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Information från

Tack för trevliga möten på Elmia

E
fter en lång tids väntan så  
var nu Elmia Lantbruk till-
baka. Sveriges Mjölkbönder 
medverkade tillsammans 
med Lantbrukets Affärer. 

Det kändes viktigare än på länge att vi nu 
efter flera år med Covid-19 kan träffas 
igen. Telefon och digitala möten i all ära 
men det ersätter inte möten i verkliga 
livet. Vi är positivt överraskade över att 
så många unga visade intresse för oss 
men framförallt för mjölkproduktionen. 

Många av de vi träffade uttryckte sin 

oro över alla nya krav som kommer, 
dels inom Svenskt sigill som Falköping 
har som kontrollorgan, dels över Arlas 
hållbarhetsersättning. 

DEN ÖKANDE BYRÅKRATIN
Många tror att vi är på väg in i en djup 
lågkonjunktur och att ingen eller väldigt 
få kommer efterfråga klimatberäkningar 
och hållbarhetsbetalning. Gemensamt 
för många är tröttheten på den ständigt 
ökande byråkratin och en rädsla för de 
krav som vi av erfarenhet vet kommer 

efter alla frivilliga program inom  
mejerierna.  

Det är väldigt viktigt att försöka få 
mejerierna att pausa all form av ökade 
kontroller och krav nu. Det var de flesta 
vi pratade med överens om.

Det bestående intrycket blir positivt 
vilket är väldigt bra. Vi får dock inte 
glömma att vi fortfarande har minst  
80 öre kvar till lönsamhet inom mjölk-
produktionen.
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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

Varför måste det 
till en pensionär?

S
edan en tid tillbaka  
har vi vid olika tillfällen 
haft samtal med personer 
som har starka åsikter om 
både samhällets och de 

kooperativa företagens vurmande för 
ekologisk produktion, om Arlas beslut  
att införa hållbarhetsbetalning och att 
Arla inte tar emot nya medlemmar. 
Dessutom har flera ifrågasatt allt fokus 
på klimatet. Det som dessa personer  
har gemensamt är att de samtliga är  
pensionärer. Varför ska det behöva vara 
så att debattklimatet är så dåligt att folk 
först måste bli pensionärer innan de 
vågar säga sanningen? 

DE KRITISKA RÖSTERNA TYSTNAR
Samma trend ser vi på många andra 
ställen i samhället. Drevet går mot  
den som har en avvikande åsikt eller 
som har en annorlunda syn. Detta leder 
till att debatten tystnar. Rädslan för att 
drabbas av hårdare kontroller och annat 
leder till att de kritiska röstena tystnar. 
Först när människor blir pensionärer 
och inte kan förlora sitt jobb så kommer 
sanningen fram. 

Detsamma gäller människor som 
sitter i styrelserna för våra ekonomiska 
föreningar. Först när de slutat i styrelsen 
och upphört med sin produktion vågar 
de vara kritiska. Ska det behöva vara så?

Sju kronor för mjölken
Vår senaste uppdatering 
av mjölkkalkylen visar 
att vi behöver sju kr per 
kg mjölk för att nå fullt 
betalt för vår produktion. 
Vi har räknat med 8 ton 
ts på vallskörden och 
fullt betalt för kostnaden 
för kalvfärdig kviga. Det 
fattas alltså fortfarande 
runt 80 öre per kg mjölk 
vilket innebär att vi 
hämtat in hälften av det 
som saknades för 1,5–2 
år sedan. Vill ni veta mer, 
finns kalkylen på vår 
hemsida.


