Vad kallas det lån som många bönder tvingas
ta i väntan på utbetalningar av stöden?
(EU-kredit)

Vad kallas de grundläggande villkor som
bonden måste följa för att få stöd?
(Tvärvillkor)

Hur många hektar åkermark har vi i Sverige?
(Cirka 2,5 miljoner hektar)

Naturbetesmarkerna är en av de mest artrika
miljöerna i odlingslandskapet. Hur stor andel av
dessa marker betas av djur från våra mjölkgårdar?
(En tredjedel)

Vad heter den åtgärd genom vilken ägaren av
en fastighet tvingas att mot ersättning avstå från
fastigheten? (Expropriation)

Det finns många typer av transpondrar. Är det
sant att vissa räknar såväl antal steg som antal
tuggor som kon idisslat samt ger en gps-position?
(JA!)

Svensk mjölkproduktion har mycket lägre klimatpåverkan än mjölk producerad i andra länder.
Hur mycket lägre än världsgenomsnittet?
(44 procent, och 20 procent i EU!)

Att vara mjölkbonde är komplext.
Ungefär hur många myndigheter har direkt eller
indirekt påverkan på mjölkbondens vardag?
(cirka 25, mellan 20-30 är godkänt)

Vilket år klubbades Livsmedelsstrategin igenom?
(2017)

Svenska mjölkbönder bidrar till allas vår välfärd
och livskvalitet med livsmedel, pollinering,
kolinlagring, biologisk kontroll av skadegörare,
vattenrening, minskad erosion, markbördighet,
kretslopp av näringsämnen, samt inte minst
kulturella och estetiska värden. Vad kallas dessa
tjänster? (Ekosystemtjänster)
Är Sverige självförsörjande på mjölk och
mjölkprodukter?
(Nej – endast till 72 procent år 2019)
Vad står förkortningen SLU för?
(Sveriges lantbruksuniversitet)
Är mjölkprotein en form av laktos?
(Nej)

Det finns 5 övreripande mål för CAP
(den gemensamma jordbrukspolitiken).
Vilket är målet riktat till konsumenter?
(Jordbruksprodukter till rimliga priser)
Den som brukar mark måste ta hänsyn till det
som kallas för GAEC. Vad står förkortningen
för? (Good agricultural and environmental
condition)
Hur stor andel av den totala klimatpåverkan står
produktion av mjölk för? (Mindre än 3 procent
av de globala utsläppen av växthusgaserna)
Vad klassas en mjölkgård som enligt miljöbalken?
(Miljöfarlig verksamhet)
Vad är bra kemråd? (Hjälper mjölkbonden eller
kemikalieinköpare att välja bland produkter som
är bedömda och godkända med avseende på
miljö- och hälsoegenskaper)

För att få framföra en traktor på allmän väg.
Hur gammal måste du vara?
(16 år men det finns undantag)
Vad kallas det socker som naturligt finns i mjölk?
(Mjölksocker eller laktos som är det latinska
namnet för mjölksocker)

Om du köper en ko som hos tidigare ägare inte
är rätt märkt och journalförd. Får du stöd för
den? (Nej inte första året. Gäller dock inte
kompensationsstödet)

Vad är syftet med Branschriktlinjer? (Branschens
egna beskrivningar av hur företagen kan göra för
att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav)
Vad kallas processen som finfördelar fettet
och förhindrar att fettet flyter upp till ytan?
(Homogenisering)

Vad är syftet med kompensationsstöd?
(Det är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla)

Inom nuvarande programperiod finns två nivåer
på skötsel av betesmarker. Vad heter nivåerna?
(Allmän respektive särskild skötsel)

För att uppnå 100 procent självförsörjning.
Hur många kor behövs?
(120 000 (38 procent!) fler mjölkkor)

Vad kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen?
(Grundvatten)

