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Vem ska styra våra
ekonomiska föreningar?

D

e lantbruksföretag som drivs
på landsbygden har blivit allt
mer komplexa och struktur
rationaliseringen har gått
snabbt på både djursidan och
inom växtodlingen. Det krävs mer och mer
av den som äger och driver dessa företag.
Parallellt med detta har de ekonomiska
föreningarna runt oss lantbrukare också vuxit
och blivit alltmer komplexa. Lantmännen
består av divisionerna lantbruk, energi och
livsmedel. Utöver det driver de Swecon och
Lantmännen fastigheter. Arla har medlemmar
i sju länder och en struktur som liknar Lant
männens med olika underdivisioner. Växa
Sverige är numera ett serviceföretag med
ägande i Viking Genetics med mera.
TIDEN ÄR BEGRÄNSNINGEN

Vi blir färre och färre heltidslantbrukare
och våra företag på gårdsnivå blir större
och större. I kombination med detta har
också lönsamheten gradvis försämrats och
kraven från myndigheter, våra ekonomiska



föreningar och folk i allmänhet höjts.
Numera är det få lantbrukare som har
tid och möjlighet att lämna gården. Det
saknas tid till att läsa in sig på det som ska
beslutas på de olika mötena och dessutom ha
koll på hur organisationen inom exempelvis
Arla och Lantmännen är uppbyggd. Vi har
helt enkelt inte möjlighet att sätta oss in i
företaget eller medlemsorganisationen på ett
tillräckligt bra sätt.

till 90 procent igenom sina förslag.
Skulle någon av medlemmarna sakna
ägandet av Swecon om Lantmännen sålde
det företaget? Finns det någon som tror att
kostnaderna på maskinsidan skulle öka om
Lantmännen Maskin skulle säljas ut? Skulle
vi få sämre avelsmaterial i Sverige om Växa
sålde sin andel i Viking Genetics? Samma
resonemang kan givetvis också föras om Arla.

TJÄNSTEMÄNNEN TAR BESLUTEN

Vi har svårt att se att några lantbrukare i
framtiden kommer att ha orken, kunskapen
och framför allt tiden att sätta sig in i våra
alltmer komplexa och växande ekonomiska
föreningar. Vi kommer att ha fullt upp att
styra de intresseorganisationer vi har, som
till exempel LRF, Sveriges Grisföretagare,
Sveriges Nötköttsproducenter, Sveriges
Mjölkbönder, med flera.
Frågan som kräver ett svar kvarstår: Vem
ska styra våra ekonomiska föreningar?

Besluten har helt enkelt överlämnats
till VD och den ”operativa” ledningen.
Vi hör allt oftare att ”Det är en operativ
fråga”. Dessa frågor ska alltså helt lämnas
över till den anställda ledningen att besluta
om. Resultatet har blivit att avståndet
mellan medlemmen och ledningen har ökat
snabbt. Många frågor är i praktiken redan
beslutade när de kommer ut till diskussion
hos de förtroendevalda. Detaljer kan efter
hård kamp från de förtroendevalda till
viss del ändras men tjänstemännen får

ALLTMER KOMPLEXA

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

Hur har ni klarat
sommarens betesperiod?
Foto Agneta Lilliehöök

Våra medlemmar och även andra, har hört av sig och berättat om händelser som skett
på gårdsnivå med anledning av sommarens betesperiod. De har råkat ut för kontroller,
förföljelser från privatpersoner och liknande.
Vi vill gärna få kontakt med fler om vad som hänt ute på gårdarna runt om i landet.
Hör gärna av er så att vi kan få en bild av situationen!

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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