är inte rimligt att 
vi som bedriver lantbruk i ett avlångt 
land med långa transporter straffas med 
högre kostnader för diesel jämfört andra 
konkurrentländer. 

• Utrota vildsvinsstammen. Vi vet att detta är 

ett högt ställt mål men varför ska vi i Sverige 
ha ett djur som förstör grödor, skog och 
trädgårdar? Detta djur är negativt för både 
miljön, klimatet och ekonomin. 

• Minska rovdjursstammarna. 
• Stoppa våra mejeriers kontrollhysteri. Ju 

mer regler och kontrollpunkter mejerierna 
hittar på, desto mer beskärs vår frihet som 
företagare. Det är också rent kränkande 
när helt främmande personer kommer till 
våra gårdar och har synpunkter på allt ifrån 
våra byggnaders skick till inkalvning sålder 
på kvigor. Det mejerierna enligt oss ska 
kontrollera är fett och proteinhalt, celler, 
bakterier, lukt och smak samt antibiotika
förekomst. Alltså ren livsmedelssäkerhet. 
Ju mer regler mejerierna inför desto större 
blir fallet vid en granskning av till exempel 
Uppdrag Granskning. Det är ju också klart 
bevisat att det inte ger någon merbetalning 
eftersom vi har nominellt sett nästan 
samma mjölkpris nu som på 1980talet. 
Realt är priset halverat.

• Ha ett kraftigt förenklat tillstånds
förfarande (MKB) när vi når över 400 
djurenheter. Detta finns inom övriga EU.

• Ha kvar mångfalden i mjölkföretag och 
mjölkföretagare. Vi vill inte förbjuda vare 
sig uppbundna djur eller ser det som att 
alla måste ha 500 kor eller mer. De som 
gynnats hittills av den storleksrationalise
ring som skett är främst mejerierna som 
inte presterat ett högre mjölkpris.

• Ta bort stämpeln på lantbruk som miljö
farlig verksamhet. Att Sverige som enda 
land i EU klassar livsmedelsproduktion 
som miljöfarligt är enligt oss stor skam.

Detta är några punkter som vi anser att alla 
lantbrukare borde kunna enas kring. Vi 
borde alla kunna ställa upp på så lite regler 
som möjligt och så bra förutsättningar som 
möjligt.
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Mjölkens dag som normalt sett 
brukar arrangeras i riksdags
huset, hålls i år digitalt. 
Medverkande är Sveriges 
Mjölkbönder, Christina Nordin 

från Jordbruksverket, Vd för 
Falköpings mejeri och Vd Arla 
Sverige, företrädare för riks  
dags partierna, Ica, Axfood,  
med flera. 

Temat i år är den tunga regel
bördan för jordbruket. Regler 
och byråkrati kostar pengar. 
Livsmedelsstrategin antogs 2017 
men vad har hänt sedan dess 

och vad kan bli bättre?
Anmälan sker till: https://

forms.kd.nu/mjolkensdag/.  
Ni som avser att vara med,  
tänk på att logga in tidigt!

Vad står Sveriges Mjölkbönder för?

Mjölkens dag 17 mars  –  om regler och byråkrati

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

ORDFÖRANDE
Stefan Gård
070-622 22 33
stefan.gard@hotmail.com

VICE ORDFÖRANDE
Claes Jonsson
070-301 09 31
bankebolet@gmail.com

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. 


