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Information från

Har vi ett bra mjölkpris?

N
u måste ni väl ändå vara 
nöjda med mjölkpriset? 
Det var frågan från en 
mjölkbondekollega för 
några veckor sedan. 

Underförstått var, att är du inte nöjd 
nu så blir du väl aldrig nöjd. Jag svarade 
något i stil med att det höjda mjölkpriset 
har täckt kostnadsökningarna men inte 
gjort att vi har en genomsnittligt okej 
lönsamhet på gårdsnivå.

Hur ser det då ut med verkligheten 
jämfört med våra kalkyler? Senaste upp- 
dateringen av mjölkkalkylen gjorde vi 
i början av april. Den visade ett behov 
på 6,61 kr per kg mjölk. Efter detta har 
kostnaderna ökat och bedömningen nu är 
att vi behöver minst 7 kr per kilo mjölk.

GRUNDPROBLEMET KVARSTÅR
Det är naturligtvis bra att mejerierna 
har hängt med och höjt betalningen till 
oss leverantörer. Att mejerierna släpar 
efter med höjningar beroende på när och 
hur kontrakt skrivs, förstår vi och att 
olika marknaders prissättning förändras 
olika snabbt. Detta gör att de helsvenska 
mejerierna just nu släpar efter jämfört 
med Arla men vi utgår ifrån att detta snart 
”rättar” sig till. På en fungerande marknad 
ska den inhemska marknaden kunna ge 
en merbetalning jämfört med exporten.

Med detta sagt, är det ett faktum att 
grundproblemet i svensk mjölkproduk-
tion kvarstår. Det vill säga att vi saknar 
runt 1,50 kr per kg mjölk i betalning 
för mjölken. Detta visar också andra 
oberoende kalkyler. 

HÖGRE KOSTNADSNIVÅ FRAMÖVER
För ganska många kan likviditeten för 
tillfället kännas lite bättre än förut. Vi 
fodrar ännu med grovfoder som är pro- 
ducerat billigare än det som producerats 
i år. Den som köpte in mineralgödsel 
förra hösten gjorde det till ett jämfört 
med nuläget bra pris. Många har bundna 
elpriser och en del har egenproducerad 
spannmål och får därmed en förbättrad 
ekonomi i sin växtodling.

Det vi dock ska ha med oss är att snart 
ska allt betalas till dagspriser eller till 
kontrakt skrivna på en betydligt högre 
nivå än de som nu löper ut. Gödsel ska 
köpas in till minst dubbelt pris mot för 
ett år sedan och så vidare. 

MÅNGA VIKTIGA FRÅGOR
Vi förstår dock inte varför vi inte har 
en större diskussion om hur vi kommer 
tillrätta med mjölkproduktionens långt-
gående bekymmer och hur samhället 
ska klara den enorma inflation vi nu ser. 
Kommer konsumenterna att vilja betala 

mer för svenska mejerivaror? Kommer de 
ha råd? Varför ökar inte svensk mjölkpro-
duktion trots ”rekordhögt” mjölkpris?

SAMMA REGLER SOM I ÖVRIGA EU
Vi är trötta på alla paniklösningar. Hur 
får vi politikerna att förstå att vi behöver 
ha en permanent sänkt dieselskatt, ner 
till EU:s miniminivå? Hur får vi dem att 
förstå att vi måste ha lika regler som i 
övriga EU vad gäller beteskrav, miljö-
balk, med mera. Varför har inte Arla 
och övriga mejerier tagit bort kravet på 
GMO-frihet när priset på GMO-fritt 
foder skiljer rekordmycket mot vanligt 
foder? Detta i ett läge när exporten 
verkar vara lönsammare än de inhemska 
marknaderna. 

VI MÅSTE SIKTA HÖGRE
Varför vill den som anser sig ha bra 
lönsamhet vid 5,50 kr i mjölkpris inte 
ha bättre lönsamhet? Vi måste väl sträva 
mot en ännu bättre lönsamhet för att 
klara av kommande investeringar och 
framtida behov?

Sammanfattningsvis är svaret på 
rubrikens fråga: Nej tyvärr, vi saknar 
fortfarande minst 1,50 per kg mjölk.
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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


