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E
fter att inte ha varit på något 
kretsmöte inom Arla på 
många år var jag i år på vårt 
kretsmöte inom Arlas Skara-
borgskrets. Eftersom vi inom 

Sveriges Mjölkbönder fått många samtal 
om hur Arlagårdskontrollerna fungerar, 
att vi inte har råd med GMO-friheten 
och så vidare, hade jag lämnat in ett antal 
motioner till kretsmötet. 

Kvällen började som vanligt med att 
det serverades mat. Det märks att folk 
uppskattar att kunna komma ut och 
träffas igen efter att nedstängningarna 
runt Covid-19 hindrat oss från detta. 

ENDA VÄGEN FRAMÅT
När mötet börjar blir jag sittande bredvid 
Anders som jag känner till sedan många 
år. Mötet börjar, resultatet presenteras 
och som vanligt lyfts det fram att Arla 
gjort bra ifrån sig. Efter ett tag vänder jag 
mig till Anders och säger: ”Allt är precis 
som det senaste kretsmötet jag var på för 
6–7 år sedan. Inget har ändrats.” Anders 
håller med och mötet fortsätter med 
information kring kommande hållbar-
hetsarbete och klimatarbete. Något som 
kallas för ”big five” pratar de mycket om. 
De hävdar att detta är enda vägen framåt. 

RÄDSLA OCH ORO
Hela tiden undrar jag vad det är för fel 
på mig? Det här är inte den verklighet 
jag får samtal om. Inte heller den vardag 
jag lever i. Min och många andras 
verklighet är att vi har fullt sjå att betala 
våra räkningar i tid, hela tiden har vi en 
rädsla för att glömma att rapportera till 
CDB i tid, en oro för att få olika typer av 
kontroller och så vidare.

VINNER OCH FÖRLORAR
Mötet kommer så småningom in på 
behandlingen av motioner. Kretsrådet 
tillstyrker två av mina motioner med 
några tillägg och de går igenom utan 
 diskussion. Sedan kommer vi till en 
motion om att göra om Arlagården i 
grunden och det blir en debatt om detta. 
Den går till omröstning vilken jag till 
min stora förvåning vinner!

En motion om att vi ska ha nationell 
betalning inom Arla förlorar jag efter 
omröstning. Likaså en motion om att 
hårdare regler ska införas för företagen 
som transporterar in vår mjölk. 

ETT INSTABILT FÖRETAG?
Den motion jag hade om att vi ska 
få ut våra insatser i Arla tre månader 

efter vi slutat med mjölkproduktion 
röstades ner med motivationen att det 
skulle  försämra Arlas balansräkning. 
Enligt mig är det skrämmande, att vi 
till och med efter att vi slutat ska stå 
för säkerheten för Arla. Är Arla ett så 
instabilt företag?

INGA DISKUSSIONER LÄNGRE
Efter att mötet tagit en timme mer än 
”vanligt” avslutas det. Deltagarna för-
väntar sig att vi som tidigare ska få en 
ostlåda med oss hem. Så blir det inte. 
Istället ska en sådan skickas hem till oss. 
Anders som sitter bredvid mig säger: 
”Där ser du, det är inte som alla andra 
år...” Vi skrattar gott åt detta men efter 
någon dag får jag höra att det på andra 
kretsmöten inom Arla har diskuterats att 
jag förlängde mötet en timme...

Det är också en annan skillnad mot 
tidigare möten. För 10–15 år sedan var 
diskussionerna livliga. Så är det inte 
längre. En utveckling som förmodligen 
också stämmer på andra mejerier. Jag 
konstaterar att det är ytterst farligt när 
diskussionerna uteblir. Demokratin inom 
föreningarna försvinner…

Claes Jonsson, vice ordförande 
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Information från

Hur hanterar vi kommande råvarubrist?

Mjölkens och nötköttets dag

Same procedure as last year

D
en 30 mars arrangerades 
Mjölkens dag i riksdagen 
och Sveriges Mjölkbön-
der medverkade. Det 
är Kristdemokraternas 

Magnus Oscarsson som anordnar denna 
dag varje år.

Först ut på talarlistan var LRF som 
visade klara och tydliga siffror över 
hur intäkterna minus kostnaderna har 
utvecklats under de senaste 18 måna-
derna. Det de glömde att ta med, var 
att det redan innan dess fattades pengar 
inom i stort sett alla produktionsgrenar i 
lantbruket. De var tydliga med att diesel-
skatten måste bort och reduktionsplikten 
ner. Bra, så långt! Det var ett stort steg 
framåt.

