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Gemensamma initiativ för att
utveckla svensk mjölkproduktion
I en redan tuff situation för Sveriges mjölkbönder
var det många som våren 2015 hoppades på en uppgång. Verkligheten ville annorlunda. Mjölkpriserna
fortsatte istället att sjunka. Den pressade mejerimarknaden slog dessutom särskilt hårt mot mjölkgårdar
som nyligen hade genomfört stora investeringar –
gårdar som hade satsat för framtiden. Det behövdes
ett samlat initiativ för att hantera situationen. Därför
var det ett mycket välkommet initiativ av näringsdepartementet att våren 2015 sammanställa en
handlingsplan med gemensamma åtgärder för att
utveckla svensk mjölkproduktion. Det blev inledningen till ett arbete för konkreta resultat.

Bredden i handlingsplanen, från vallodling och
foderoptimering till betesregler, mejerimarknad
och jordbrukspolitik, har varit en styrka. Medaljens
baksida är att bredden gör det svårare att fokusera.

Knappt två år senare, vårvintern 2017, var över hälften av de närmare 100 åtgärderna helt eller delvis
genomförda. Av resterande åtgärder var ett drygt
tiotal påbörjade. Återstående har inte varit möjliga
att genomföra, dels på grund av tidsbrist och dels
för att flera åtgärder har krävt andra arbetssätt.
Till bilden hör också att flera av handlingsplanens
aktörer är konkurrenter. Vad som är möjligt att göra
tillsammans regleras av konkurrenslagstiftning och
påverkas av företagens egna marknadsstrategier.

Handlingsplan 2.0 samlar frågor som gynnas av
denna form av samverkan. En del av frågorna är
sådana som helt, delvis eller omformulerat överförs
från den första handlingsplanen.

För framsteg i samverkan har det varit betydelsefullt
med tydliga win-win-situationer. Arbetet har visat
betydelsen av personligt engagemang. Någon måste
ha tid, kraft och intresse att ta stegen framåt och få
andra med sig. Detta har visat sig extra viktigt när
det gäller att nå effektiva resultat på kort tid.

Vid sidan om alla enskilda resultat finns det något
som knappast kan överskattas: Betydelsen av att
samla åtgärder som både kan och bör lösas med
gemensamma krafter. Handlingsplanen har bidragit
med en struktur för sådan samverkan. Erfarenheterna tas till vara i Handlingsplan 2.0. Precis som
tidigare består styrgruppen av olika branschföreträdare, dock inte lika många som tidigare.

Kännetecknande för det fortsatta arbetet är att
frågorna prioriteras noga utifrån nyttan för mjölkbönderna och möjligheterna att nå framgång.
Handlingsplan 2.0 blir ett rullande dokument – en
plattform för åtgärder som ytterligare utvecklar
svensk mjölkproduktion.

Jonas Carlberg
ordförande i styrgruppen
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Sammanfattnig
I den branschgemensamma Handlingsplan för att utveckla
svensk mjölkproduktion har aktörerna inom mjölksektorns
värdekedja samverkat i åtgärder på kort och på lång sikt
för att vända den nedåtgående utvecklingen av svensk
mjölkproduktion. Avgörande för satsningen har också
varit mjölkföretagarnas drivkrafter, som påverkas av
bland annat tilltro till marknaden och vilja att övervinna
eventuella hinder för tillväxt.
Handlingsplanen har syftat till att skapa förutsättningar för svenska mjölkföretagare att utveckla sina verksamheter. Övergripande mål har varit att inga nyinvesterade
företag har tvingats upphöra med mjölkproduktion, att
den svenska mjölkinvägningen är stabil och att det finns
tendenser till ökad mjölkinvägning i slutet av år 2017.
När rapporten sammanställs våren 2017 kan följande
konstateras:
•
Under det senaste året har ett mindre antal
nyinvesterade mjölkgårdar försatts i konkurs. I
de flesta fall har man lyckats hitta nya företagare
som tagit över driften och därmed kunnat fortsätta med mjölkproduktionen på dessa gårdar.
•
Mellan 2010 och 2015 var den svenska mjölkinvägningen stabil, men den pressade lönsamheten medförde att mjölkinvägningen sjönk med
2,5 procent under 2016. Under inledningen av
2017 har mjölkinvägningen fortsatt att minska.
Om nuvarande lönsamhetsnivå bibehålls förväntas mjölkinvägningen vända uppåt igen mot
slutet av 2017.
Handlingsplanens åtgärder är indelade i olika områden. Management och produktionsprocesser samt Regelverk och
produktionsvillkor har dominerat i antal åtgärder. Under
arbetet med handlingsplanen har det visat sig att många
av åtgärderna i området Management och produktionsprocesser har varit mindre lämpliga att hantera i en
gemensam handlingsplan. Detta dels beroende på att
rådgivningsföretagen är varandras konkurrenter, dels för
att arbetet ingår i företagens befintliga verksamheter
Av totalt 98 åtgärder är 25 slutrapporterade och godkända, 30 delvis genomförda, 12 ej genomförda och 31
avförda. För 21 av åtgärderna har styrgruppen beslutat
att fortsätta arbetet i en ny handlingsplan för branschen.

Slutrapporterade och godkända åtgärder har bland
annat resulterat i följande (åtgärdernas nummer anges
inom parentes):
•
Ursprungsmärkning av svenska mejeriprodukter.
(1)
•
Breddning av utsprungsmärkning till andra livsmedelsprodukter. (2)
•
Fortsatta konsumentaktiviteter och kunskapsöverföring mellan generationer för att stärka den svenska mjölkproduktionens mervärden. (3 och 4)
•
Jordbruksverket rapport Mervärden i svensk
mjölkproduktion. (5)
•
Jordbruksverket rapport Mervärden i svensk
mjölkproduktion. (6)
•
Intensifierat arbete med att stärka varumärkena
för Grevé®, Präst® och Herrgård®. (8)
•
Marknadskartläggning och en marknadsvalsanalys avseende möjligheter till export av svenska
mejeriprodukter. (11)
•
Jordbruksverkets rapport om problem vid export
till länder utanför EU. (14)
•
Förstärkta resurser till Livsmedelsverkets och
Jordbruksverkets arbete med marknadstillträdesfrågor. (15)
•
Helhetsrådgivning till mjölkföretag. (25)
•
Utökat utbyte mellan ekologiska lantbrukare. (31)
•
Sammanställning av rådgivare inom ekologisk
produktion. (46)
•
Vallkonferensen 2017. (53)
•
Föreslag till förändringar som gör det möjligt för
Jordbruksverket att typgodkänna modulstallar. (64)
•
Mjölkjour och ökat kunskapsunderlag till LRFs
omsorgsgrupper för att stötta mjölkbönder som
hamnat i ekonomiska eller andra svårigheter. (74)
•
Förslag på förenklade rutiner och förändrad koppling av betesmarken till produktionsplatsen. (80)
•
Ny vägledning för bedömning av djurskydd på
slakterier. (85)
•
Mjölksektorns forsknings- och
innovationsprogram 2017–2020. (93)

Bakgrund
Näringsdepartementet samlade i februari 2015
representanter för organisationer, företag och
myndigheter med kopplingar till mjölkproduktion.
Initiativet togs mot bakgrund av uppvaktningar från
branschen om oro för det kritiska läget i många
svenska mjölkföretag.
Mötesdeltagarna var eniga om att svensk mjölkproduktion befann sig i en svår situation med
pressad lönsamhet för många mjölkföretag och
problem med likviditet eller hög skuldsättning vid
en del av företagen.
En viktig slutsats var att ingen enskild aktör har
kapacitet att vända utvecklingen på egen hand – det
behövs en sammanhållen satsning i hela värdekedjan.
Avgörande är också mjölkföretagarnas drivkrafter,
som påverkas av bland annat tilltro till marknaden
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och vilja att övervinna eventuella hinder för tillväxt.
Utifrån detta togs det fram en gemensam
handlingsplan för värdekedjans aktörer. Handlingsplanen presenterade åtgärder på kort och lång sikt
inom områdena kapitalförsörjning, marknad samt
rådgivning och produktion. De olika satsningarna
är att betrakta som en investering, med möjligheter
att ge utväxling i såväl arbetstillfällen som andra
positiva samhällsekonomiska effekter.
Mål och åtgärder i handlingsplanen är sprungna
ur aktörernas engagemang och vilja till handling.
Handlingsplanen har även fungerat som inspel till
strategiarbeten, till exempel regeringens nationella
livsmedelsstrategi, LRF Mjölks strategiarbete ”Mjölk
2025” och Växa Sverige strategi 2020.

Åtgärdernas status
Slutrapporterad och godkänd
Arbetet har slutförts och godkänts av styrgruppen.
Delvis genomförd
Ett ofta omfattande arbete har bedrivits, men av olika anledningar har det inte varit möjligt att slutföra
åtgärden till önskat resultat.
Ej genomförd

Avförd
Åtgärden har bedömts som olämplig att hantera i
handlingsplanen, exempelvis beroende på åtgärden
beskriver något som bedrivs i befintlig och kontinuerlig verksamhet.

2.0

Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan

Styrgruppen har beslutat att fortsätta arbetet med
åtgärden i en ny handlingsplan för branschen. Åtgärder i ny handlingsplan redovisas på nästa sida.

Åtgärden har bedömts som viktig, men det har
saknats resurser att inleda arbetet.

Åtgärdernas status per område
Varumärken och kommunikation .................................................................
Export .................................................................................................................
Riskhantering ..................................................................................................................................
Statliga kreditgarantier ...................................................................................................................
Bättre företagsöverlåtelser.............................................................................................................
Rådgivning till företag i kris ..................................................................................................
Rådgivning utifrån ett helhetsperspektiv på företaget .................................................................
Management och produktionsprocesser ....
Utnyttja potentialen i mjölkavkastning .......................................................................
Stärkt vallodling och effektivare ensilering ...............................................................
Foderoptimering ................................................................................................
Kostnadseffektiva byggnadsinvesteringar ..................................................
Regelverk och produktionsvillkor ..........................
Säkrad djurvälfärd ................................................................................................................
Forskning och innovation ........................................................................
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2.0

Åtgärder som fortsätter i ny handlingsplan

Av de åtgärder som ännu inte är helt avklarade
finns vissa där styrgruppen bedömt att ett fortsatt
arbete är av värde för den svenska mjölkproduktionen. Dessa åtgärder kommer att i olika form gå in i
Handlingsplan 2.0 för mjölkbranschen.

Då förutsättningarna ändrats sedan denna handlingsplans tillkomst kommer åtgärderna att omarbetas och omformuleras för att bättre spegla dagens
utmaningar. Ansvariga organisationer kan komma
att omdefinieras.

Management och produktionsprocesser

mellan olika produktionsplatsnummer samt utreder
behovet av teknisk utveckling.

35. Växa Sverige ansvarar för att företagen har
kännedom om tillgängliga verktyg för att optimera
djurflödet i stallarna, särskilt i samband med expansion och andra förändringar.
39. Näringsdepartementet föreslås att, inom ramen
för den nationella livsmedelsstrategin, inventera
behov av och tillgång till utbildning, forskning,
rådgivning, kurser inom management.

Foderoptimering
56. SLU, i samarbete med rådgivningsföretagen,
söker utvecklingsmedel för framtagande av informationsmaterial om hanteringssystem för kraftfoder på
gårdsnivå. Inom ramen för detta utvecklingsarbete
ingår också kompetensutveckling av rådgivare.
58. Foderföretagen erbjuder möjlighet att prissäkra
foder och foderråvaror.
60. Växa Sverige tar fram strategier för att bereda
kraftfoderblandningar i egen regi på mjölkgården.

Kostnadseffektiva byggnadsinvesteringar
68. Jordbruksverket ansvarar för att tillsammans
med Naturvårdsverket fortsätta arbeta med att förenkla det som de kan påverka i miljöprövningen.
69. LRF ansvarar för att i kontakt med berörda
myndigheter undersöka möjligheterna att förenkla
tillståndsprövningen samt möjligheterna att beakta
de förslag som har lagts fram i Konkurrenskraftsutredningen. Detta inkluderar även kraven på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Regelverk och produktionsvillkor
76. LRF utreder och kommer med förslag hur avgifterna för kommunernas inspektioner samt handläggning kan harmoniseras samt belyser avgifternas
effekter på företagandet.
78. LRF Mjölk verkar för att myndigheter med
regelverk riktade mot mjölkproduktion får tydliga
uppdrag i sina regleringsbrev att aktivt arbeta med
regelförenklingar.
79. LRF Mjölk och Jordbruksverket fortsätter tillsammans att undersöka möjligheten att modernisera beteslagstiftningen.
80. LRF Mjölk föreslås att tillsammans med Växa
Sverige ta fram ett förslag för att förenkla rapportering och journalföring av djur och förflyttning
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83. LRF fortsätter arbetet med samordning av
länsstyrelsernas och kommunernas kontroller med
tredjepart samt verkar för ökad kompetens hos
kontrollanter och handläggare och bättre dialog
mellan lantbrukare och kontrollmyndighet.

Forskning och innovation
90. Mejeriföretagen ansvarar för att utöka samarbetet med relevanta forskningsinstitut och lärosäten i
Sverige samt investera i den FoU som är nödvändig
för att konkurrera globalt.
91. LRF, LRF Mjölk, LRF Konsult, Växa Sverige
och Hushållningssällskapet ansvarar för att aktivt
vidareutveckla sina samarbetsnätverk för att bidra
till att stärka mjölk- och mejerisektorns position i
innovationssystemet.
92. LRF, LRF Mjölk, LRF Konsult, Växa Sverige och
Hushållningssällskapet ansvarar för att tillsammans
med Svensk Lantbruksforskning (SLF) aktivt bistå
forskarvärlden i arbetet med att ansöka om EUmedel för tillämpad forskning.
93. LRF Mjölk ansvarar för att tillsammans med SLF
och andra relevanta aktörer ta fram ett förslag till
forskningsstrategi inom mjölk- och mejeriområdet.
Förslaget ska ha ett tioårigt perspektiv fr.o.m. 2017
och föras in i arbetet med regeringens forskningspolitiska proposition 2016.
95. LRF Mjölk ansvarar för att tillsammans med
andra relevanta aktörer definiera mjölk- och mejerisektorns forsknings- och innovationsbehov i ett
strategiskt innovationsprogram (SIO).
96. SLF föreslås att i samarbetet med LRF Mjölk
utarbeta en plan för en flerårig satsning på tillämpad forskning inom mjölkproduktionen, där bl.a.
forskning rörande långsiktigt företagande ingår.
Satsningen ska bidra till ökad kunskap inom näringen
och långsiktig kompetensuppbyggnad vid SLU.

Varumärken och kommunikation
Handelsplanens slutsatser: Med en
frivillig svensk ursprungsmärkning blir
det tydligare för konsumenten vad som
producerats i Sverige, och för producenten förstärks incitamenten att kommunicera svenska mervärden.
En gemensam plattform där mervärden i svensk mjölkproduktion definieras
kan fungera som utgångspunkt när det
enskilda mejeriföretaget vill profilera sina produkter på den inhemska
marknaden eller på exportmarknaden.
Budskap i kommunikationen kan till
exempel vara att svenska beteskrav ger
friska mjölkkor; att svenska regler och
stöd för bl.a. hantering av gödsel och

skötsel av marken ger låga utsläpp av
miljöfarliga ämnen, eller att förebyggande åtgärder i den svenska djurhållningen
skapar förutsättningar för en låg antibiotikaanvändning.
Både dagligvaruhandeln och mejeriföretagen har uttryckt att varumärkesarbetet i Sverige har varit eftersatt.
Färskvaror som mjölk, grädde, naturell
filmjölk och yoghurt uppfattas ibland
som generiska, medan specialvaror som
t.ex. ost, smaksatt yoghurt och matfett
i större utsträckning kommuniceras
under varumärken. Tydlig kommunikation om produkters och varumärkens
profil ökar chansen att bygga starka

varumärkesrelationer till konsumenten.
Ju starkare varumärkesrelation en konsument har till ett varumärke, desto högre
grad av lojalitet.
Rätt insatser inom kommunikation och varumärkesbyggande stärker
produkternas identitet och kan hjälpa
konsumenterna att göra medvetna val.
Ökad kommunikation och marknadsföring är en åtgärd för att öka intresset
för svenska mejeriprodukter och stärka
värdet i den svenska produktionen.
Handelsplanens mål: Andelen svenskt
i butikshyllan ska öka minst 25 procent
senast år 2025.

