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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. 

F
rån Storbritannien hör vi 
mer eller mindre dagligen 
rapporter om vilka problem 
de drabbats av på grund av 
brist på lastbilschaufförer. Det 

är även brist på drivmedel på mackarna, 
brist på livsmedel i affärernas hyllor och 
det har till och med hällts ut mjölk. 

Allt detta ”skylls” på att Storbritan-
nien har lämnat EU och de utländska 
chaufförer som skulle kört lastbilarna har 
lämnat landet. Om detta stämmer helt 
eller bara är en del av sanningen kan vi 
inte bedöma, men helt klart är att detta 
scenario kan drabba verksamheter i de 
flesta västeuropeiska länder om gränserna 
skulle stängas och utländsk arbetskraft 
skulle utebli.

 KOMMER ATT DRABBA SVERIGE   
Vi ser även att det här i Sverige finns en 
stor risk för den här utvecklingen. Vid 
ett behov av att stänga gränserna eller att 
arbetskraften i de forna öststaterna får 
en högre levnadsstandard inom det egna 
landet, kommer deras drivkraft att arbeta 
i andra länder att minska kraftigt. 

När och om detta inträffar, kommer 
västvärlden och inte minst Sverige att 
drabbas hårt med matbrist och brist på 
andra varor som följd. Många mjölkkor 
kommer bli omjölkade och även annan 
djurskötsel drabbas. Detta gäller även 
arbete i skogen, på byggen, med mera.

EN ENORM BYRÅKRATI
Det är hög tid för samhället att se med 
stort allvar på det här problemet. Det 
är en beredskapsfråga men också en 
 möjlighet att få fler svenskar i arbete. 

Vad gäller lantbruket och framför 
allt mjölkproduktionen, måste vi inse 
att vi inte kan hålla på med all den 
byråkrati som mejerierna lägger på oss 
på gårdsnivå via ständiga ändringar av 
kvalitetsprogram, kontroller och allmänt 
rapporteringsarbete. De som arbetar 
med detta borde vara ute på gårdarna 
och delta i produktionen istället för att 
göra våra företag mindre effektiva via 
alla detaljstyrningar och regler. På köpet 
skulle friheten på gårdsnivå öka….

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

Stallmästaren vill få in öronmärken
Vi i Sveriges Mjölkbönder har varit i 
kontakt med öronmärkestillverkaren OS 
ID Stallmästaren med anledning av att så 
många djur tappar ett eller båda de märken 
de har i sina öron. 

På företaget Stallmästaren är de medvetna 

om de problem som saknade öronmärken 
ställer till med vid tvärvillkorskontroller. 
De vill försöka förbättra kvaliteten på 
märkena om det går. Ett bekymmer är att 
de inte får tillverka hur starka öron märken 
som helst på grund av djurskyddsskäl. Ett 

öronmärke ska helt enkelt hellre gå sönder 
än slita isär örat.

Som ett led i arbetet med detta vill Stall-
mästaren gärna få in tappade eller trasiga 
öronmärken från oss lantbrukare. Kontakt-
uppgifter finns på www.stallmastaren.se

Mer mat – fler 
jobb helt enkelt 
Vill du ha bättre betalt för dina varor och 
mer kvar i plånboken i slutet av månaden?

"Mer mat – fler jobb" är ett EU-finan-
sierat projekt som riktar sig direkt till 
landets livsmedelsproducenter. Här finns 
chans att göra en företagsanalys, gå kurser 
och få hjälp med rekrytering. Priserna är 
kraftigt subventionerade och erbjudandet är 
skräddarsytt för lantbruket.

Här är ett axplock ur erbjudandet: 
Företagsanalys, Ledarskapskurs, Styr ditt 
företag mot ökad lönsamhet, Prisstrategi 
och priskalkylering för ökad lönsamhet 
samt Olika fokuskurser inom djurhållning. 
Gå in på hemsidan www.matjobb.se för 
mer information. 
Om du vill veta mer om företagsanalysen: 
https://matjobb.se/foretagsanalys

Mer mat – fler jobb är ett samarbete 
mellan LRF, Livsmedelsföretagen, Arbets-
förmedlingen och Krinova. Projektet 
finansieras av Europeiska Socialfonden, 
ESF, och pågår till och med maj 2022.