MENINGSLÖST OCH SKADLIGT
Som nummer två på talarlistan kom 
Arla och Lantmännen. Dessa två talade 
om hållbarhet och klimat. Dagens mest 
meningslösa inslag. Det känns inte som 

att någon medverkande på Mjölkens dag 
ville prata om klimatet, knappt inte ens 
Maria Gardfjell från Miljöpartiet. Att 
Arla och Lantmännen inte tar chansen 
att tala om att det krävs högre betalning 
till oss lantbrukare är katastrofalt. 

Bilden blir än värre av att de båda 
föredragshållarna visar bilder på att det 
är bra för klimatet på kort sikt med 
minskad djurproduktion. Dagens mest 
meningslösa och kanske till och med 
skadliga föredrag.

VI VILL HA LÖNSAMHET 
Efter dessa kom LRF Mjölk. De gav en 
bild av att vi mjölkbönder vill ha mer 
investeringsstöd. En missvisande bild då 
vi främst vill ha högre lönsamhet så att 
vi kan investera. De pratade en del om 
biogas, som endast är ett komplement till 
djurproduktionen och ska inte blandas 
in i diskussioner om djurproduktionens 
lönsamhet. Mer skulder i form av biogas-
anläggningar är inte lösningen...

EN VILJA TILL FÖRÄNDRING
Till sist kommer höjdpunkten i form av 
politikerna. Ett stort steg framåt noterar 
vi när alla vill ha mer produktion, 
även om Miljöpartiets väg dit är lite 
märklig… Målet som MP har om att 
lantbruk ska finnas i hela landet är dock 
mycket bra. 

Det var roligt att höra att det verkar 
finnas en större vilja till förändring och 
förbättring hos politikerna även om vi 
hört många vackra ord under alla år. 
Enigheten borde göra det möjligt att 
skapa klara förbättringar. 

Sammanfattningsvis verkar det som att 
LRF vaknat till men att kooperationen 
fortsatt har svårt att hantera den nya 
samhällsutvecklingen där vi måste ha 
kraftigt ökad betalning från dem. Vi 
noterade att miljöfrågorna blir mindre 
viktiga.

Styrelsen för Sveriges Mjölkbönder

SEKRETARIAT
Filippa Böckman Fribing
040-40 86 82
filippa@lime.nu

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. Det ingår en prenumeration på Lantbrukets 
 Affärer i medlemskapet och därmed  lyfter tidningen de 
 frågor som är relevanta för oss. www.sverigesmjolkbonder.se

Alla i styrelsen är aktiva mjölkbönder
Sveriges Mjölkbönders årsmöte hölls i år på Knistad Herrgård utanför Skövde, vilket ni kunde läsa om i  
förra numret av Lantbrukets Affärer. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avhandlades utan större diskussion.  
Vår sekreterare och allt i allo Birgitta Berntsson avtackades. 
Diplom för årets Trigger delades ut till Magnus  Oscarsson från KD för hans långa kamp för mjölken.

 
Samtliga i styrelseledamöter omvaldes och dessa är:
Stefan Gård, ordförande, 070–622 22 33
Claes Jonsson, vice ordförande, 070–301 09 31
Mats Karlsson, 070–395 48 66
Ulrik Isleborn, 070–252 90 27

Åsa Augustsson, 070–557 50 55
Petter Pettersson, 070–392 34 52
Magnus Svensson, 076–830 02 98
Tveka inte att kontakta någon av oss om du vill  
diskutera aktuella frågor eller ge oss tips.

I skrivande stund har vi spannmålspriser 
som ligger mellan tre och fyra kronor. 
Proteinpriserna ligger på minst det 
dubbla och tillgången framöver är osäker. 
Samtidigt hänger inte mjölkpriset med i 
prisuppgångarna. Vi verkar hamna i en 
situation som ingen av oss varit med om 
där vi inte kan utfodra våra mjölkkor 
som vi vill och brukar göra. 

Till nästa år har vi troligen inte 
tillräcklig tillgång på gödning. Hur 

hanterar vi det? Ska vi öka klöverin-
blandningen i våra vallfröblandningar? 
Kan vi odla majs när det blir svårt att 
få protein att balansera foderstaten 
med? Kommer detta att slå extra hårt 
mot mjölkgårdar med lite hemma-
producerat foder?

Många funderingar finns hos oss 
och våra kollegor i Mjölksverige. Hur 
gör vi om vi inte får tag i tillräckligt 
med proteinfoder? De kor vi har är 

avlade för att mjölka mycket på en väl 
sammansatt foderstat. Hur reagerar de 
på att inte få tillräckligt med protein? 
Med höga kraftfoderpriser och ett 
mjölkpris som inte hänger med, är det 
en anledning till att göra produktionen 
mer extensiv? 

Frågorna är många och det är inte 
mycket som talar för sänkta råvaru-
priser. Hur som helst så lär vi ha ett 
utmanade år framför oss!