Åtgärder
Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), LRF, Livsmedelsföretagen (Li) och mejeriföretagen
utvecklar system för att ursprungsmärka svenska mejeriprodukter. Syftet med svenskmärkning
är att underlätta medvetna konsumentval.

1.

Resultat: LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk
Dagligvaruhandel bildade bolaget Svenskmärkning
AB i april 2016. Bolagets verksamhet och intentioner ligger helt i linje med åtgärden i handlingsplanen. Ett första resultat är den blågula symbolen
”Från Sverige”. De första livsmedlen med denna
symbol kom ut i butikerna
under våren 2016.
Bland användarna finns
tre mejeriföretag: Falköpings Mejeri, Gefleortens Mejeriförening
och Gäsene Mejeriförening. Övriga större
mejeriföretag i Sverige
marknadsför ursprunget

genom egna symboler eller annan profilering, ett
arbete som startat innan Från Sverige-märkningen
togs fram.
Viktiga områden för Svenskmärkning AB är att
bevaka juridiken kring märkning, utveckla regelverket för symbolen och att skriva avtal med företagen
som vill använda symbolen.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Den frivilliga branschgemensamma
LRF/Li/SvDH-märkningen är tänkt att breddas till också andra livsmedelsprodukter, vilket
borgar för ett bra genomslag i konsumentledet.
Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige (se åtgärd 1) kan användas för svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter, förutsatt
att de uppfyller kriterierna och att användaren är
godkänd av Sverigemärkning AB.

2.
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Resultat: Vid utgången av 2016 hade Från Sverige-symbolen drygt 100 användare. Webbsidan www.
fransverige.se har skapats för att informera om
märkningen och listar godkända märkesanvändare.
Från Sverige-märkningen kan användas för svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter, förutsatt
att de uppfyller kriterierna och att användaren är
godkänd av Sverigemärkning AB. Kött och charkuterier märks med Kött från Sverige.

och förstå hur mjölkgården fungerar. Sedan starten
av 1993 har cirka en miljon skolbarn deltagit i
sådana gårdsbesök. Besöken är kostnadsfria, så skolorna betalar enbart för resan till och från gården.
Bönderna avgör själva när de har möjlighet att ta
emot besök.
Resultat: Arla Minior erbjöds under 2015 och
2016. Verksamheten är även beslutad att fortsätta
under 2017.

Status: Slutrapporterad och godkänd.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Arla fortsätter sitt arbete med omfattande
konsumentaktiviteter för att synliggöra den
svenska mjölkproduktionens mervärden, t.ex.
”Bonde i butik”, ”Bonde på stan” och ”Kosläpp”.

3.

Resultat: Arlas aktiviteter för att stärka den svenska
mjölkproduktionens mervärden fortsatte under
2015 och 2016 och är även beslutade för 2017. Arlas
kosläpp besöktes våren 2015 av 50 000 personer.
Under hösten 2015 startade Arla samtalskampanjen Vi är Arla. Kampanjen har inneburit att
mejeriföretagets ägare, Arlabönderna, har träffat
allmänheten i butiker och på torg runtom i Sverige.
Det har lett till direktkontakt med 165 000 konsumenter. Kampanjen har berättat om mjölkproduktionens betydelse för Sverige och mjölkföretagen,
hur det kooperativa mejeriföretaget fungerar och
hur den svenska mejerimarknaden påverkas av
världsmarknaden.
Övriga mejeriföretag i Sverige har genomfört
konsumentaktiviteter av liknande slag.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Jordbruksverket ansvarar för att öka sin
kommunikation om på vilka sätt den
svenska mjölkproduktionen skiljer sig från andra
länders produktion. Informationen ska grundas
på det som faller inom samhällets ansvarsområde och ska baseras på objektiva fakta.

5.

Det finns behov av samlade objektiva fakta om den
svenska mjölkproduktionen, grundat på det som
faller inom samhällets ansvarsområde. Jordbruksverket har tagit ett sådant initiativ.
Resultat: Jordbruksverket presenterade i juli 2015
rapporten Mervärden i svensk mjölkproduktion.
Rapporten tar upp olika aspekter inom svensk
mjölkproduktion och visar hur den skiljer sig från
andra länders produktion. Mjölkproduktionen
belyses utifrån olika aspekter, såsom djurskydd,
djurhälsa, smittskydd, miljö, klimat och öppet odlingslandskap. Rapporten tydliggör även mjölkproduktionens betydelse för landsbygdens livskraft och
utveckling. I detta ligger att mjölkproduktionen är
spridd över hela landet och att den, utöver arbetstillfällen på mjölkgårdar, även bildar underlag för
många andra näringsverksamheter och samhällsfunktioner
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Svensk Dagligvaruhandels medlemmar hjälper till att sprida kunskap i handeln om de
av Jordbruksverket beskrivna mervärdena i den
svenska mjölkproduktionen.

6.
Arla fortsätter bidra till kunskapsöverföring
mellan generationer genom Arlas ”miniorprogram”. Hittills har nära 1 000 000 skolbarn i
klass 1–3 deltagit på gårdsbesök hos en Arlabonde.

4.

Arla erbjuder skolbarn i årskurs 1–3 bondgårdsbesök inom verksamheten som kallas Arla Minior.
Verksamheten ger barnen möjligheter att uppleva
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Svensk Dagligvaruhandels medlemmar tar fram en kommunikationsplan som syftar till att sprida kunskap om
den svenska mjölkproduktionens mervärden. Ett viktigt
mål är att skapa en gemensam kampanj riktad till konsumentledet. Till grund för detta ligger Jordbruksverkets rapport Mervärden i svensk mjölkproduktion (se åtgärd 5).
Resultat: LRF Mjölk har etablerat kontakt med
Svensk Dagligvaruhandel och de större butikskedjorna inom livsmedel.

ICA har arbetat med att sprida kunskap om mervärden i svensk mjölkproduktion genom ett flertal
aktiviteter. Detta har varit både egna initiativ och
initiativ tillsammans med LRF och andra aktörer i
livsmedelsbranschen. Tillsammans med Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF har
Från Sverige-märkning på produkter tagits fram
för att göra det enkelt att hitta svenskproducerade
livsmedel, inklusive mejeriprodukter, se åtgärd 1.
Under 2017 byter ICA till svensk råvara i en
mängd mejeriprodukter, vilket innebär att drygt
90 procent av ICAs mejerisortiment och mer än 65
procent av ICAs ostsortiment kommer ha svensk
råvara.
Många ICA-handlare arrangerar regelbundna
kundträffar med lokala leverantörer och/eller
”bondens marknad” i butiken. Det här är ett mycket
framgångsrikt sätt att skapa goda relationer mellan
primärproducent och kund samt medarbetare i butik. Under dessa möten fokuseras på att sprida kunskap kring mervärden av det svenska jordbruket.
Axfood har de senaste åren lanserat smör, crème
fraîche och Hushållsost, tillverkade av svensk råvara
under varumärket Garant.
Både ICA och Axfood avsatte under delar av
2015 och 2016 en ”mjölkkrona” på varje liter såld
dryckesmjölk som gick oavkortat till de svenska
mjölkbönderna.
Svensk Dagligvaruhandel har rapporterat om
arbetet med att sprida kunskap om svenska mervärden. Rapporten beskriver också exempel på aktiviteter som har genomförts i butiker med avsikt att
marknadsföra svenska mejeriprodukter.
Status: Delvis genomförd.

Livsmedelsverket föreslås genomföra ett
projekt som syftar till att underlätta för
mejeriföretag som vill ansöka om skyddad ursprungsbeteckning.

7.

EU ger möjlighet att skydda varumärken utifrån geografiska områden och/eller särskilda tillverkningsmetoder.
Livsmedelsverket föreslås genomföra ett projekt som syftar
till att underlätta för mejeriföretag som vill ansöka om
sådan skyddad ursprungsbeteckning.
Resultat: LRF Mjölk har en pågående dialog med
Livsmedelsverket för att undersöka möjligheterna
att stimulera och underlätta ansökan samt att förenkla handläggningen.

LRF Mjölk ansvarar för att intensifiera sitt
pågående arbete med att stärka varumärkena för Grevé®, Präst® och Herrgård®.

8.

De svenska hårdostarna Grevé®, Präst® och Herrgård®
får enbart tillverkas av svensk mjölk, enligt fastställda
recept och med metoder som ger den smak och kvalitet som
utmärker ostarna. Tillverkningen förutsätter licensavtal
med Svensk Mjölk AB, som äger de tre varumärkena.
Varumärkena hanteras av LRF Mjölk, som har uppdraget
att informera om och marknadsföra dessa varumärken.
LRF Mjölks ansvarar också för att säkerställa kvaliteten
av ostarna genom de referensbedömningar som genomförs
fyra gånger per år. Uppdraget omfattar även varumärket
Smakstyrka.
Mejeriföreningarna Skånemejerier, Falköpings Mejeri,
Arla Foods och Norrmejerier har licensavtal med Svensk
Mjölk AB för att få producera ostarna.
Resultat: Hösten 2015 tog LRF Mjölk fram ett
nytt profilprogram för de svenska hårdostarna
Grevé®, Präst® och Herrgård®. Det har lett fram till
att varje ost har sin egen logotyp. Dessa logotyper
har successivt införts av samtliga mejerierna som tillverkar ostarna. Även grossister och handelns egna
varumärken omfattas av profilprogrammet, enligt
tecknade avtal. Därmed möter varje Grevé®, Präst®
och Herrgård® marknaden med samma profil.
LRF Mjölk har tagit fram reklamfilmer om de tre
ostarna. Dessa har sänts på tv och webb-tv, med start
november 2015. Reklamfilmerna har återkommit
under 2016 och 2017. Kampanjerna har även inkluderat annonsering i fackpress.
En undersökning visar att attityden till filmerna
är enormt positiv. Filmerna anses som informativa
och trovärdiga med glimten i ögat. Merparten uppfattar att det handlar om svenskt, kvalitet och tradition. Det finns även en stark koppling mellan ost
och mjölk. En klar majoritet känner att kampanjen
tilltalar dem och att de kan tänka sig att se filmerna
igen. Deras intresse för varumärkesostarna har ökat.
Avsändare för ostkampanjerna är svenskaostar.
se. Sedan kampanjerna startade har webbplatsen
fått markant fler besökare. Webbplatsen är ett verktyg för löpande marknadsföring av och information
om dessa ostar.
Under våren 2016 genomfördes även en konsumenttävling med temat ”Vad ligger på din macka” i
sociala medier.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Status: Delvis genomförd.
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Export
Handelsplanens slutsatser: På samma
sätt som många utländska företag ser en
kommersiell möjlighet i att exportera till
Sverige, finns en stor potential för svenska
företag att sälja utomlands. Att kunna
utnyttja efterfrågan på olika exportmarknader är en viktig del i att bygga en mer
konkurrenskraftig svensk mejeriindustri.
Få utländska inköpare och distributörer är beredda att betala för svenska
mervärden som är okända eller svåra att

kommunicera på den egna marknaden.
Mejeriföretagens exportsatsningar bör
därför fokusera på produktkoncept som
på ett tydligt sätt förnyar eller kompletterar utländska varuutbud. Det kan
röra sig om alltifrån nya förpackningslösningar till hälsobringande produktegenskaper. Åtgärder inom området
bör fokusera på produkter som ger ett
högt marknadsvärde. För att exporten
av högförädlade mejeriprodukter ska

ta fart krävs bl.a. att företagen utvecklar
långsiktiga strategier och investerar i exportkompetens och marknadskunskap.
Handelsplanens mål:
• Sveriges export av mejeriprodukter
ska passera 10 mdkr senast 2025.
• Andelen högförädlade produkter i
Sveriges export av mejerivaror ska
öka.

Åtgärder
Mejeriföretagen ansvarar för att utveckla
strategier för export samt investera i den
exportkompetens och marknadskunskap som är
nödvändig för att konkurrera på exportmarknaden.

9.

Behovet av exportkompetens varierar mellan mejeriföretagen och beror i hög utsträckning på vilka strategier
företagen har valt. Av mejeriföretagen på den svenska
marknaden är det Arla, Skånemejerier och Norrmejerier
som är mest aktiva med utförsel och export. Dessa företag
har därför byggt upp egna kunskaper och har väl utvecklade strategier för försäljning utanför Sverige. Det är också
dessa tre som är Sveriges största mejeriföretag. Övriga mejeriföretag är helt eller i mycket hög grad fokuserade på den
svenska marknaden.
Samtidigt påverkas varje enskilt mejeriföretag, alldeles
oavsett storlek, av såväl den globala som den nationella
mjölk- och mejerisektorns utveckling. Denna påverkan kan
vara både direkt och indirekt. Förändringar i omvärlden
återverkar därför på det enskilda mejeriföretagets operativa,
taktiska och strategiska arbete, likaså på dess konkurrenssituation, lönsamhet och ytterst även betalningsförmåga.
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Resultat: Genom statistik och analyser bidrar LRF
Mjölk till en samlad bild av mejerimarknadens
utveckling både globalt och nationellt.
Mjölkrapporten från LRF Mjölk berättar fyra
gånger per år om konsumtions- och produktionsutvecklingen inom mjölk- och mejerisektorn samt
effekterna för de svenska mjölkföretagen, se
www.lrf.se/mjolkrapporten. Det ger mejeriföretag
och andra i mjölk- och mejerisektorn en uppdaterad bild av marknadsutvecklingen och vad som styr
mjölkpriset.
LRF Mjölk har en kontinuerlig dialog med Sveriges mejeriföretag för att diskutera och möta behov
i branschgemensamma frågor. Viktiga funktioner
är att bevaka frågor och svara på remisser i ärenden
som påverkar Sveriges mejeriföretag.
Status: Delvis genomförd.

LRF ansvarar för att erbjuda mejeriföretag ett projekt som syftar till att ta fram
en gemensam exportstrategi för samverkan på
ett antal fokusmarknader. Strategin ska komplettera deltagarnas egna strategier samt fokusera
på stöd i de administrativa processerna och på
produktkoncept som ger ett högt marknadsvärde.

10.

Av Sveriges mejeriföretag är det främst de tre största som
är aktiva med utförsel och export. Övriga mejeriföretag
har valt strategier att i huvudsak agera på den nationella
marknaden. Grunden till att verka nationellt är, såvitt
LRF Mjölk kan bedöma, att den svenska marknaden ger
det bästa resultatet och betalningsförmågan utifrån dessa
företags inriktning. Skälet är således inte att det saknas
exportkompetens och marknadskunskap.
Resultat: Möjligheten till samverkan, på mejeriföretagens egna initiativ, styrs dels av konkurrenslagstiftning i Sverige och EU, dels av företagens egna
intressen. Mejeriföretagen skiljer sig väsentligt åt i
både storlek, produktion och strategier. Företagen
som idag är verksamma med utförsel och export
gör det med egna administrativa resurser och egen
konceptutveckling. Detta sammantaget försvårar
och minskar behovet av en gemensam exportstrategi.
Status: Avförd.

Food from Swedens styrgrupp föreslås
ge Business Sweden i uppdrag att göra
en marknadskartläggning och en marknadsvalsanalys som avser svenska mejeriprodukter. En
viktig utgångspunkt ska vara de små och medelstora mejeriföretagens exportförutsättningar.

11.

Business Sweden genomför återkommande, inom ramen
för Food from Sweden-programmet, aktiviteter för att stödja
och underlätta livsmedelsföretags exportsatsningar.
Resultat: Styrgruppen för Food from Sweden gav
sommaren 2015 Business Sweden i uppdrag att
genomföra en marknadskartläggning. Arbetet
fokuserade på fyra segment av mejeriprodukter, där
det ansetts finnas störst möjligheter och intresse av
att öka exporten. Dessa segment är ost, yoghurt,
mjölkpulver och UHT-behandlad mjölk. Uppdraget
resulterade i en rapport, som presenterades hösten
2015.
Rapporten har sänts till Arla, Skånemejerier,
Norrmejerier, Falköpings Mejeri, Gefleortens Mejeriförening och Gäsene Mejeriförening.

