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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. 

L
RF är en av medlemmarna i 
den ekonomiska föreningen 
Krav. Det finns idag 24 
olika medlemmar i Krav 
där förutom LRF även 

Arla, Lantmännen, Skånemejerier ek för, 
Norrmejerier, Scan, Ica, Coop, Axfood, 
med flera ingår. Krav bildades av några 
eldsjälar för ekologisk odling i mitten av 
1980-talet. I början av 90-talet valdes 
LRF:s Torsten Andersson till ordförande 
och föreningen har därefter vuxit, tagit 
in fler medlemmar och skiftat ordförande 
några gånger sedan dess. 

Under Kravs tidiga år levde de sida vid 
sida med den konventionella odlingen 
men har med åren alltmer kommit att 
bygga upp en större och större konflikt 
mellan olika lantbrukare. Åtskilliga är de 
reklamkampanjer från Krav som svartmålat 
konventionellt lantbruk. Detta har enligt 
oss medverkat till att förstärka synen på 
konventionellt lantbruk som miljöfarligt.

FÅR INTE IFRÅGASÄTTAS
Numera är LRF Mjölks tidigare Vd Jonas 
Carlberg affärsområdeschef lantbruk 
på Krav. Den ekologiska produktionen 
får inte ifrågasättas och från mejerihåll 
hävdas att det krävs Krav-produkter för 
att få ”marknadstillträde” till butikerna. 
Mejeriernas intjäning, framförallt från 
ekomjölken, redovisas inte och får inte 
ifrågasättas eller diskuteras. EU-stöden 
har länge mer och mer styrts över till eko-
sidan och detta kommer att öka med den 
nya CAP-perioden från och med 2023.

Gynnar verkligen detta någon i 

slutändan? Konventionella gårdar slås ut 
medan de ekologiska inte heller de får 
ihop ekonomin.

LRF MJÖLK – BÄSTA ALTERNATIVET?
LRF Mjölks verksamhet regleras genom 
avtal mellan LRF, Lantbrukarnas Riksför-
bund AB och Svensk Mjölk AB. Enligt 
avtalet är målet att öka mjölkinvägning 
och konsumtionen av mejeriprodukter. 
De som är förtroendevalda i den så 
kallade mjölkdelegationen kommer samt-
liga från mejerierna och Växa Sverige. 
LRF Mjölk har flera branschpolicyer 
som begränsar konkurrenskraften för 
de svenska mjölkproducenterna. Ingen 
mjölkproducent sitter i mjölkdelega-
tionen utan att först vara förtroendevald i 
något mejeri eller Växa. 

Är LRF Mjölk verkligen det bästa för 
mjölkleverantören? Eller finns det bättre 
alternativ för oss mjölkbönder?

KOPPLINGEN CENTERN – LRF
Under många år har kopplingarna mellan 
Centern och LRF varit starka. Det var 
inte så konstigt längre tillbaka i tiden 
när Bondeförbundet blev till Centern. 
Numera blir det dock märkligt när 
Centern alltmer liknar övriga partier och 
sedan ett antal år har tappat intresset för 
oss i lantbruksbranschen. 

LRF:s förra ordförande Helena Jonsson 
hamnade först på Centerns riksdags-
lista men blev sedan landshövding i 
Jönköpin  g. Detsamma gäller den tidigare 
nämnde Torsten Andersson som blev 
landshövding på Gotland. 

Mer information att reflektera  
över finns på webben: 
www.lrf.se/om-lrf/organisation/ 
branschavdelningar/lrf-mjolk/om-oss

Helena Jonsson har nyligen lett Rege-
ringens utredning om fossiloberoende 
jordbruk. I den presenteras olika förslag 
för att vi ska komma ifrån användningen 
av bland annat diesel. Utredningen före-
slår också ett skatteavdrag på sju procent 
av omsättningen i våra lantbruksföretag. 
Hur det ska utformas är osäkert. Det finns 
ju inga eller få lantbruksföretag som har 
resultat som medger det skatteavdraget.

DET BÄSTA FÖR SVENSKT LANTBRUK?
Ett annat exempel på utbytet mellan 
Centern och LRF är när Anna-Karin 
Hatt rekryterades till Vd för LRF. Leif 
Zetterberg gick från Vd-posten i LRF till 
Centern. Under tiden Anders Källström 
var Vd i LRF var hans son Emil Källström 
riksdagsledamot för Centern. Listan kan 
göras längre men sambanden är tydliga 
och detta trots att LRF säger sig vara en 
partipolitiskt obunden organisation. 

Har den starka kopplingen mellan 
LRF och Centern gynnat svenskt lant-
bruk? Har dessa personer verkligen haft 
svenskt lantbruks bästa för ögonen i alla 
situationer?

Fortsättning följer i nästa nummer av 
Lantbrukets Affärer! 
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