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Hur ser framtiden ut?

J

ust nu lever vi i en intressant
och till viss del skrämmande
värld. Vi har under det senaste
året sett stora kostnadsökningar
på våra insatsvaror samtidigt
som det också är brist på en hel del
insatsvaror, reservdelar och till och med
nya maskiner.
Odlingsåret 2022 kommer att bli
annorlunda med brist eller skyhögt pris
på mineralgödsel, högt pris på diesel och
så vidare. Hur kommer våra skördar att
bli? Ska vi dra ner på gödslingen? Ska vi
satsa på att få höga skördar och maximera
spannmålsskördarna? Spannmålsod
larna kommer nog att få ut kostnads
ökningarna men hur kompenseras vi
djurproducenter för högre grovfoder och
spannmålskostnader?
FRÅN RESERVDELAR TILL ARBETSKRAFT

På maskinsidan är det svårt att få tag i
reservdelar och det är leveransproblem
av nya maskiner. Samtidigt går de nya
maskinerna upp kraftigt i pris…. På
byggsidan ser vi samma mönster med
skenande kostnader.
Samtidigt med denna utveckling
ser vi också att det är stora bekymmer
med arbetskraft. Det är brist på allt
från chaufförer till barnmorskor. Hur
kommer det att gå för oss lantbrukare
om gränserna för arbetskraftspendling
skulle stängas?
Det ryktas om tomma livsmedelshyllor

i bland annat Kina och i media har vi läst
artiklar om att lagernivåer dragits upp
tidigare år för att hålla livsmedelspriserna
nere. Situationen ser ut att förvärras
ytterligare.
TUNGT ANSVAR VILAR PÅ MEJERIERNA

Den stora frågan är: Var ska vi ta
pengarna? Det har aldrig skiljt så mycket
mellan vad vi får för mjölken och vad det
kostar att producera den.
Mejerierna har nu en stor och för dem
helt ny situation där mjölkpriset till kund
och konsument måste förhandlas upp i
kronor inte i 10-öringar. Hur kommer de
att klara det? Kommer Sverigemarknaden
att utvecklas tillräckligt snabbt uppåt så
att de inhemska mejerierna kan hänga
med Arla?
Det är nu extremt viktigt att de
prisökningar som kommer på marknaden
verkligen når ut till oss mjölkproducenter
och inte hamnar hos mejerierna. Har
vi råd med klimatberäkningar och all
byråkrati?
MÄNGDER AV FRÅGOR

Att mjölkpriset kommer att stiga ser vi
varken något alternativ till eller någon
tvekan om. Frågan är bara hur mycket.
Kommer konsumenterna att klara
kostnadsökningarna? Kommer viljan att
betala för ekologisk mat mattas av ytter
ligare? Betyder GMO-friheten någonting
för våra konsumenter eller är det en
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onödig kostnad? Kommer djurvälfärd,
klimat och hållbarhet att prioriteras ner i
samma takt som matpriserna stiger?
SLUTA FÖRSKÖNA VERKLIGHETEN

Det enda vi vet säkert är att det nu är
viktigare än någonsin att sluta försköna
verkligheten utan att hela tiden tala klar
språk. Det duger inte att tala om att det
går att producera mjölk för 2,50–3,00 kr
litern. Vi har inte 11 000 kg mjölk per
ko och år i genomsnittsavkastning,
sanningen ligger under 10 000 kg.
Vår skuldsättning per ko ökar för varje
år, det byggs för lite, vi underhåller våra
byggnader och marker för dåligt, vi röjer
och planterar inte vår skog och så vidare.
Vi befinner oss på ett sluttande plan!
Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

Sex kronor
för mjölken
Vi har nu uppdaterat vår mjölkkalkyl och
siffrorna förskräcker. Efter att ha uppdaterat
priserna på våra insatsvaror i form av el, diesel,
gödning, foder och byggkostnader visar nu
kalkylen att vi behöver nästan 6 kr för mjölken
(5,95 kr). För att se kalkylen kan ni gå in på vår
hemsida www.sverigesmjolkbonder.se
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