Mejeriföretag som möter olika former av
handelshinder i tredje land ansvarar för
att rapportera dessa till Kommerskollegium.

12.

Enligt EU:s handelshinderförordning definieras ett
handelshinder som ”varje handelsbruk som införs eller
vidmakthålls av tredje land och i fråga om vilket de internationella handelsreglerna ger rätt att ingripa”. Sådana
handelshinder kan vara av många olika slag, däribland
åtgärder som strider mot gällande handelsavtal, omotiverat detaljerade krav, oklar lagstiftning, svårhanterlig byråkrati och politisk inblandning i ärenden och/eller rättsliga
processer. Med tredje land avses nationer utanför EU.
Resultat: Jordbruksverket, Livsmedelverket och
Tillväxtverket genomförde under hösten 2015 och
våren 2016 Förenklingsresan för livsmedelsindustrin. Ett av stoppen gjordes på Norrmejeriers ysteri
i Burträsk. Ett viktigt syfte med Förenklingsresan till
livsmedelsindustrin har varit att inventera problem i
företagens kontakter med myndigheter, exempelvis
gällande export, handelshinder, tillgång till information och myndigheternas olika roller.
Förenklingsresan resultat sammanfattades i en
rapport hösten 2016 och i den redovisas förslag till
hur berörda myndigheter kan arbeta med förbättringar. Ett tydligt exempel är att webbplatsen
verksamt.se, som drivs av Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket, ger samlad information om
vad som gäller vid export av varor till länder utanför
EU. Där finns också information om handelshinder
utanför EU, registrerade sådana och uppgifter om
hur handelshinder anmäls till Kommerskollegium.
Verksamt.se länkar även till Exportguiden, som
är Business Swedens kostnadsfria nättjänst i frågor
som gäller export. Business Sweden har även publicerat Livsmedelsguiden, som bland annat redovisar
olika länder importregleringar och krav på märkning.
LRF Mjölk har informerat mejeriföretagen om
betydelsen av att varje form av handelshinder som
påträffas i tredje land rapporteras.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Status: Slutrapporterad och godkänd.
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Arla fortsätter arbetet med att marknadsföra skandinaviska mervärden på viktiga
tillväxtmarknader, bl.a. genom kvalitetsprogrammet Arlagården®. Fokus ligger bl.a. på mervärden
såsom djuromsorg, livsmedelssäkerhet, produktkvalitet och miljö. Genom en omläggning till mikrobiellt löpe i den svenska hårdostproduktionen
säkerställer Arla maximalt värde för vassleprodukter och även tillgång till nya exportmarknader
(Halal). Investeringar görs också i Falkenberg
Mejeri som är Arlas globala exportmejeri för
Cottage Cheese. Med investeringarna skapas
Europas största Cottage Cheese-anläggning.

13.

Resultat: Arla har redovisat huvuddragen i den
strategi som sträcker sig till 2020 och som lägger
stor vikt vid export till länder utanför EU. En viktig
grund för dessa exportsatsningar är att produktionen ska vara hållbar. Motsvarigheten till kvalitetsprogrammet Arlagården har införts för mejeriföretagets medlemmar också i andra länder, vilket lyfter
Arla som förebild inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet, produktkvalitet och miljö. Arlas nya Cottage
Cheese-anläggning i Falkenberg togs i bruk 2015.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Jordbruksverket ansvarar för att kartlägga i vilken utsträckning svensk export
av mejeriprodukter hindras i länder med god
exportpotential på grund av krav på godkännanden, certifikat och intyg eller långa handläggningstider samt vid behov föreslå åtgärder.

14.

Problemen med handelshinder vid export till tredje land
är inte unika för Sveriges utan gäller hela EU. Av denna
anledning har EU-kommissionen en speciell arbetsgrupp
för marknadstillträdesfrågor. Exempel på handelshinder är
omotiverat högt specificerade krav på produkter, märkning
och anläggningar.
Resultat: Jordbruksverket presenterade i juni 2016
en rapport som beskriver problemen vid export
till länder utanför EU. Rapporten refererar marknadstillträdeslistan Swedish SPS related concerns.
Enligt denna har svenska företag rapporterat fyra
länder med problem kopplade till mejeriprodukter:
Brasilien, Kina, Indonesien och USA. Dokumentet
har ett eget avsnitt om Kina och de krav som där
ställs på att köpa mejeriprodukter från Sverige. Där
konstateras att Sveriges livsmedelsexport till Kina är
på väg att återhämta sig. Exempelvis är barnmjölkspulver högattraktivt på den kinesiska marknaden.
Status: Slutrapporterad och godkänd.
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Näringsdepartementet föreslås se över
möjligheterna att stärka Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets arbete med
marknadstillträdesfrågor, och Business Swedens
arbete med mejerisektorns små och medelstora
företag.

15.

Resultat: Inspel från näringsdepartementet resulterade i att regeringen i budgeten för 2016 tillförde
ytterligare medel för att stärka Livsmedelsverkets
och Jordbruksverkets arbete med marknadstillträdesfrågor. Även Businesss Sweden fick förstärkta
resurser för detta ändamål. I EU-kommissionen
finns en arbetsgrupp som arbetar speciellt med
just marknadstillträdesfrågor, ett arbete som även
Sverige deltar i.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Riskhantering
Handelsplanens slutsatser: De rörliga
priserna på mjölk ställer ökade krav på
mjölkföretagen och i sektorn är verktygen för att hantera prisrisker ovanliga
och mindre utvecklade. Det finns därför
behov av kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling kring riskhantering
i ett bredare perspektiv som riktas till
mjölkföretagen.
Insatser för kompetensutveckling

kring riskhantering kan bland annat
omfatta följande:
• Prissäkring vid inköp av insatsvaror
såsom foder

Handelsplanens mål:
• Svenska mjölkföretag ska ha god
kännedom om de senaste verktygen
för att hantera prisrisker.

• Möjligheter till terminshandel
(med mjölkkontrakt på en råvarubörs)
• Ta del av internationella erfarenheter av kontraktsproduktion

Åtgärder
Växa Sverige och LRF Konsult ansvarar
för att, i samarbete med foderföretag,
banker och andra relevanta aktörer, utforma
och genomföra en kompetensutvecklingsinsats
för riskhantering som riktas till mjölkföretagen.
Insatsen ska vara en kombination av kurser,
rådgivning och erfarenhetsträffar. Jordbruksverket ansvarar för att undersöka möjligheterna till
delfinansiering via Landsbygdsprogrammet.

16.

annat att sammanställa material om marknadsanalys, företagande, management, riskhantering och
visa på spridningen och vad de bästa gör samt ge
konkreta exempel på hur lönsamheten kan förbättras och att samarbetet mellan olika aktörer kan
utvecklas med ett mer gemensam språk.
Status: Delvis genomförd.

Resultat: : På Mjölkföretagardagarna 2016 behandlades marknadsrisker på en friare mjölkmarknad samt politisk riskhantering utifrån betydelsen av livsmedelsstrategin för mjölkföretag som
näringsdepartementet redovisade. Även 2017 års
Mjölkföretagardagar behandlade hur varierande
marknadsrisker och produktionsrisker (t exövergång
till robot) kan hanteras. Detta gjordes genom ett
samarbete mellan Växa Sverige och LRF Konsult.
Växa Sverige ansökte 2016 om ett Landsbygdsprojekt som bl a berörde riskhantering men fick tyvärr
avslag. ”Ekonomi- och marknadsanalys i mjölksektorn”, projektet hade tre områden; Nätverk/tankesmedja inom ekonomi och marknad, Ekonomi- och
marknadsanalys 2017 för mjölksektor samt Ekonomioch marknadsdag under 2017. Effektmålet var bland
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Statliga kreditgarantier
Handelsplanens slutsatser: Hanteringen av likviditetsproblem i tid kan förebygga att lantbruksföretag hamnar på
obestånd. Mjölkföretag har störst behov
av likviditet på sommaren och hösten, då
företagen odlar och lagrar in det foder
som ska konsumeras under hela året.

I den grupp om ca 800 mjölkföretag som
under senare år investerat för att väsentligt utöka mjölkproduktionen och som
har ekonomiska problem har många en
modern struktur och en god potential till
effektivisering. De utgör stommen i den
framtida svenska mjölkproduktionen.

Handelsplanens mål: Mjölkföretagare
som väsentliget utökad sin mjölkproduktion och med överlevnadsförmåga ska
kunna överbrygga mjölkkrisen.

Åtgärder
Erbjuda lån med statlig kreditgaranti till företag i kris som har
överlevnadsförmåga

17–23.

• Bankerna och Riksgälden tar fram kriterier för
Riksgäldens bedömning av beviljande av statlig
lånegaranti till mjölkföretag
• Näringsdepartementet tar fram ramar för upplägg och risk
• Riksgälden och bankerna förhandlar om ett
avtal som innehåller grunderna för det ömsesidiga åtagandet, såsom kreditprövning, bankernas
andel av lånet, avgifter, amorteringstakt, rapportering etc.
• Mjölkföretagarna och bankerna inkluderar de
viktigaste fordringsägarna för upprättande av
betalningsplan
• Näringsdepartementet tar fram en förordning
för garantin
• Bankerna tar fram en låneprodukt
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Resultat: Åtgärd 17 och de underliggande punkterna (åtgärd 18–23) är kopplade till arbetet för
att skapa statliga lånegarantier. Ekonomiska medel
avsattes av regeringen till denna åtgärd inom ramen
för vårbudgeten 2015. Kreditgarantierna var inte
möjliga att genomföra, då dessa är olämpliga för
företag med risk för obestånd. Bankerna ansåg att
det fanns oklarheter kopplade till andra regelverk
som när det gäller kreditgivning till företag i obestånd och som skulle riskera att göra den statliga
garantin ogiltig. Enligt uppgift från näringsdepartementet användes avsatta medel istället till nationell
”top-up” på de krismedel som beviljades från EU till
svenska mjölkbönder.
Status: Avförd.

Bättre företagsöverlåtelser
Handelsplanens slutsatser: Vid övertagande av väl investerade mjölkföretag
däribland verksamhet i mjölkföretag
med stor skuldbörda eller efter konkurs
krävs ofta snabba beslut och snabb hantering eftersom biologisk produktion
är inblandad. I flera fall finns det unga
duktiga företagare med begränsade

resurser som kan vara intresserade.
För att förenkla/stödja överflytten av
verksamheter till ny företagare och
skapa möjlighet till finansiering i större
omfattning behöver en ytterligare översyn av möjligheterna till riskkapital inom
sektorn göras.

Handelsplanens mål: Öka tillgången på
riskkapital för företagare som vill investera i mjölkproduktion i Sverige.

Åtgärder
Översyn av ökade möjligheter till riskkapital för att underlätta nyinträde i jordbruket föreslås bli en strategisk fråga för
den nationella livsmedelsstrategin.

24.

Resultat: Flera studier, däribland Konkurrenskraftsutredningen och LRF Mjölks strategidokument
Mjölk 2025, pekar på att det inte råder brist på
riskkapital utan att det är låg lönsamhet i branschen
som gör att riskkapitalister inte söker sig till mjölkbranschen. Det bedöms därför inte som meningsfullt att arbeta med frågan om externt riskkapital
förrän åtgärder som säkerställer en starkare lönsamhet har genomförts och fått effekt.
Status: Avförd.
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Rådgivning till företag i kris
Handelsplanens slutsatser: Flertalet av
företagen i ekonomiska svårigheter har
en modern struktur och god potential
att effektivisera men kan behöva stöd
och råd för att analysera företagets ekonomiska situation och för att fatta beslut
om hur situationen kan avhjälpas på
bästa sätt. Denna typ av rådgivning bör
i ett första skede inriktas på att lösa den
akuta ekonomiska situation som mjölkföretaget befinner sig i. Därefter kan
rådgivningen övergå till att långsiktigt
utveckla företagets verksamhet avseende
ekonomi, management, produktion,
produktionsprocesser och marknad för
att åstadkomma stadigvarande förbättringar i lönsamheten. Många företag

i ekonomisk kris kan antas välja bort
rådgivning av finansiella skäl och denna
typ av krisrådgivning kan därför behöva
subventioneras för att nå fram till företagen. Företagaren kan därtill behöva
avlastning för att kunna frigöra tid för
detta arbete.
En rådgivning till mjölkföretag i
kritiskt läge som innefattar ekonomi,
management och produktion bedöms
kunna samverka med åtgärden med
statliga kreditgarantier och öka dess
effekt. Rådgivningspaketet syftar till en
förbättring av företagets förmåga till
kostnadseffektiv mjölkproduktion och
ekonomisk stabilitet.
Genom att delfinansiera rådgivningen

kan olika aktörer i branschen visa att de
värdesätter mjölkproducenternas överlevnad. En naturlig del för finansiärerna
blir då att agera kravställare på hur
rådgivningskonceptet ska utformas och
vilka aktörer som ska involveras.
Handelsplanens mål: Företag med överlevnadsförmåga har genom ett nytt rådgivningskoncept förbättrat sin förmåga
att bedriva en kostnadseffektiv mjölkproduktion med ekonomisk stabilitet.

Åtgärder

25.

Tillsammans med LRF Konsult och Växa
Sverige samordnar LRF Mjölk ett koncept för rådgivning till mjölkföretag i kris – innehåll, vilka som kan vara utförare, ramverk samt
organisatoriska och administrativa frågor för
konceptet.

26.

Resultat: LRF Konsult, Växa samt andra rådgivningsföretag har skapat koncept för helhetsrådgivning till mjölkföretag. Regeringen, via landsbygdsprogrammet, och Svensk Mjölk AB har avsatt
medel till åtgärden. Jordbruksverket har genomfört
upphandling. Rådgivningsinsatser till mjölkföretag
är nu igång.

Resultat: Se åtgärd 25.

Status: Slutrapporterad och godkänd.

Näringsdepartementet ansvarar för att
Landsbygdsprogrammet ska kunna användas för att delfinansiera rådgivningskonceptet, förutsatt att det finns ett brett intresse från
andra aktörer i branschen att medverka med
finansiering.

Status: Slutrapporterad och godkänd.

27.

LRF Mjölk ansvarar för att genomföra
möte/möten med tänkbara finansiärer.

Resultat: Se åtgärd 25.
Status: Slutrapporterad och godkänd.
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Rådgivning utifrån ett helhetsperspektiv på företaget
Handelsplanens slutsatser: Utvecklingen av ett helhetskoncept för rådgivning
till företag i kris kan ses som en investering i arbetet med att fortsätta utveckla
en rådgivning där olika kompetenser
samverkar. En sådan rådgivning, som
kopplar ihop ekonomi, management,
produktionsprocesser och produk-

tion, är något som alla företag som vill
utveckla sin lönsamhet kan ha god nytta
av. Därmed kan den få stor betydelse för
fler lantbrukare.
Rådgivningsformen kan behöva
anpassas utifrån vad som efterfrågas av
företag i olika faser.

Handelsplanens mål: Mjölkproducenterna har tillgång till en vässad rådgivning som utgår ifrån en helhetssyn på
gården och som kopplar ihop ekonomi,
management, produktionsprocesser och
produktion.

Åtgärder
LRF Mjölk ansvarar för att i samverkan
med rådgivnings- och foderföretagen
skapa en plattform för att utveckla samverkan
mellan rådgivningskompetenser för att mjölkproducenterna i högre grad ska kunna erbjudas
en rådgivning som kopplar ihop ekonomi, management, produktionsprocesser och produktion.
Ett sådant arbete kan få näring från pågående
arbete med att utveckla en rådgivning till företag
i kris samt från andra koncept för helhetsrådgivning som redan används av rådgivningsföretagen.

28.