Svenskt nötkött kommer ofta från just en mjölkko, detta bidrar till att göra det svenska köttet
extra klimat- och resurseffektivt, eftersom vi får
både mjölk och kött från samma djur. Hur stor
andel av köttet är från mjölkkor?
(Två tredjedelar)

Vilka två av riksdagens miljökvalitetsmål
förutsätter mjölkproduktion med betande djur?
(Rikt växt- och djurliv (biologisk mångfald) och
rikt odlingslandskap)

Sverige har drygt 3400 mjölkföretag som tillsammans med mejerierna omsätter 33,8 miljarder
kronor per år. Hur många procent av Sveriges
bruttonationalprodukt, BNP är det? (1 procent)
Vad är en agronom? (Akademisk examenstitel
inom agronomi eller lantbruksvetenskap)

Pastöriseringen användes ursprungligen på en
helt annan dryck än mjölk. Vilken dryck var det?
(Vin)

Hur stor andel av osten som vi äter är svensk?
(Cirka 40 procent)

Om en bonde missar något av de över 400
tvärvillkoren. Är det ett fast belopp eller
procentavdrag som dras från bondens stöd?
(Procentavdrag)

När Sverige gick med i EU fanns ett hjälpmedel
som mätte gräsets längd i betesmarker. Vad hette
det verktyget?
(Gräslinjal)

Vad heter den lag som reglerar egendom,
tomträtt, fastigheter och hyreskontrakt?
(Jordabalken)

Hur många av FN:s 17 miljömål kan kopplas till
jord- och skogsbruk?
(13 stycken)

När det gäller artrikedom med vilken annan
naturtyp kan en svensk betesmark jämföras med?
(Tropisk regnskog)

Vilket EU-land har lägst antibiotikaanvändning
på sina mjölkkor?
(Sverige)

Har svenska myndigheter ett generellt uppdrag
att stödja svensk livsmedelsproduktion?
(Nej)

Om vi uppnår 100 procent självförsörjandegrad
på mjölkprodukter. Hur många nya arbetstillfällen skulle det skapa?
(Över 6665 arbetstillfällen)

År 1850 fick bonden 700 kilo spannmål per
hektar och det gick åt 150 arbetstimmar.
Hur ser det ut idag?
(7000 kilo, 3-4 arbetstimmar)

Vad betyder AMS?
(Automatic Milking System eller automatisk
mjölkningssystem, mjölkningsrobot)

All matproduktion påverkar klimatet. Finns det
något enhetligt sätt att definiera näringstäthet?
(Nej men Livsmedelsverket borde få i uppdrag
att göra det!)

Utvecklar man laktosintolerans genom att under
en period undvika laktos?
(Nej, men det tar några dagar innan allt är som
vanligt igen)

En rapport från Tillväxtverket visar att
administrativa kostnader under 2018 har ökat.
Med hur mycket? (600 miljoner kronor)
Är medelåldern på mjölkbönder hög eller låg?
(Hög! 2016 var medelåldern 54 år)
Om du istället för mjölk väljer broccoli som källa
för kalcium. Hur mycket broccoli måste du äta
för att få i dig dagsbehovet på 800 mg?
(1,3 kg, 1290 g broccoli)

Kan myndigheter genomföra kontroll hos
bonden utan att föranmäla?
(Ja, vissa kontroller får inte föranmälas)
Vad kallas den plan som beskriver vad som inte
får göras inom ett Natura2000-område?
(Bevarandeplan)
Om en ko tappar en öronbricka men har
transponder. Är det enligt EU:s regelverk
fortfarande ett allvarligt fel?
(Ja)
Vad står förkortningen GDT för?
(Global Dairy Trade)
I agronomsammanhang, vad står ”proppen” för?
(Propedeutiska kursen teori och gårdspraktik
som togs bort på 90-talet)
1864 uppfanns något som kom att ha stor
betydelse för mjölken som livsmedel.
Vilken var uppfinningen?
(Pastöriseringen)

