Välkommen / Ledare

Elefanten i rummet
LRF MJÖLK HAR I uppdrag att öka produktionen
av mjölk, i linje med politikernas intentioner i
Livsmedelsstrategin. Och Växa Sverige har fått
pengar för att genom expertkompetens bidra till
mera mjölk, vilket säkert kan öka produktionen
på gårdsnivå. Men vad behövs för att öka mjölk
invägningen på landsnivå?
Det har gjorts flera satsningar tidigare. Minns
ni till exempel Startpaket Mjölk? Det var ett sub
ventionerat rådgivningspaket, med syfte att stötta
mjölkföretagare med byggplaner. Vad kommer att
göra skillnad den här gången?
Lantbrukarna är i snitt 58 år. Det krävs att
fler unga vågar satsa på mjölk och att de som vill
växa får möjlighet att göra det. Det pratas öppet
om frågor som generationsskifte, byggkostnader,
byråkrati, markbrist, finansiering och tillgång till
arbetskraft. ”Men varför pratar ingen om ele
fanten i rummet”, sa en mjölkföretagare till mig
när Framtidens smartaste stall presenterades i
Jönköping i mars. Han syftade på beteskravet.
Kanske är det inget som den genomsnittliga mjölk
företagaren upplever som ett hinder, men för de
som ska ta steget från 150 till 300, eller 600 kor, är
beteskravet ett hinder. Om vi på allvar vill ha mera
mjölk i Sverige måste det skapas förutsättningar
för besättningar att växa.
JORDBRUKSVERKET BERÄKNADE 2014 kostna
derna för betesdrift och kom fram till att för en
gård med 500 kor kostade rast- och produktions
bete 539 respektive 1 187 kronor per ko och år. En
kostnad som blir en konkurrensnackdel om man
inte kan hämta hem merintäkter. När mjölkpriset
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är utsatt för press kan detta vara en förklaring
till varför mjölkinvägningen ökar i de allra flesta
länder i EU, medan vi fortsätter tappa i Sverige.
Betessläppen är populära bland konsumen
terna, men i butiken är 44 procent av mejeri
varorna som åker ner i matkassen importerade.
I köpstunden glöms betets mervärde bort, utom
när det g
 äller dryckesmjölken. Samtidigt går en
fjärdedel av den svenska mjölken som produceras
på export. Till stor del mjölkpulver.
DET ÄR NAIVT ATT hålla hårt i beteskravet
och samtidigt prata om mera mjölk. LRF
och Växa Sverige säger för första gången att
beteskravet är ett hinder för tillväxt, se sid
52. Vill politikerna att mjölkproduktionen
ska öka i Sverige måste de hantera elefanten
i rummet. Innan någon tar i betesfrågan är
jag rädd för att svensk mjölkproduk
tion fortsätter sin kräftgång mot att
bli en nischproduktion. Jag vill
själv dricka mjölk från kor som
går på bete, men det är som
Palle Borgström säger, något
som konsumenten och mark
naden själva kan hantera.
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