Resultat: LRF Mjölk ansvarar för att i samverkan
med rådgivnings- och foderföretagen skapa en
plattform för att utveckla samverkan mellan rådgivningskompetenser för att mjölkproducenterna i
högre grad ska kunna erbjudas en rådgivning som
kopplar ihop ekonomi, management, produktionsprocesser och produktion. Ett sådant arbete kan få
näring från pågående arbete med att utveckla en
rådgivning till företag i kris samt från andra koncept för helhetsrådgivning som redan används av
rådgivningsföretagen.
Status: Avförd.
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Management och produktionsprocesser
Handelsplanens slutsatser: Den stora
strukturomvandling som svensk mjölksektor genomgår har medfört att det
finns stora variationer i gårdsstorlek men
även i lönsamhet. En betydande del av
variationerna i lönsamheten kan sannolikt kopplas till management och rutiner
i företaget. Därför är det viktigt att öka
kunskapsnivån beträffande företagsledning och effektiv styrning av produktionen. Konkurrenskraftsutredningen
drar slutsatsen att rådgivningsföretagen
har en strategisk roll i att stärka konkurrenskraften hos lantbruksföretagen, inte

minst inom dessa områden. Dessutom
finns det potential, såväl ekonomisk som
miljömässig, i en strategisk rekrytering och
en längre livslängd hos korna samt ett väl
planerat djurflöde.
Genom benchmarking och omvärldsspaning kan företagen få ökade kunskaper
om hur framgångsrika företag arbetar,
detta kan även stärka företagens beställarkompetens i fråga om rådgivning.

Handelsplanens mål:
• Mjölkföretagen har kunskap och
tillgång till verktyg inom processtyrning och management för att, utifrån
sina förutsättningar, optimera sitt
ledarskap och företagets produktivitet.
• Mjölkföretagen har kunskap om hur
man skapar arbetslag som inspirerat
och kvalitetssäkrat jobbar på likartat
sätt alla tider och dagar.
• Mjölkföretagen har kunskap om de
ekonomiska vinsterna med ett strategiskt rekryteringsarbete och ett bra
djurflöde.

Åtgärder
Åtgärder för erfarenhetsutbyte mellan mjölkproducenter

29.

Mjölkföretagen ansvarar för att delta i
erfarenhetsutbyte och benchmarking för
att öka sina kunskaper.

31.

Resultat: Projektgruppen bedömer det inte som
meningsfullt driva denna fråga inom ramen för handlingsplanen. Då utföraren är Sveriges samtliga mjölkföretagare är åtgärder med mera svåra att följa upp.

Resultat: Internationellt finns nätverket IFOAM,
International Federation of Organic Agriculture
Movements, vilket är verksamt även inom EU. På
grund av resursbrist har Ekologiska Lantbrukarna inte kunnat vara så aktiva i detta nätverk. Med
anledning av Handlingsplan mjölk har Ekologiska
Lantbrukarna nu föreslagit bildandet av en grupp
för utbyte av kompetens och erfarenheter mellan
länder med stor andel ekomjölkproduktion. Frågan
har diskuterats vid ett flertal tillfällen och under ett
möte i Nürnberg i februari 2016 bestämdes att ett
ekomjölksnätverk med mer kontinuerligt utbyte ska
startas där Ekologiska Lantbrukarna kommer vara
aktiva. Ekologiska Lantbrukarna kommer även söka
medel från LBP för att kunna vara aktiva i gruppen.

Status: Avförd.

LRF Konsult och Växa Sverige skapar
plattformar för att utbyta erfarenheter
mellan mjölkföretag vad gäller management
och produktionsprocesser genom exempelvis
ERFA-grupper. Omvärldsbevakning samt lokal,
regional, nationell och internationell benchmarking ingår som en del i erfarenhetsutbytet, t.ex.
genom att olika föreläsare bjuds in.

30.

Resultat: Åtgärden beskriver ett pågående arbete
som är en naturlig del i rådgivningsföretags ordinarie
verksamhet. Av denna anledning har åtgärden avförts.
Status: Avförd.
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Ekologiska Lantbrukarna utreder möjligheter till utbyte av kompetens mellan
länder inom EU.

Status: Slutrapporterad och godkänd.

Mjölkföretagen ansvarar för att öka sina
kunskaper om management och produktionsprocesser.

32.

Resultat: Då utföraren är Sveriges samtliga mjölkföretagare är åtgärder med mera svåra att följa
upp. Åtgärden har därför avförts av styrgruppen.
Andra aktörer har dock genomfört åtgärder som
har bäring på denna åtgärd, däribland finansierad
rådgivning (åtgärd 25–27).
Status: Avförd.

Rådgivningsföretagen arbetar för att
fler mjölkproducenter tar del av lättillgängliga och branschanpassade fortbildningar
för företagsledare med fokus på ledarskap,
produktionsprocesser, rutiner och effektivitet. Ett
koncept, ”Ledarpraktika”, för detta arbete finns
redan framtagen.

33.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens inventering
under åtgärd 30.

Rådgivningsföretagen fortsätter att arbeta
med att öka företagens kunskaper om hur
olika avelsplaner påverkar besättningens ekonomi.
I det ingår vinsterna med en strategisk rekrytering,
inklusive vinsterna med att öka antalet laktationer
per ko och tidigare inkalvningsålder.

36.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens inventering
under åtgärd 30.
Status: Avförd.

Rådgivningsföretagen tillhandahåller
lättillgängliga och branschanpassade
fortbildningar för anställd personal med fokus på
förbättring av rutiner och effektivitet, exempelvis
med stöd av olika framtagna arbetsformer så
som LEAN lantbruk och fasta rutiner.

37.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens inventering
under åtgärd 30.
Status: Avförd.

Status: Avförd.

Rådgivningsföretagen ansvarar för att
det finns tillgång till kompetenshöjning
utifrån devisen ”Ökad lönsamhet utan att bygga”. Mjölkproducenter erbjuds hjälp att utveckla
sin affärsplan och får råd kring hur man kan utveckla företaget, effektivisera produktionen och
investera för att optimera sin lönsamhet utifrån
givna förutsättningar. Detta kan med fördel ske i
form av ERFA-grupper.

34.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens inventering
under åtgärd 30.
Status: Avförd.

Växa Sverige ansvarar för att företagen
har kännedom om tillgängliga verktyg för
att optimera djurflödet i stallarna, särskilt i samband med expansion och andra förändringar.

35.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens inventering
under åtgärd 30.
Status: Avförd.

Näringsdepartementet föreslås att, inom
ramen för den nationella livsmedelsstrategin, arbeta för en översyn av grundutbildningen
(naturbruksgymnasium) och om den har en uppdaterad inriktning mot best practice-företagande
inom mjölksektorn.

38.

Mjölkföretaget rymmer många olika system, som alla
samverkar till ett resultat. Det gäller allt från företagets
egen foderproduktion och utfodringsstrategier till avelsarbete, mjölkning, förebyggande djurhälsovård, management
med mera. Det är många mjölkföretag som skapar en
vinnande helhet utifrån riktigt bra resultat i alla delar.
För mjölkföretagens konkurrenskraft är det angeläget att
sådana synsätt och metoder både tillämpas och förmedlas
i gymnasial grundutbildning med inriktning på lantbruk
och mjölkproduktion.
Resultat: Arbetsgivares oro för sin kompetensförsörjning belyses i Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015:97). Naturbruksgymnasiernas situation beskrivs också i utredningen
En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att
alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, SOU 2016:77.
Näringsdepartementet har deltagit i projektgruppen för Handlingsplan Mjölk. Åtgärdens hantering har avvaktat offentliggörandet av regeringens
livsmedelsstrategi.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.
Status: Ej genomförd.
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Näringsdepartementet föreslås att, inom
ramen för den nationella livsmedelsstrategin, inventera behov av och tillgång till utbildning,
forskning, rådgivning, kurser inom management.

39.

Strukturutvecklingen i svensk mjölkproduktion gör att allt
fler mjölkföretag har en eller flera anställda medarbetare.
Det ställer flera nya krav i jämförelse med när mjölkföretagen främst engagerade den egna familjens medlemmar.
Arbetets organisation och motivationen av medarbetare
är viktigt även när de som jobbar i företaget företrädesvis
kommer från den egna familjen, men med utomstående
ökar känsligheten och nödvändigheten av att vara en både
attraktiv, produktiv, utvecklande och lönsam arbetsplats.
Denna utveckling ger ett ökat behov av kunskap i management.
Resultat: Näringsdepartementet har deltagit i projektgruppen för Handlingsplan Mjölk. Åtgärdens
hantering har avvaktat offentliggörandet av regeringens livsmedelsstrategi. I handlingsplanen för
regeringens livsmedelsstrategi beskrivs en satsning
på kompetensutveckling för nya behov hos dels
större företag och dels företag som diversifierar för
ökad produktivitet och konkurrenskraft.
Status: Ej genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

Rådgivningsföretagen ansvarar för att
utföra kompetenshöjning av rådgivare
inom management, vilket kan utgå ifrån olika
verktyg exempelvis LEAN lantbruk, företagsstrategier för olika besättningsstorlek, effektivare
arbetsmetoder genom fasta rutiner m.m.

40.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens inventering
under åtgärd 30.
Status: Avförd.

Rådgivningsföretagen ansvarar för samverkan och organisation av nationell och
internationell benchmarking mellan rådgivare
genom träffar med internationella föreläsare,
tjänstgöring utomlands och studieresor.

41.

Resultat: Åtgärden beskriver ett pågående arbete
som är en naturlig del i rådgivningsföretags ordinarie verksamhet. Av denna anledning har åtgärden
avförts.
Status: Avförd.

Rådgivningsföretagen ansvarar för att
utveckla ett pilotprojekt för mentorsprogram för rådgivare.

42.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens inventering
under åtgärd 30.
Status: Avförd.

Rådgivningsföretagen och Jordbruksverket ansvarar för att föra en dialog om
behovet av kompetensutveckling av rådgivare
och om hur pengarna i landsbygdsprogrammet
kan användas för att stärka rådgivningen på
bästa sätt.

43.

Resultat: Åtgärden beskriver ett pågående arbete
som är en naturlig del i rådgivningsföretags ordinarie verksamhet. Av denna anledning har åtgärden
avförts.
Status: Avförd.

Rådgivningsföretagen fortsätter att
utveckla nya rådgivningsformer som
utnyttjar internet/tekniska hjälpmedel för att
effektivisera rådgivningen och för att främja
möjligheterna till distansrådgivning, bl.a. för att
nå bönder i glesa områden.

44.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens inventering
under åtgärd 30.
Status: Avförd.

Näringsdepartementet föreslås undersöka behovet av och möjligheterna för
transportstöd för att underlätta för gårdsbesök i
glesa områden.

45.

Ett mjölkföretag förutsätter många olika typer av transporter till och från gården. Foder och förnödenheter ska
levereras till gården. Mjölk och slaktdjur ska hämtas. Vid
byggnation ska grus, betong och övrigt byggmaterial levereras till gården. Även försörjningen av service och tjänster,
däribland seminering, rådgivning, maskinunderhåll och
reparationer, kräver transporter.
I takt med att antalet mjölkleverantörer blir färre
minskar möjligheterna till samtransporter. Det leder till
ökade medeltransportavstånd, vilket återverkar med högre
kostnader för mjölkföretaget – både direkt och indirekt.
Detta är särskilt påtagligt i glesbygdskommuner.
Resultat: Näringslivsdepartementet har deltagit i
projektgruppen för Handlingsplan Mjölk. Åtgär-
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dens hantering har avvaktat offentliggörandet av
regeringens livsmedelsstrategi. Projektgruppen
noterar att kommande förslag från regeringen om
kilometerskatt riskerar att verka i motsatt riktning.
Status: Ej genomförd.

Ekologiska lantbrukare föreslås utreda
behov och tillgänglig kompetens för rådgivning med inriktning på ekologisk drift samt för
drift av mindre besättningar.

46.

Resultat: Ekologiska Lantbrukarna har inventerat
och även publicerat vilka ekorådgivare som finns
i Sverige. Organisationen har även analyserat om
och var det råder brist på rådgivare till mjölkgårdar.
Inventeringen visar att det norr om Örebro råder

brist på ekomjölkrådgivare som kan fungera som
bollplank till duktiga lantbrukare, däremot finns
det andra rådgivare som kan hjälpa till med omställning. Ekologiska Lantbrukarna har vid flera tillfällen lyft problemet med Jordbruksverket, kopplat
till landsbygdsprogrammet, och bett dem prioritera
dessa frågor.
Det är angeläget att frågan diskuteras vidare och
att detta även görs ur ett större perspektiv. En viktig
fråga gäller hur man ska hantera att det kan bli brist
på rådgivare med viss kompetens i vissa områden
och huruvida lantbrukare känner till vilka duktiga
rådgivare som finns på ekoområdet. Frågorna har
även kopplingar till åtgärd nr 44 om rådgivning på
distans.
Status: Slutrapporterad och godkänd.
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Utnyttja potentialen i mjölkavkastning
Handelsplanens slutsatser: Hög
mjölkavkastning per ko är generellt sett
fodereffektivt och lönsamt och ett sätt
att öka gårdens intäkter och resultat.
Sverige har haft en avkastning per ko
och år i internationell toppklass i många
decennier men under senare år har den

inte ökat lika snabbt som i länder i vår
närhet. Det är inte helt klarlagt varför de
svenska mjölkkornas potential till hög
avkastning i dag inte utnyttjas bättre,
men att öka nettot på mjölk i företaget
är nödvändigt för att uppnå långsiktig
lönsamhet.

Handelsplanens mål: Sveriges mjölkproducenter ökar levererad mängd mjölk
med 1000 kg per ko och år till 2020, i
syfte att sänka produktionskostnaden.

Åtgärder
Rådgivningsorganisationer arbetar för
att söka finansiering för att öka kunskapsbasen för rådgivarna. Detta kan ske bl.a.
genom systematisk dokumentation av strategier
hos företag som når hög mjölkavkastning.

47.

Resultat: Rådgivningsföretagen arbetar kontinuerligt med att ta tillvara och sprida kunskaper och
erfarenheter från goda exempel och framgångsrika
mjölkföretag. Det hindrar inte att formerna för
detta kan utvecklas ytterligare. Av denna anledning
har rådgivningsföretagen fått i uppdrag att inventera hur arbetet bedrivs, komma med förslag på hur
det kan förbättras och undersöka möjligheter till
finansiering.
Status: Delvis genomförd.

Växa Sverige ansvarar för att fortsatt delta i den internationella EDF-(European
Dairy Farmers) gruppen för jämförande internationella lönsamhetsstudier.

48.

Resultat: Växa Sverige är en samlande resurs för
Sveriges medverkan i EFD, European Dairy Farmers. Föreningens syfte är att ge mjölkföretagare
från olika länder möjligheter att träffas för att utbyta erfarenheter och kunskaper, diskutera produk-
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tionssystem, jämföra och analysera produktionskostnader med mera.
EDF är öppet för alla mjölkföretagare i Europa.
Totalt har föreningen cirka 300 medlemmar, fördelade på 20 länder. Den svenska EDF-gruppen består
av cirka 45 medlemmar, som träffas några gånger
per år för att jämföra produktionskostnader och diskutera aktuella frågor på bransch- och gårdsnivå.
Ett uppskattat arrangemang är föreningens
kongress, som genomförs en gång per år i något av
länderna där föreningen är representerad. En viktig
del av kongressen är studiebesöken som då görs hos
några av EDF-medlemmarna.
En gång om året håller EDF kongress i något av
de länder där föreningen finns representerad. Varje
år tar arrangörerna fram ekonomiska analyser av
medlemmarnas företag som sedan används för en
internationell jämförelse.
Åtgärden beskriver ett pågående arbete och har
därför avförts.
Status: Avförd.

Växa Sverige ansvarar för att söka
finansiering för att utifrån samarbetet
inom EDF utföra en studie av strategier hos de
mjölkföretag som når bäst lönsamhet i andra
länder. Vidare ansvarar Växa Sverige för att öka

49a.

kunskapen om ekonomiskt optimal mjölkavkastning i relation till mjölkpris och foderkostnad.

50.

Foderföretagen arbetar fortsatt aktivt
med att utifrån både nationell och internationell expertis utveckla fodereffektiviteten.

Resultat: Växa Sverige har 2016 genomfört 48
stycken EDF-analyser samt gjort en analys och
sammanställning av vad de mest lönsamma EDFgårdarna hade gemensamt och exempel på hur
EDF-företagen kommer agera framåt. Resultatet är
presenterat vid EDF-träff för rådgivare inom Växa
Sverige och genom en notis i Husdjur nr 4 2017.
Cirka 40 analyser kommer göras under 2017. Växa
Sverige är också delaktiga i LRFs projekt Konkurrenskraftig Mjölk, en del av EuroDairy, som använder EDF-gårdar som pilotgårdar för att se hur
lantbruksföretag tar till sig nya innovationer.

Resultat: Delprojektgruppen har bedömt att detta
är en ”icke-åtgärd” som inte borde kommit med
då den handlar om att foderföretagen ska fortsätta
göra ngt som man redan gör. Enbart ett foderföretag (Lantmännen) ingår i delprojektet. Det är
delprojektgruppens sammanvägda bedömning att
det inte är möjligt att arbeta vidare med åtgärden
på ett sätt som kan gynna Sveriges mjölkbönder.
Nämnas kan dock att Lantmännen i september
2015 släppte ett nytt fodersortiment med fokus på
fodereffektivitet.

Status: Delvis genomförd.

Status: Avförd.

Kunskapen från den pågående stora
forskningssatsningen i de nordiska länderna kring förbättrad fodereffektivitet
förmedlas av SLU:s forskare till rådgivare och
mjölkföretagare.

49b.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens inventering
under åtgärd 30.
Status: Avförd.
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Stärkt vallodling och effektivare
ensilering
Handelsplanens slutsatser: Vallfoder
är en av de viktigaste grundpelarna för
svensk mjölkproduktion. Det vallfoder
som används ska vara energieffektivt och
ge korna bra näringsförsörjning. Vallfodret måste också vara av god hygienisk
kvalitet. Förbättringar bör fortlöpande
ske vad gäller val av vallfröblandningar,
skördestrategier samt konservering

och lagring av ensilage för att minska
förlusterna. Idag är förlusterna relativt
stora i vissa lagringssystem kopplat till
förändringar i teknik vid inläggning och
förslutning av silos för anaerob miljö.

Handelsplanens mål:
• Mjölkföretagen ges kunskap att under
de flesta år nå ett vallfoder med hög
kvalitet.
• Alla mjölkbönder har uppdaterad
information om bästa metoder och
material för effektiv konservering
och minimerade förluster vid skörd
och ensilering.

Åtgärder
Foderföretagen och rådgivarna ansvarar
för att kontinuerligt arbeta för att höja
kunskapen om vallfoderproduktion hos mjölkproducenterna, samt sprida fördelar med foderanalyser och hur de kan användas.

51.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens inventering
under åtgärd 30.
Status: Avförd.

Rådgivningsorganisationer utvecklar
samordning mellan växtodlingsrådgivning och foderrådgivning i syfte att förbättra
rådgivningen.

52.

Resultat: Ingår i rådgivningsföretagens samverkan
under åtgärd 30.

Status: Avförd.

En uppföljning av Vallkonferensen 2014
genomförs som riktas till rådgivare inom
utfodring och växtodling (ansvariga är SLU, Växa
Sverige, Hushållningssällskapet, LRF Mjölk).

53.
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Resultat: Vallkonferensen genomfördes den 8–9
februari 2017 i Uppsala. Arrangörer var SLU, Hushållningssällskapen, Växa Sverige och LRF Mjölk.
Konferensen gav forskningsresultat från de senaste
årens vallfoderförsök. Bland andra programpunkter
återfanns kvävegödsling och skördestrategier, konservering och förluster samt aktuellt om grovfoderverktyget. Konferensen belyste också hur Vallmästarna gör för att lyckas.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Rådgivningsorganisationer ökar användning av ”Grovfoderverktyget” för att få
ett så korrekt pris som möjligt på foder vid optimering av foderstater. Grovfoderverktyget är ett
bra hjälpmedel (framtaget med offentlig finansiering) för att beräkna pris, inklusive produktionskostnad, på grovfoder.

54.

Resultat: Grovfoderverktyget var en av programpunkterna på Vallkonferensen 2017, se även åtgärd
53.
Status: Delvis genomförd.

Forskare vid SLU söker utvecklingspengar för att tillsammans med rådgivare
sammanställa ett rådgivningsmaterial om aktuell
ensileringskunskap från forskningen till. Fokus
bör ligga på de förändringar i teknik och utrustning som skett de senaste åren. Konkreta SOP
(Standard operating procedures) kan vara en

55.

lämplig form för att göra materialet lätt att använda operativt.
Resultat: Uppgifter kring genomförandet saknas.
Status: Ej genomförd.
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Foderoptimering
Handelsplanens slutsatser: En viktig
förutsättning för att kunna bedriva en
lönsam och hållbar mjölkproduktion är
effektivt foderutnyttjande. Orsaken är
att foder utgör upp mot hälften av de totala rörliga kostnaderna i mjölkproduktionen. Moderna fodervärderings- och
optimeringsverktyg grundat på aktuell

forskning är goda hjälpmedel för att öka
effektiviteten. Förutsättningarna på den
enskilda gården avgör vilken foderstrategi som passar bäst.

Handelsplanens mål:
• Det är känt att hög fodereffektivitet
har stark koppling till lönsam mjölk
produktion.
• Varje gård har en ur produktions
ekonomisk synvinkel väl genomarbetad utfodringsstrategi, samt tillgång
till goda verktyg för foderoptimering.

Åtgärder
SLU, i samarbete med rådgivningsföretagen, söker utvecklingsmedel för
framtagande av informationsmaterial om hanteringssystem för kraftfoder på gårdsnivå. Inom
ramen för detta utvecklingsarbete ingår också
kompetensutveckling av rådgivare.

56.

Resultat: Institutionen för Husdjurens utfodring
och vård (HUV) i samarbete med flera andra institutioner, har sökt pengar för fodertekniskt center
på SLU:s infrastruktursatsning men man har tyvärr
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fått avslag två gånger. En förstudie har också gjorts
med finansiering från Framtidens Lantbruk. Nu
har HUV gjort ett omtag, som innebär en satsning i
betydligt mindre skala. En ansökan om planeringsbidrag har skickats till Energimyndigheten för att, i
nästa steg göra en komplett ansökan till Energimyndigheten om en testbädd.
Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

Foderföretagen erbjuder flexibla lösningar till mjölkföretagen i form av premixer,
inköp av foderråvaror, koncentrat och färdigfoder.

57.

Resultat: Detta är redan pågående arbete hos
foderföretagen. Därför finns det varken behov eller
möjligheter att arbeta vidare med åtgärden inom
ramen för handlingsplanen.
Status: Delvis genomförd.

rige ansökt om medel till ett projekt med syftet att
svenska mjölkföretag i stor utsträckning ska kunna
ersätta importerat sojabaserat proteinfoder, antingen med egentillverkat foder av egenodlade råvaror
eller genom regionalt inköpta svenska proteinkällor
såsom åkerbönor, ärter och raps. Efter avslag gjorde
Växa Sverige en förnyad ansökan och fick medel
från Kampradstiftelsen. Projektet är nu i full gång
och syftar till att ta fram koncept och rådgivningsmaterial för gårdsanläggningar för lagring och
beredning av kraftfoder och utbilda rådgivare.
Status: Delvis genomförd.

58.

Foderföretagen erbjuder möjlighet att
prissäkra foder och foderråvaror.

Resultat: Foderföretagen erbjuder redan dessa
tjänster, men de används endast i liten omfattning.
Diskussioner har förts om hur dessa möjligheter
kan göras mer kända. Lantbrukaren har möjlighet
att kunna säkra sina priser på foder, det vill säga att
kunna låsa in sina marginaler på sin produktion för
att minska prisriskerna. Detta sker i olika omfattning beroende på produktionsslag. Inom mjölkproduktionen sker prissäkring hos under hälften
av mjölkföretagen, vilket innebär i mindre utsträckning jämfört med andra branscher.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

Den arbetsgrupp (Samråd Nötfoder med
representanter för foderindustrin, Växa
Sverige och LRF Mjölk) som under ledning av
SLU arbetar med branschgemensamma märkningsparametrar, analysmetoder och avvikelsetoleranser för foder fortsätter sitt arbete.

61.

Resultat: Uppgifter kring genomförandet saknas.
Status: Status: Ej genomförd.

Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

LRF Mjölk tar fram ett webbverktyg för
att öka mjölkböndernas kunskap i samband med foderinköp och prisförhandlingar.

59.

Resultat: LRF Mjölk har initierat ett projekt för att
hjälpa mjölkföretagen att sänka sina foderkostnader. Fokus ligger på det inköpta fodret och kommer
att presenteras som en digital lösning där mjölkföretagen kan jämföra kostnaderna för sitt inköpta
foder samt en lösning för att på ett enkelt sätt ta in
offerter på foder och råvaror. Tjänsten har utvecklats av LRF Mjölk i samarbete med LRF Media och
i nära dialog med en referensgrupp bestående av
mjölkföretagare.

SLU utreder möjligheterna till satsningar
på ett fodertekniskt utvecklingscenter i
anslutning till Nationellt center för lantbrukets
djur på Lövsta.

62.

Resultat: Institutionen för Husdjurens utfodring
och vård (HUV) i samarbete med flera andra institutioner, har sökt pengar på SLU:s infrastruktursatsning men fått avslag två gånger. En förstudie har
gjorts med finansiering från Framtidens Lantbruk.
Nu har HUV gjort ett omtag, som innebär att man
tänker sig börja i lite mindre skala. En ansökan om
planeringsbidrag har skickats till Energimyndigheten för att planera för en ansökan, återigen till
Energimyndigheten om ett mindre lab/testbädd.
Status: Delvis genomförd.

Status: Delvis genomförd.

Växa Sverige tar fram strategier för att
bereda kraftfoderblandningar i egen regi
på mjölkgården.

60.

Resultat: Ansökningar för projekt enligt åtgärdens
förslag har lämnats till SJV. Medel har även sökts
från andra finansiärer. Dessförinnan har Växa Sve-
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Kostnadseffektiva
byggnadsinvesteringar
Handelsplanens slutsatser: En viktig
förutsättning för att kunna bedriva en
lönsam och hållbar mjölkproduktion
är att de stallar som används är rätt
utformade och utrustade. Enligt jämförelser inom European Dairy Farmers
(EDF) är byggkostnaderna höga i
Sverige. Konkurrenskraftsutredningen
har identifierat att kompetensen inom

byggande behöver öka för att åstadkomma kostnadseffektiva investeringar.
Dessutom behöver förprövningen av
stallar likriktas och kvalitetssäkras och
miljöprövningen för tillstånds- och anmälningspliktiga företag förenklas och
effektiviseras.

Handelsplanens mål:
• Företagen har tillgång till kunskap
och stöd vid projektering, upphandling och genomförande av byggnationer för att åstadkomma en smidig
och kostnadseffektiv byggprocess.
• Miljöprövningen är enklare och sker
snabbare och förprövningen är likriktad och av hög kvalitet.

Åtgärder
Hushållningssällskapet och LRF Mjölk,
i dialog med Jordbruksverket och SLU,
sammanställer kunskap och identifierar kunskapsluckor om byggnation och byggnadsinventarier, inklusive upphandling, för att föreslå
långsiktiga åtgärder att stärka kompetensutvecklingen i enlighet med Konkurrenskraftsutredningens förslag. I detta arbete kan även en
internationell jämförelse göras för att få kunskap
om hur man arbetar för att åstadkomma effektivt byggande i andra länder.

63.

Resultat: Inom ramen för livsmedelsstrategin har
Jordbruksverket fått i uppdrag att bland annat identifiera kunskapsområden som har stor betydelse för
kostnadseffektivt byggande och där kunskapsutvecklingen brister. I uppdraget ingår att ta del av erfarenheter från andra relevanta länder, såsom Danmark.
Jordbruksverket ska även samråda med berörda
intressenter inom näringen, rådgivningsorganisationer samt lämpliga högskolor och institut. Baserat
på Jordbruksverkets förslag avser regeringen besluta
om relevanta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin för att öka förutsättningarna för kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen.
Jordbruksverket ska informera Regeringskansliet om
hur uppdraget genomförs i juni och december 2017
och slutligen redovisa uppdraget 15 mars 2018.
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Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

Jordbruksverket ansvarar för att undersöka vilka regeländringar som behöver
göras för att möjliggöra typgodkännande, eller
motsvarande, av färdiga modulstallar.

64.

Inför byggnation eller tillbyggnad av djurstall krävs att
djurhållaren ansöker om länsstyrelsens förprövning enligt
djurskyddslagen. Förprövningen syftar till att säkerställa
att regelverken angående byggnadens utförande efterlevs,
exempelvis avseenden utrymmen, djursäkerhet, ljusinsläpp
och ventilation. Förprövningen förutsätter att ritningar och
andra underlag är framtagna, vilket innebär att förprövningen sker relativt långt fram i byggprocessen. Det medför
att en försenad handläggning ofta riskerar att försena
byggstarten och försvåra det sökande företagets planering.
Resultat: Jordbruksverket har undersökt frågan och
beskrivit vilka ändringar i lagstiftning som krävs för
åtgärden. Nu återstår för verket eller annan aktör
att hemställa om aktuell förordningsändring hos
regeringen. Jordbruksverket har tagit fram följande
förslag:

Ändring av förordningen (6§) där Jordbruksverket tilldelas ansvar för att genomföra förprövning
där specifik mottagare eller byggplats saknas. Ändringen är generell för fler djurslag däribland nöt.
Föreslagna förändringar gör det möjligt för
Jordbruksverket att typgodkänna modulstallar. Om
berörda näringar anser att detta är den förbättring
som efterfrågas, så kommer Jordbruksverket, efter
gemensam hemställan, att driva frågan vidare.

varje produktionsgren kommer att väljas ut för att
tävla. En jury kommer att utse det lönsammaste
stallet inom varje produktionsgren. Juryn kommer
också att uppmärksamma smarta lösningar bland
alla tävlingsbidrag. När anbudstiden gick ut den 22
augusti 2016 stod det klart att tävlingen mötts av ett
mycket stort intresse, särskilt på mjölksidan. Jordbruksverket har, via landsbygdsprogrammet, upphandlat nio utvecklingsgrupperingar. De vinnande
tävlingsbidragen utses i början av 2018.

Status: Slutrapporterad och godkänd.
Status: Delvis genomförd.

LRF Mjölk, Hushållningssällskapet och
Växa Sverige, med hjälp av relevant
byggkompetens, arbetar för att utveckla färdiga
typgodkända modulkoncept för kostallar.

65.

Resultat: Jordbruksverket har utlyst en tävling om
vem som kan göra de bästa typstallarna. Projektet
ska inspirera till smarta lösningar kring material,
konstruktion, byggprocess och driftsekonomi.
Byggnadslösningarna ska således stärka jordbruksföretagens möjligheter att möta framtiden med
goda förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet. Jordbruksverket vill genom projektet även
bidra till att sprida goda erfarenheter från forskning och praktik, både i Sverige och i andra länder.
Tävlingen omfattar djurstall inom sex produktionsgrenar, varav en är mjölkkor. Två lag inom

Jordbruksverket håller regelbundna
temadagar och kurser tillsammans med
mjölknäringen för länsstyrelsernas byggnadskonsulenter. T.ex. kan en kurs ordnas under hösten/
vinter 2015 med tema mjölkkor och produktion
inom ramen för det löpande samverkansarbetet
som bedrivs mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna.

66.

Resultat: Till följd av otillräckliga resurser har det
saknats möjlighet att genomföra åtgärden.
Status: Ej genomförd.
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SLU föreslås undersöka om det är
möjligt att återinföra utbildning som
fokuserar på teknik- och byggkompetens samt
att stärka forskar- och lärarkompetensen inom
området, exempelvis genom samarbete med
tekniska högskolor eller fakulteter.

67.

Resultat: Till följd av otillräckliga resurser har det
saknats möjlighet att genomföra åtgärden.
Status: Ej genomförd.

Jordbruksverket ansvarar för att tillsammans med Naturvårdsverket fortsätta
arbeta med att förenkla det som de kan påverka
i miljöprövningen.

68.

Resultat: LRF har vid flera tillfällen och med olika
perspektiv diskuterat frågor kring miljöprövningsförordningen med miljödepartementet. Bland förslagen kan nämnas att göra tillståndsplikten frivillig.
Sedan maj 2016 pågår Miljötillsynsutredningen med
uppdrag att bland annat analysera om tillsynens
finansiering är ändamålsenlig.
I ett svar från miljödepartementet i oktober
2016, angående förslaget om ett nytt begrepp,
miljöpåverkande verksamhet för lantbruksföretag,
framgår följande:
”Den dokumentation som ska lämnas in till
myndigheterna är avsedd att utgöra det underlag
som prövnings- och tillsynsmyndigheterna behöver
för att kunna bedöma verksamheterna mot kraven
i miljölagstiftningen och utöva tillsyn över dessa
verksamheter. Det finns därför inga planer på att
ändra på kraven.”
Regeringen följer noggrant frågan om handläggningstider för miljötillståndsprövning och arbetar
med flera insatser för att ledtiderna kan förbättras,
bl.a. följande:
I regleringsbrevet till länsstyrelserna för 2017
finns ett uppdrag om att fortsätta förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och driva
företag. Länsstyrelserna ska redovisa företagens
nöjdhet gällande tillgänglighet, svarstid, bemötande
och handläggningstid samt sina särskilda insatser
för att förbättra dessa områden.
Regeringen har också gett Naturvårdsverket i
uppdrag att ta fram en modell för att årligen upprätta och redovisa statistik för miljötillståndsprövningen. Modellen ska utformas så att det för olika
branscher, prövningsinstanser, mål- och ärendetyper är möjligt att samla in och analysera statistik
för hur lång prövningstiden har varit från ansökan
till beslut och vilka faktorer som har påverkat prövningstiden.
Regeringen har i handlingsplanen för Smart
industri presenterat att en referensgrupp för kontinuerlig dialog med representanter för näringsliv
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och myndigheter skapas i arbetet för att minska
ledtiderna.
Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

LRF ansvarar för att i kontakt med berörda myndigheter undersöka möjligheterna
att förenkla tillståndsprövningen samt möjligheterna att beakta de förslag som har lagts fram i
Konkurrenskraftsutredningen. Detta inkluderar
även kraven på miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB).

69.

Resultat: Se åtgärd 68.
Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

Länsstyrelserna föreslås ta fram en plan
för att säkerställa kvaliteten i förprövningen samt att i fortsatt samverkan med Jordbruksverket arbeta för en mer likriktad hantering
av förprövningsärenden.

70.

För en djurhållare som ska investera i ny- eller ombyggnad
av ett djurstall är det angeläget att länsstyrelsens förprövning enligt djurskyddslagen sker med hög kvalitet och
snabb handläggning. Det är också angeläget att förprövningen sker på likartat sätt över hela landet.
Resultat: Åtgärden har hanterats inom länsstyrelsernas projekt ”Rationell handläggning av förprövning i djurstallar”, som genomfördes under tiden
1 maj 2012 till 1 april 2013. Projektet har levererat
förbättrade verktyg, som underlättar handläggningen samt bidrar till samsyn och enhetlig hantering
av förprövningsärenden på samtliga länsstyrelser.
Verktygen används idag av alla som arbetar med
förprövningar på länsstyrelserna.
Förprövningsprojektet innehöll flera projektmål
och delförslag inom kompetensutveckling och samordning av förprövarna, däribland den gemensamma kunskapsbanken Stalldörren. Ett annat exempel
är handboken för handläggningsverktyget Platina,
inklusive gemensamma arbetsdokument och mallar
för arbetsprocesser, regionalt samarbete och introduktion av nyanställda.
Det av länsstyrelserna initierade arbetet för rationell handläggning av förprövning har funnit sina
former både före och under tiden för handlingsplanens genomförande.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Regelverk och produktionsvillkor
Handelsplanens slutsatser: Mjölkföretagarens regelbörda är omfattande.
Merparten av dagens mjölkföretag är familje- eller fåmansföretag och för dessa
uppfattas regelbördan som betungande
samt inte anpassad efter företagens
storlek och verksamhet. Såväl statliga
regelverk som krav från olika aktörer
i branschen höjer kostnadsläget för
svenska mjölkbönder i de fall de medför
högre krav än i omvärlden. Studier visar
även att dagens lantbrukare känner stor
stress inför att ”göra fel” i efterlevnaden
av regler. Den s. k. ”Förenklingsresan”

visar att kontakterna mellan kontrollmyndighet och företag behöver utvecklas i fråga om information och bemötande för att minska stressen. Därtill har
många mjölkföretagare små möjligheter
att ta ledigt från verksamheten av hänsyn
till ekonomi och arbetsbelastning, vilket
i kombination med långa dagar och ett
fysiskt slitsamt arbete leder till en tung
arbetssituation.
De olika jordbruksstöden har idag
stor betydelse för jordbrukarnas inkomster och det är angeläget att de kan
fortsätta att betalas ut i god tid.

Handelsplanens mål:
• Regelverken är relevanta och anpassade till företagens storlek och verksamhet och det är lätt att göra rätt.
• Det svenska regelverket ger inte svenska mjölkbönder merkostnader, annat
än när det är väl motiverat och noga
har prövats utifrån effekterna på
konkurrenskraften.

Åtgärder
Regeringen föreslås ansvara för att
nationella beslut om produktionsmedelsskatter föregås av en analys av hur konkurrenskraften påverkas.

71.

Vissa produktionsmedelsskatter påverkar svenska mjölkföretags och den svenska mejerinäringens konkurrenskraft
negativt i förhållande till flera andra medlemsstater inom
EU. Exempel på detta är handelsgödselskatt och drivmedelsskatter. Införandet av en vägslitageavgift skulle
försämra konkurrenskraften ytterligare.
Resultat: Ingår som del i Livsmedelsstrategin.
Status: Ej genomförd.

Regeringen föreslås utreda om sänkt
arbetsgivaravgift för ett företags första
anställda i små företag är en kostnadseffektiv
åtgärd för att stärka dessa företags konkurrenskraft.

72.

I mjölkproduktion finns ett stort behov av ytterligare arbetskraft. Dessutom är mjölkföretaget är med sitt innehåll
av djurskötsel, teknik, rutiner, ansvar och lagarbete en
bra inkörsport i yrkeslivet. Den generellt pressade lönsamheten och höga kapitalbindningen skapar en hög tröskel
till varje ytterligare anställd, även om behovet finns. En
sänkning av arbetsgivaravgiften för nya medarbetare
skulle därför vara en kostnadseffektiv och kraftfull åtgärd
för både mjölkföretag och nya medarbetare.
Resultat: Den 1 januari 2017 infördes en tillfällig
sänkning av arbetsgivaravgifterna, så kallat Växastöd för enskilda näringsidkare när de anställer
sin första medarbetare. De nya reglerna gäller till
och med den 31 december 2021. Reglerna innebär att en enskild näringsidkare som anställer sin
första medarbetare efter den 31 mars 2016 endast
ska betala ålderspensionsavgift (10,21 %) enligt
socialavgiftslagen på den ersättning som betalas till
den denna medarbetare. Detta gäller under de tolv
första månaderna. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt ska alltså inte
betalas. Anställningen ska vara minst 20 timmar per
vecka och pågå i minst tre månader. Nedsättningen
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av arbetsgivaravgifterna gäller den del av lönen som
uppgår till 25 000 kronor per månad.
Finansdepartementet presenterade i mars 2016
promemorian Växa-stöd för den först anställda –
sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare. I sitt remissyttrande ställde sig LRF principiellt
positivt till reformer som minskar kostnader och
stimulerar företag att växa. Däremot var LRF i flera
avseenden kritiskt till de metoder som föreslogs.
Mjölkföretag har oftast redan anställda medarbetare. Av denna anledning är det väldigt få mjölkföretag som kan tillgodogöra sig det nya Växa-stödet.
Status: Ej genomförd.

LRF Mjölk föreslås utreda olika alternativ
och former för avbytartjänst omfattande
2–4 veckor per företag och år.

73.

Mjölkproduktionen ställer stora krav på kunskaper i
djurskötsel, utfodring, mjölkning och ett flertal system med
högt teknikinnehåll. Det försvårar för mjölkföretagaren att
resa ifrån gården. Mindre mjölkföretag är särskilt utsatta,
eftersom dessa har mindre möjligheter att lösa ledigheter
inom befintlig bemanning.
I början av 1960-talet bildades avbytarkretsar för att
göra det möjligt för lantbrukare att vara lediga eller anlita
en extra resurs vid arbetstoppar. Dessa drevs bland annat
av ekonomiska föreningar, Riksförbundet Landsbygdens
Folk, hushållningssällskap och enskilda lantbrukare. År
1970 presenterades en utredning om möjligheterna till ett
riksomfattande avbytarsystem. Efter några år av försöksverksamhet bildades vid halvårsskiftet 1975 Lantbrukets
Avbytartjänst. Verksamheten växte snabbt, men när statliga medfinansieringen sedan minskade fick verksamheten
struktureras om. Lantbrukets Avbytartjänst lades ner1999
efter att den statliga medfinansieringen upphört helt.
Verksamheten har levt kvar i olika former, dock i
betydligt mindre omfattning. Avbytarservice erbjuds idag
av bland andra Växa Sverige, Hushållningssällskapet och
privata aktörer, då till marknadsmässiga priser.
Resultat: Samtal med ett flertal lantbrukare visar
att frågan kräver en mer omfattande analys än vad
som varit möjligt inom ramen för handlingsplanen.
Frågan kompliceras av mjölkföretagandets höga
tekniska utveckling och hög känslighet i produktionen. Skillnaden i system för mjölkning, utfodring
med mera kan skilja avsevärt mellan olika företag.
Det finns även befintlig avbytarservice att ta hänsyn
till. Eventuella åtgärder behöver därför vila på en
brett genomlysande utredning i kombination med
en marknadsundersökning.
Status: Delvis genomförd.
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LRF Mjölk arbetar tillsammans med LRF:s regioner samt omsorgsgrupper för att
ta fram en plan för att stötta och avlasta mjölkföretagare som drabbats av ekonomiska eller
andra svårigheter. Det bör utredas om planen
kan innehålla förslag på rättshjälp.

74.

Resultat: LRF Mjölk har tillsammans med LRF
Konsult fram ett kunskapsunderlag till LRFs omsorgsansvariga kring obestånd och vilken typ av
rättshjälp som är tillgänglig i olika situationer som
kan bli aktuella för mjölkföretag i kris. Detta underlag skickades ut i oktober 2015. LRF Mjölk har även
deltagit på omsorgsgruppernas kvartalsavstämningar för att kunna fånga upp signaler kring situationen på mjölkgårdarna runtom i Sverige. Under
arbetet med åtgärden har blickarna även riktats mot
Danmark för att se om deras system för krisstöd kan
vara genomförbart även i Sverige.
Den 1 mars 2016 startade LRF en mjölkjour för
att stötta medlemmar som behöver akut hjälp med
lösningar på både personliga och/eller företagsmässiga problem. Via telefon och mail kan medlemmarna kostnadsfritt få kontakt med psykolog, omsorgsgrupper, företagsrådgivare, branschexperter,
företagsrådgivare och banker. På så sätt kan man
få hjälp med att hitta lösningar på akuta problem.
Mjölkjouren har samordnats med LRF Konsult,
Växa och Jordbruksverket.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Näringsdepartementet och Jordbruksverket föreslås att, tillsammans med länsstyrelserna, säkerställa ändamålsenliga rutiner
kopplade till stödhanteringen så att utbetalningarna kan ske i tid.

75.

Problemen med sena stödutbetalningar härrör från ett
komplicerat stödsystem samt sent tagna beslut i Bryssel,
däribland EU-kommissionens sena beslut om CAP och
tillhörande regelverk samt godkännande av Sveriges
landsbygdsprogram. Detta har försenat utvecklingen av
stödjande IT-system. Jordbruksverket har vidtagit åtgärder
för att förbättra situationen, exempelvis har utvecklingen
av IT-system getts mycket hög prioritet. Jordbruksverket har
även tydligt redovisat utbetalningsplaner och de problem
som finns. Det hindrar inte att vissa lantbrukare har
drabbats extra hårt av förseningar, med försämrad likviditet som följd. Sena stödutbetalningar kan även ge problem
vid bokslut och deklaration.
Jordbruksverket tillhandahåller och uppdaterar ändamålsenliga rutinbeskrivningar för länsstyrelsernas kontroll
och handläggning. Det finns också etablerade kanaler för
kommunikation mellan Jordbruksverk och länsstyrelser.
Under 2015 var tidplanen för utbetalningarna något
senarelagd jämfört med tidigare år, med följden att enstaka stöd och vissa ansökningar inte har hanterats inom
den i förväg beräknade tidsrymden.

För 2016 ansökte Sverige om dispens för reglerna av
utbetalning av direktstöd. Dispensen beviljades, vilket
möjliggjorde en förskottsutbetalning på 70 procent under
oktober 2016. Däremot finns det vissa miljöstöd där utbetalningarna dröjer till 2017.
Trots de IT-relaterade problemen med utbetalningar har
den stora majoriteten av lantbrukare fått större delen av
stöden enligt plan.
Resultat: Rutiner för länsstyrelsens handläggning
finns. Jordbruksverket har en plan för genomförande av stödutbetalningar. Utbetalningsplanen
uppdateras och offentliggörs på Jordbruksverkets
webbplats. En handlingsplan för att effektivisera
utvecklingsverksamheten på Jordbruksverkets har
tagits fram och flera åtgärder har redan genomförts.
LRF Mjölk och Jordbruksverket genomförde i
september 2015 en informationsträff för banker
avseende på kopplingen mellan utbetalningar
och EU-krediter. LRF Mjölk diskuterade med
flera politiker under Almedalsveckan 2016 frågan
om Jordbruksverkets resurser och möjligheter att
genomföra utbetalningar.
Jordbruksverket och näringsdepartementet har
tillsammans med ett antal andra medlemsländer
lyckats få EU-kommissionen att göra ett undantag
för 2016 års förskottsutbetalningar innebärande
att fältkontroller ej behöver vara färdiga innan
utbetalning kan göras. Nivån på förskotten har
kunnat höjas från 50 till 70 procent när det gäller
direktstöden och från 75 till 85 procent när det gäller de arealbaserade landsbygdsstöden. En betydande del av 2016 års stöd har därmed kunnat utbetalas
rekordtidigt redan under oktober månad.

För att undvika försenade stödutbetalningar i
framtiden föreslås:
• Att nästa CAP införs med god framförhållning
och att arbetet tydliggör EUs ansvar vid införandet.
• Att det tas fram förslag för att säkerställa att
enskilda näringsidkare inte påverkas negativt
då det uppstår systemrelaterade problem vid
utbetalning.
• Att regelverken anpassas för förskottsutbetalningar.
• Att fortsatt förenklingsarbete utgår från att
stödsystemen på generell nivå förblir stabila.
Målet är att 2017 års utbetalningar ska genomföras enligt ett normalår, det vill säga med förskott
för de arealbaserade landsbygdsstöden under oktober och utbetalningar av direktstöd samt slututbetalning av de arealbaserade landsbygdsstöden från
och med slutet av december.
Med hänvisning till ovanstående anses åtgärden
vara hanterad och avslutad.
Status: Slutrapporterad och godkänd.
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LRF utreder och kommer med förslag hur
avgifterna för kommunernas inspektioner
samt handläggning kan harmoniseras samt belyser avgifternas effekter på företagandet.

76.

Kommunerna anger själva kostnaderna för tillsyn,
kontroll och ärendehantering, med följden att avgifterna
varierar stort mellan olika kommuner.
Resultat: SKL har initierat en översyn av sin taxemodell för miljöbalksavgifter. LRF deltar i processen och ingår i en referensgrupp för framtagningen
av den nya modellen. Arbetet har pågått under
2016 och fortsätter under våren 2017.
Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

LRF Mjölk utreder huruvida befintliga
branschpolicys påverkar mjölkföretagens
lönsamhet.

77.

Resultat: Växa Sverige har, på uppdrag av LRF
Mjölk, gjort analyser och beräkningar för att undersöka om och i vilken utsträckning branschens policys påverkar lönsamheten på svenska mjölkföretag.
I uppdraget har inte ingått att utvärdera ”nyttan” av
att policy finns, samt de eventuella mervärden för
svensk mjölkproduktion som policyn inbringar och
hur dessa nyttor/mervärden inverkar på mjölkföretagens lönsamhet. Följande policys har ingått i
uppdraget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aflatoxin och myrsyra
Animaliska fodermedel till nötkreatur
Avel med djur med kända genetiska defekter
Homeopati
Hormonell brunstsynkronisering
Kalvexport
Kemiska produkter
Lösdrift
Läkemedel
Restprodukter
Slamspridning på mjölkgårdar
Smittskydd

Genomgång är genomförd av Växa Sverige
och den visar att ingen av befintliga branschpolicys påverkar mjölkföretagens lönsamhet, förutom
slampolicyn.
Status: Slutredovisad och godkänd.

LRF Mjölk verkar för att myndigheter med
regelverk riktade mot mjölkproduktion
får tydliga uppdrag i sina regleringsbrev att aktivt
arbeta med regelförenklingar.

78.

Resultat: LRF Mjölk har genom informationsmöten diskuterat frågan med berörda politiker och
tjänstemän i riksdag och departement. Den politiska uppmärksamheten har bland annat resulterat i
en motion lagd i riksdagen. Kontakter med näringsdepartementet och miljödepartementet har särskilt
lyft värdet av att regleringsbrev till myndigheter
aktivt arbetar med regelförenklingar och regelförbättringar.
Frågan är även belyst i en rapport från NNR. I
denna framförs bland annat önskemålet att myndigheter arbetar för ett gynnsamt företagsklimat på
landsbygden samt att regelförenklingar och regelförbättringar ingår som en del i myndigheternas
uppdrag.
Fortsatt arbete pågår inom etablerade grupperingar.
Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

LRF Mjölk och Jordbruksverket fortsätter
tillsammans att undersöka möjligheten
att modernisera beteslagstiftningen.

79.

Sverige är det enda land inom EU som har en generell
lagstiftning med krav på bete. Beteskravet medför en kostnad för företagen och kan påverka företagens möjlighet att
växa. Beteslagstiftningen har även uppfattats som administrativt krånglig samt detaljreglerad. Samtidigt är betet
positivt för djurens välfärd och hälsa och bidrar även till
samhällsekonomiska vinster i form av bland annat öppna
landskap och biologisk mångfald. Att korna går på bete är
också en anledning till att många konsumenter väljer att
köpa svensk mjölk.
Jordbruksverket genomförde under 2014 en studie av
vilka kostnader som orsakas på gårdsnivå av nuvarande
lagstiftning15. Jordbruksverkets rapport visar att beteskravets samlade effekter på lönsamheten på företagsnivå är
negativa på de typgårdar man valt att studera. Studien
omfattade inte någon gård med mjölkrobot, där beteskravet
har lyfts fram som en svårighet.
Generellt sett påverkar betesdrift kornas hälsa, fruktsamhet och beteende positiv, men det finns även parametrar som kan inverka negativt på djurens välfärd eller
på produktionsresultatet. Sammantaget konstateras att
frågan är komplex och något som myndigheter, bransch
och forskare gemensamt bör arbeta vidare med.
Resultat: LRF Mjölk presenterade 2015 förslag till
regelförbättringar i beteslagstiftningen. Förslagen
resulterade i att Jordbruksverket beslutade om nya
regler, som började gälla den 15 maj 2016. De nya
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reglerna ger mjölkföretaget bättre möjligheter att
anpassa betet efter djurens och gårdens förutsättningar. Förutom ökad flexibilitet innebär de nya
reglerna en väsentligt förenklad administration.
LRF Mjölk arbetar nu med att ta fram ytterligare
förslag, grundat på djupgående analyser av betessituationen i Sverige.
Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

LRF Mjölk föreslås att tillsammans med
Växa Sverige ta fram ett förslag för
att förenkla rapportering och journalföring av
djur och förflyttning mellan olika produktionsplatsnummer samt utreder behovet av teknisk
utveckling.

80.

För att kunna spåra smittor och vara säkra på att skydda
människor och djur behöver djurens identitet och ursprung
bestämmas. Av denna anledning finns det bestämmelser
för hur djuren ska märkas och registreras.
Under betesperioden är det vanligt att nötkreatur flyttas
utanför mjölkföretagets ordinarie produktionsplats. Det
förekommer också att djur från olika gårdar sammanförs
på gemensamma eller angränsande betesmarker, vilket
ökar risken för att sprida olika smittor.
Ligger betena mindre än 500 meter från varandra
fågelvägen, och det inte finns några andra klövdjur som
tillhör någon annan mellan platserna, är det en och
samma produktionsplats. Om avståndet är mer än 500
meter eller om det finns andra klövdjur som tillhör någon
annan mellan platserna, ska platserna ha olika produktionsplatsnummer.
Betesdriften kan således kräva att ett mjölkföretag
behöver hantera flera produktionsplatsnummer, vilket ger
ett administrativt merarbete i anslutning till betesperiodens djurförflyttningar. Det finns dock undantag om när
djur inte behöver rapporteras. Kraven skiljer sig även åter
beroende på hur djurhållaren valt att administrera sina
djur på gården.

Resultat: LRF och Växa Sverige har till Jordbruksverket överlämnat förslag på förenklade rutiner
samt förändrad koppling av betesmarken till produktionsplatsen. Syftet är att underlätta förflyttning
av djur mellan sommarbeten. En viktig utgångspunkt i förslagen är att säkerställa full spårbarhet
i händelse av smittsamma sjukdomar. Förslagen är
noterade på Jordbruksverket förenklingslista för
vidare analys. Jordbruksverket studerar även möjligheterna till tekniska hjälpmedel för att underlätta
djurhållarens arbete med produktionsplatsnummer
och rapportering till CDB.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

För att kunna påverka de sanktionsnivåer som regleras på EU-nivå tar LRF
och Jordbruksverket fram ett underlag kring vilka
nivåer som är rimliga för sanktioner och avdrag
för tvärvillkors- och förgröningsavvikelser.

81.

Avvikelsehanteringen med avdrag och sanktioner är
oerhört kännbara för mjölkföretagen och svåra att förutse.
Det faktum att även små förseelser kan få långtgående ekonomiska konsekvenser skapar oro för mjölkföretagen. Till
detta bidrar också stödsystemens komplexitet.
Resultat: Stödsystemet har återkommande förändrats under tiden för handlingsplanens genomförande. Därigenom har förutsättningarna ständigt förändrats, vilket har gjort det omöjligt att genomföra
analyser och ta fram konkreta förbättringsförslag
på detaljnivå. Däremot har det tagits fram ett flertal
mer generellt förslag för hanteringen av EU-stöden.
Dessa förslag kommer under våren 2017 att diskuteras på EU-kommissionens plattform REFIT.
Status: Delvis genomförd.
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82.

LRF ansvarar för att verka mot införande
av ytterligare gold-plating.

Ursprunglig formulering: Ekologiska Lantbrukarna föreslås undersöka om ”gold plating”
förekommer i tolkning av ekoförordningen. Detta
med avseende på begränsningar i djurinnehavet i
uppbundna system samt kraven på att rastning ska
ske utomhus utan tak.
Frågan om uppbundna system kom upp vid förslaget om
föreskriftsförändring i december 2015. Efter ett flertal synpunkter beslutades att uppbundna system ska tillåtas tills
vidare, vilket framgår av föreskrift SJVFS 2015:51, giltig
från och med 1 juni 2016. Vid styrgruppsmötet den 29
januari 2016 beslutades därför att åtgärden omformuleras
till att gälla införandet av ytterligare gold-plating i mer
generell mening.
Resultat: En genomgång av regelverk för kraven
på konsekvensanalyser vid regelgivning visar att SFS
2015:530 ställer krav på bedömning om regelverket
överensstämmer eller går utöver skyldigheter som
följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se 6§ punkt6. Därmed finns det ett tydligt verktyg för hur gold-plating ska hanteras. Det ger varje
enskild remissinstans möjlighet och anledning att
hos berörd myndighet fråga efter sådan redogörelse
och att särskilt beakta gold-plating i sitt remissvar.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

LRF fortsätter arbetet med samordning
av länsstyrelsernas och kommunernas
kontroller med tredjepart samt verkar för ökad
kompetens hos kontrollanter och handläggare
och bättre dialog mellan lantbrukare och kontrollmyndighet.

83.

Mjölkföretagarens verksamhet är komplext och omfattas av
många olika regelverk. Detta leder till att det på mjölkföretaget genomförs många olika kontroller från samhällets. De offentliga kontrollerna genomförs på uppdrag av
Livsmedelsverket respektive Jordbruksverket och utförs av
länsstyrelserna och kommunerna. Därutöver har mjölkföretagaren att förhålla sig till krav och kontrollbesök från sitt
mejeriföretag och eventuella certifieringsorganisationer.
De många kontrollerna tar mjölkföretagets tid i anspråk, såväl i förberedelser som under kontrollbesöket och
i efterföljande arbete. Till bilden hör också att mjölkföretaget lever med små administrativa resurser och med en
verksamhet som kräver hög daglig närvaro i produktionen.
Omfattningen av kontroller och regelverkens inbördes
påverkan gör det svårt för mjölkföretagaren att överblicka
dels vem som kontrollerar, dels hur eventuella avvikelser
kommer att hanteras. Detta bidrar även till en ekonomisk
osäkerhet och stress. Många mjölkföretagare ger uttryck
för en stor oro inför kontrollerna, med farhågor om att
godtycke och bristande kompetens hos kontrollanten kan
få konsekvenser som är svåra att överblicka. Detta problem
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har bland annat diskuterats i Jordbruksverkets förenklingsresa till lantbrukare.
Resultat: Jordbruksverket och Livsmedelsverket
fick 2015 ett uppdrag av regeringen angående
den offentliga kontrollen av primärproducenter.
Representanter från LRF deltog i utredningens
referensgrupp. LRF framförde bland annat följande
synpunkter:
• Eventuell samordning av kontroller bör inte
ske genom att olika kontrollanter besöker företaget samtidigt, eftersom detta kan upplevas
som hotfullt ur den kontrollerades perspektiv.
• Vid eventuell samordning är det viktigt att
kontrollerna inbördes inte har för nära
relation till varandra så att eventuella framtida förändringar av kontrollfrekvensen inte
påverkar andra kontrolltyper. Detsamma gäller
även om antalet avvikelser ökar så pass mycket
att kontrolluttaget därför behöver höjas.
• LRF föreslår att Jordbruksverket inom SAM
Internet utvecklar en uppgiftsbank som heter
Mina kontroller. Avsikten med ett sådant system är att ge företagaren möjlighet att frivilligt
och årligen fylla i deltagande i kvalitetsprogram/certifieringar samt att frivilligt uppdatera vilka kontroller som genomförts. Systemet
föreslås vara samordnat så att företagaren kan
ge kontrollerande aktörer tillgång till information om aktuella kontroller.
Jordbruksverket och Livsmedelsverket presenterade i december 2016 Rapport för regeringsuppdrag angående den offentliga kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen. Förslagen
till förändringar är indelade i fyra huvudgrupper:
1. Bättre riskbaserad kontroll
2. Ökad kompetens och mer enhetlig kontroll
3. Möjlighet att samordna den offentliga livsmedels- och foderkontrollen med tvärvillkorskontrollerna
4. Utökad samordning av offentlig livsmedelsoch foderkontroll
Åtgärden beskriver ett pågående arbete och har
därför avförts. Frågan har dock drivits av LRF under
senaste året samt varit föremål för arbete i anslutning till Jordbruksverkets förenklingsresa. Jordbruksverket och Livsmedelsverket har nu uppdrag
kring samordning av kontroll
Status: Avförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

LRF Mjölk och SLU utreder möjligheten
till riktad praktik hos mjölkföretagare.
Syftet är att möjliggöra för agronom- och lantmästarstudenter att tillgodoräkna sig högskole-

84.

poäng samt studiemedel för kortare, och eventuellt inte sammanhängande, praktikperioder. En
riktad praktik förväntas under en kortare period
öka kompetensen om praktiskt mjölkföretagandet hos studenterna. Detta förväntas på sikt leda
till ökad kompetens hos bl.a. myndighetspersoner som bedriver översyn hos mjölkföretagare.
Resultat: SLU har undersökt möjligheterna att för
detta ändamål använda kursen Kvalificerad agronompraktik. Projektgruppens anser det viktigt att
SLU tydligt berättar att det finns möjlighet att göra
praktik på mjölkgårdar, under vissa förutsättningar,
och att få tillgodoräkna sig högskolepoäng för tiden
som praktiken omfattar. SLU vill skapa ett nätverk
av mjölkgårdar som kan tänka sig att handleda
studenter som vill göra praktik och tar gärna emot
hjälp i detta arbete. Ett möte som samlar representanter från SLU, rådgivningsföretag och LRF
diskuterar frågan vidare.
Status: Delvis genomförd.

Jordbruksverket fortsätter det pågående
arbetet att tillsammans med länsstyrelserna och Livsmedelsverket ge de officiella veterinärerna vägledning för kontroll av djurskydd vid
slakt samt att förbättra informationshanteringen
mellan myndigheterna.

85.

Djurskyddskontrollerna på slakterier har av många djurägare upplevts som rättsosäkra, skapat oro och kunnat ge
stora ekonomiska förluster. LRF har de senaste två åren
högprioriterat arbetet med att förbättra rutinerna för när
och hur veterinärer på slakterier ska informera länsstyrelserna och djurägare om befarade brister.
Veterinärerna på slakterierna har i stort sett rapporterat samtliga befarade brister, oavsett allvarlighetsgrad.
Djurägaren har sällan fått information om att det noterats
befarade djurskyddsbrister på djur som skickats till slakteriet, trots att det är mycket viktigt för djurskyddsarbetet på
gården och dessutom står i EUs lagstiftning att djurägaren ska meddelas.
LRF har önskat en vägledning som ger bättre stöd för
korrekt bedömning, förbättrar kommunikationen, klargör
roller tydliggör sekretessbedömningarna. Detta för att djurägaren ska kunna känna sig trygg med att djurskyddet
bedöms likvärdigt – oavsett slakteri och veterinär.
Resultat: Jordbruksverket presenterade i maj 2016
en ny vägledning för bedömning av djurskydd på
slakterier. Vägledningen har tagits fram för att
underlätta för de officiella veterinärerna att göra
korrekta bedömningar av djuren, likaså att bedömningar av sådant som kan tyda på brister i djurskyddet ska bli mer likriktade. Den nya vägledningen tar
upp följande områden:
• Hur veterinärerna ska kontrollera djuren och

bedöma djurskyddet enligt de bestämmelser
som finns.
• Hur veterinärerna ska hantera resultatet av en
kontroll.
• Ansvarsfördelningen mellan ansvariga myndigheter.
Vägledningen är uppdelad i en allmän del och
en bedömningsdel. Den allmänna delen är övergripande och ger förutsättningarna för hur bedömningsdelen ska användas. Bedömningsdelen ska alltså inte användas självständigt utan inom de ramar
som den allmänna delen ger. I den allmänna delen
finns syfte, omfattning, definitioner och begreppsförklaringar samt tillämplig lagstiftning. Det finns
en beskrivning av ansvarsfördelningen i slaktkedjan.
Ett annat syfte är att tydliggöra ansvars- och arbetsfördelningen mellan Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelsen. Vägledningen klargör hur
veterinärerna och länsstyrelsen ska kommunicera
med varandra och andra parter om veterinärerna
upptäcker brister i djurskyddet. Jordbruksverket
framhåller också att slakteriföretagare, lantbrukare
och transportörer ska få information om veterinärbedömningar och vilken myndighet som ansvarar
för vad. I den allmänna delen finns även sekretessbestämmelser och rutiner vid åtalsanmälan.
En ny och bättre slaktvägledning är ett värdefullt
första steg. Fortlöpande krävs insatser för att informera alla berörda, hitta former för kalibrering och
uppföljande arbete med att säkerställa att bedömningarna sker enhetligt samt att ytterligare utveckla
bedömningsdelen.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

Jordbruksverket föreslås se över om
andelen ekologisk areal kan öka utan att
stödnivåerna för ekologisk produktion riskerar
att sänkas.

86.

Resultat: Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet presenterade i november 2016 Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020. Enligt rapporten ligger den ansökta
arealen för ersättningarna för ekologisk produktion
nära det målvärde som finns i programmet.
I avvaktan på beslutade åtaganden samt utfallet
av aktuella stödutbetalningar har det inte varit möjligt för Jordbruksverket att bedöma ett eventuellt
behov av ökat stödutrymmet för ytterligare ekologisk areal.
Den av regeringen presenterade livsmedelsstrategin har satt ett högt mål för ekologisk produktion
och konsumtion. År 2030 ska 30 procent av den
svenska jordbruksmarken utgöras av certifierad
ekologisk jordbruksmark.
Status: Delvis genomförd.
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Säkrad djurvälfärd
Handelsplanens slutsatser: Sverige
har en djurhälsa och smittläge som är
bland de bästa i världen. Friska djur är
en förutsättning för lönsam mjölkproduktion och det är angeläget att på kort
sikt göra en ekonomisk analys för att tydliggöra vad god djurhälsa och smittläge
innebär för lönsamheten inom svensk
mjölkproduktion. Detta kan sedan ligga
till grund för framtida strategier. För att
säkerställa framtida kunskap bland vete-

rinärer och rådgivare inom dessa områden behöver unga veterinärer stimuleras
att arbeta med nötkreaturens sjukdomar
och förebyggande djurhälsoarbete. Det
är viktigt att forskningsresultat och innovationer kopplade till djurhälsa kommer
djurhållarna till del.

Handelsplanens mål:
• Djurvälfärden är god i alla svenska
mjölkbesättningar. Det finns en tydlig
bild av det ekonomiska värdet av en
god djurhälsa.
• Det finns tillgång till hjälpmedel
och rådgivning om hur man långsiktigt säkrar god djurhälsa, t.ex. genom
planering vid byggnadsprojekt och
genom användande av teknisk utrustning som t.ex. sensorer.

Åtgärder
Informations- och utbildningsaktiviteter som belyser kopplingarna mellan
djurmiljö, skötsel, näringsstatus, fertilitet och
djurhälsa samt deras kopplingar till kostnader är
önskvärda. Rådgivningsföretag och besättningsveterinärer ser till att mjölkproducenten påminns
och uppmuntras att aktivt använda befintliga
rådgivningsverktyg, t.ex. ”Fråga kon” och ”Signaler djurvälfärd” där de viktigaste frågorna för
respektive gård kan fångas upp.

87.

Resultat: Åtgärden beskriver ett pågående arbete
som är en naturlig del i rådgivningsföretags ordinarie verksamhet. Av denna anledning har åtgärden
därför avförts.
Status: Avförd.

SLU föreslås göra en ekonomisk analys
av vad djurhälsa och smittläge innebär
för lönsamheten inom svensk mjölkproduktion.

88.

Resultat: SLU har fått pengar från Svenska Djurskyddsföreningen för göra en studie på djurvälfärd
och ekonomi, främst kopplat till bete. Utöver detta
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har SLU gjort en ansökan till Forskningsrådet
Formas gällande en större studie om djurvälfärd
och lönsamhet, dock inte enbart med fokus på
mjölkproduktion. SLU fick avslag på denna ansökan, men ska göra en ny ansökan till Forskningsrådet Formas och troligtvis även till ERA-nettet
SusAn – Sustainable Animal Production.
I avsaknad på finansiering har den ekonomiska
analysen inte kunnat genomföras.
Status: Ej genomförd.

SLU föreslås uppmuntra unga veterinärer att arbeta med nötkreaturens sjukdomar och att medverka till vidareutbildning av
veterinärer för rådgivning inom förebyggande
djursjukvård.

89.

Resultat: Åtgärden har diskuterats med flera personer på SLU. Enligt dessa kontakter arbetar SLU
redan i linje med åtgärdens önskemål. Med anledning av detta har åtgärden avförts.
Status: Avförd.

Forskning och innovation
Handelsplanens slutsatser: Konkurrenskraftsutredningen pekar på behovet
av att stärka den behovsdrivna och
tillämpade forskningen för att öka konkurrenskraften inom jordbrukssektorn.
Utredningen anser att produktionsprocesser, företagande och marknadskunnande bör vara prioriterade områden
för att öka effektiviteten och lönsamheten i jordbruket. Utredningen pekar
även på att företag och branschorganisationer behöver öka sitt engagemang i
kunskaps- och innovationssystemet för
att stärka beställarkompetensen.
Det är även viktigt med behovsdriven
och tillämpad forskning inom produktionsnära frågor som exempelvis byggnation, inomgårdsteknik, foderproduktion,
fodereffektivitet och förebyggande
djurhälsovård. Vidare är det viktigt att
den tillämpade forskningen får ökad
acceptens inom universitetsvärlden,

eftersom det behövs en kritisk massa
för att utbildningen av nästa generation
rådgivare ska kunna säkerställas.
Innovation och tillämpad forskning
har också stor betydelse för förädlingsledets företag. Att ta fram nya produktkoncept och stå för långsiktig innovation
är ett av de viktigaste konkurrensmedlen
för företag på mejerimarknaden. En
viktig resurs i processen är kompetenta
och kunniga personer med en teknisk
och vetenskaplig förankring.
Framtida åtgärder på mejeriområdet
bör inriktas på projekt som fokuserar på
att använda den svenska mjölkråvaran
till högförädlade produkter som ger ett
hög marknadsvärde.

Förslag på inriktning:
• Utnyttja den svenska mjölkråvarans
låga innehåll av främmande ämnen
som gör att råvaran är väl lämpad för
t.ex. mjölkersättningsprodukter.
• Utnyttja det faktum att svenska mjölkbesättningar är fria från paratuberkulos.
• Utveckla produkter med högt proteininnehåll som bl.a. kan användas i olika
biståndsinsatser.
• Utveckla förpackningsteknik för högförädlade produkter avsedda för den
globala marknaden och som klarar
långa transporttider.
Handelsplanens mål:
• Innovationstakten i såväl primärled
som förädlingsled har ökat.
• Den tillämpade forskningen har ökat.

Åtgärder
Mejeriföretagen ansvarar för att utöka
samarbetet med relevanta forskningsinstitut och lärosäten i Sverige samt investera
i den FoU som är nödvändig för att konkurrera
globalt.

90.

Resultat: Samverkan mellan mejeriföretagen
begränsas av konkurrenslagstiftningen. Något som
också begränsar möjligheterna till samverkan är att
en stor del av forskningen är kommersiell, vilket
medför att mejeriföretagen inte alltid vill dela med
sig av resultaten.
Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, har kontaktat mejerierna för att kartlägga var gränsen går för
vad som kan göras där alla vill vara med utan att det
blir konkurrensfråga. Avstämning har även gjorts

avseende FoU och utbildningsbehov på mejeriområdet. LRF Mjölk har bidragit med aktuell status
inom FoU-områden kopplade till mjölkråvaran samt
behovet av koppling mellan mjölkproduktionen på
gård och mjölkråvaran.
SLF har intervjuat representanter för LRF Mjölk,
Norrmejerier, Arla, Gefleortens Mejeriförening
och DeLaval. Intervjuerna har sammanställts i en
rapport, som sammanfattar de i huvudsak gemensamma behoven av forskning, exempelvis inom
produktionsteknik, produktutveckling, kostfrågor,
hälsoaspekter, miljö, hållbarhet och kvalitetssäkring.
Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.
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LRF, LRF Mjölk, LRF Konsult, Växa Sverige och Hushållningssällskapet ansvarar
för att aktivt vidareutveckla sina samarbetsnätverk för att bidra till att stärka mjölk- och mejerisektorns position i innovationssystemet.

91.

Resultat: Organisationerna har medverkat i arbetet
att utveckla samarbetsnätverk inom ramen för en
ny forsknings- och innovationsplattform, se även
åtgärd 93.
I samarbete med Branschråd för Lantbrukets
Rådgivningsföretag, BLR, har det gjorts en övergripande beskrivning näringens behov och vad som
krävs för stärka näringens position i innovationsområden. På BLRs årsmöte i april 2016 diskuterades rådgivningsbranschens kompetenskrav vid
anställning av nya rådgivare. BLR ser det som
angeläget att SLU beaktar dessa kompetenskrav i
utbildningen av framtidens rådgivare och forskare.
En del av arbetet med åtgärden har varit att
beskriva hur LRF, LRF Mjölk och rådgivningsföretagen ser på rollfördelningen mellan rådgivningsföretagen och andra aktörer i innovationsprocessen. Utöver detta har övergripande redovisat
utvecklingsmöjligheter för ökad lönsamhet, tillväxt
och konkurrenskraft inom traditionella ämnesområden, men även inom andra områden såsom
företagande, management, logistik och affärsmässighet. Likaså har möjligheter till samverkan i
tillämpad kunskap, demonstration och koncept/
verktyg beskrivits. Även Kokurrenskraftsutredningen har beaktats i arbetet.
Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

LRF, LRF Mjölk, LRF Konsult, Växa Sverige
och Hushållningssällskapet ansvarar för
att tillsammans med Svensk Lantbruksforskning
(SLF) aktivt bistå forskarvärlden i arbetet med
att ansöka om EU-medel för tillämpad forskning.

92.

Resultat: Åtgärdens arbetsgrupp har inventerat
sammanställt befintliga stödfunktioner som bistår
forskarvärlden i arbetet med att söka finansiering
till tillämpad forskning. Exempelvis finns på SLU
Grants Office, som arbetar med extern finansiering i vid mening. Grants Office är därför en viktig
resurs i arbetet med att söka EU-medel till forskningsprojekt på SLU. På SLU finns också EU-team
på olika nivåer. En viktig uppgift för dessa är att,
tillsammans med Grants Office, stärka det internationella samarbetet och ha fokus på strategiska
diskussioner med EU-institutioner.
Ett annat exempel är att Horisont 2020, som är
EUs ramprogram för forskning och innovation, har
nationella kontaktpersoner och programkommittéer.
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I varje programkommitté ingår en ledamot från
regeringskansliet och experter från de ansvariga
myndigheterna i Sverige. Formas är expertmyndighet i programkommittéerna för två av samhällsutmaningarna i Horisont 2020: Samhällsutmaning 2
(livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk,
marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi) och Samhällsutmaning 5 (klimatåtgärder, miljö,
resurseffektivitet och råvaror).
Inom åtgärden har det genomförts tre större
möten, varav en workshop, för att sprida information om Grants Office, möjligheterna inom
Horisont 2020, Formas, Vinnova och flera andra
program och initiativ. Arbetsgruppen har även
informerats om nordiska samarbeten.
Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

LRF Mjölk ansvarar för att tillsammans
med SLF och andra relevanta aktörer ta
fram ett förslag till forskningsstrategi inom mjölkoch mejeriområdet. Förslaget ska ha ett tioårigt
perspektiv fr.o.m. 2017 och föras in i arbetet
med regeringens forskningspolitiska proposition
2016.

93.

Resultat: Under 2015 har representanter från Växa
Sverige, Stiftelsen Lantbruksforskning och SLU
tagit initiativ till skapandet av Forskningsstrategi
Mjölk 2017–2027. Arbetet har syftat till att stärka
samarbete och samordning mellan akademi och
praktik för att skapa ökad lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet i primärproduktionen. Likaså
att genom samverkan stärka långsiktiga forskningsmedel och att dessa används på ett effektivt sätt för
att skapa tillväxt.
Ett första steg var att sammankalla till en
workshop i april 2016. I september 2016 genomfördes en andra workshop. Deltagarna i dessa aktiviteter representerade bland annat SLU, Stiftelsen
Lantbruksforskning, SVA, Växa Sverige, näringsdepartementet, LRF Mjölk, RISE, DeLaval och Lantmännen.
Framtagandet av forskningsstrategin har även
beaktat Konkurrenskraftsutredningen, Handlingsplan mjölk, LRF Mjölks framtidsstudie Mjölk 2025,
arbetet med livsmedelsstrategin med mera. Förslaget till forskningsstrategin presenterades i september 2016.
Forskningsstrategin har i ett efterföljande steg
sammanförts med en innovationsstrategi, se nedan.
Mjölksektorns forsknings- och innovationstrategi
2017–2027
Förslaget till forskningsstrategi har varit en viktig
grund i framtagandet av Mjölksektorns forskningsoch innovationstrategi 2017–2027, som presentera-

des i december 2016. Syftet är att stärka resurserna
till kompetensuppbyggnad och tillämpad forskning
i hela värdekedjan för ökad resurseffektivitet, så att
mjölkföretagare och mejerier kan nå god lönsamheten via hållbara djur och högkvalitativa produkter.
Vidare skall ny och relevant kunskap för ökad resurseffektivitet aktivt kommuniceras. Syftet är även att
därigenom ta till vara den svenska produktionspotentialen, skapa tillväxt och bidra till en hållbar
global livsmedelsproduktion.
Forsknings- och innovationsstrategins prioriterade områden är:
• Hållbar produktion och företagande.
• Ökad produktivitet, ny teknik och smarta
arbetsmetoder.
• Marknadsstrategier för tillväxt.
Mjölksektorns forsknings- och
innovationsprogram 2017–2020
Med treårig horisont har ett förslag till Mjölksektorns forsknings- och innovationsprogram 2017–
2020 presenterats. Syftet klargör att programmet
ska bidra till genomförande av viktiga projekt och
initiera utvecklingsområden så att hela mjölksektorn ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet, och
därmed även når hållbar tillväxt. En viktig grund
för programmet är att det i mjölkproduktionen
finns ett behov av stärkt produktivitet och lönsamhet.
Status: Slutrapporterad och godkänd.

ansökningar till EIP, varav en avser bildandet av en
innovationsgrupp. Någon svensk innovationsgrupp,
kopplad till EIP, är ännu inte bildad.
Status: Delvis genomförd.

LRF Mjölk ansvarar för att tillsammans
med andra relevanta aktörer definiera
mjölk- och mejerisektorns forsknings- och
innovationsbehov i ett strategiskt innovationsprogram (SIO).

95.

Resultat: Ett förslag till forsknings- och innovationsstrategi är framtaget, se åtgärd 93.
Status: Delvis genomförd.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

SLF föreslås att i samarbetet med LRF
Mjölk utarbeta en plan för en flerårig
satsning på tillämpad forskning inom mjölkproduktionen, där bl.a. forskning rörande långsiktigt
företagande ingår. Satsningen ska bidra till ökad
kunskap inom näringen och långsiktig kompetensuppbyggnad vid SLU.

96.

Resultat: Ett förslag till forsknings- och innovationsstrategi är framtaget, se åtgärd 93.

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.
Status: Delvis genomförd.

LRF Mjölk ansvarar för att tillsammans
med andra relevanta aktörer initiera
bildandet av en innovationsgrupp kopplad till
det Europeiska Innovationspartnerskapet (EIP).
Gruppen ska bidra till att stärka kopplingarna mellan forskning och praktik, öka innovationstakten på gårdsnivå samt informera forskarsamhället om vilka behov som finns gällande
dagens jordbruksmetoder.

94.

Resultat: Avsikten har varit att, i samarbete med
Europeiska Innovationspartnerskapets innovationssupport för mjölkområdet, beskriva syftet med
partnerskapet, hur innovationsgrupper konkret
fungerar och att ge exempel. Tanken har också
varit att informera rådgivare och andra som träffar
många mjölkföretagare om möjligheterna inom
EIP och att därigenom väcka intresset för en svensk
innovationsgrupp kopplad till partnerskapet.
Växa Sverige har under 2016 skickat in fyra

2.0 Åtgärden fortsätter i ny handlingsplan.

Näringsdepartementet föreslås att, inom
ramen för livsmedelsstrategin, se över
hur finansieringen av tillämpad forskning samt
den långsiktiga finansieringen av nationella
forskningscentra inom mjölk- och mejeriområdet
kan säkerställas.

97.

Resultat: Arbetet har avvaktat regeringens forskningsproposition och livsmedelsstrategin.
Status: Ej genomförd.
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Näringsdepartementet föreslås se över
möjligheterna att stärka kompetensen
och forskningen om lantbruksbyggnation vid
SLU.

98.

Resultat: Arbetet har avvaktat regeringens forskningsproposition och livsmedelsstrategin.
Status: Ej genomförd.
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