Måste du äga marken som du söker stöd och
ersättningar för? (Nej, men du ska ha rätt att
använda marken, arrenderad mark går bra)
Hur stor andel av allt foder som korna äter
produceras av svenska bönder?
(Hela 90 procent)
Förutom öronmärken, vad har oftast mjölkkor i
en lösdrift runt halsen eller i örat?
(Transponder)
Till vilken myndighet hör reglerna kopplade till
tillståndsplikt?
(Naturvårdsverket)
Vad måste man uppnå för att som mjölkbonde få
en guldmedalj?
(Levererat mjölk av bästa kvalitet i 23 år)
Att bli lite bubblig i magen av mjölk är något som
oroar många. Hur många procent av Sveriges
befolkning är egentligen laktosintoleranta?
(Cirka 4-10 procent)

Mjölkföretagare i till exempel Finland kan få
djurvälfärdsersättning för att ha djur på bete.
Kan en svensk bonde få det?
(Nej)

Den gemensamma jordbrukspolitiken utgjorde
71 procent av EUs totala budget 1984. Hur stor
del var det 2017?
(38 procent)

Vilket är det största hotet mot
naturbetesmarkerna?
(Igenväxning på grund av att de inte betas)

När man ”hyr” jordbruksmark, vad heter det
med ett annat ord?
(Arrendera)

Vad måste svenska mjölkkor göra på sommaren
men som ytterst sällan är ett krav i andra länder
inom EU?
(Ut på sommarbete!)

Svenska mjölkföretagare har oftast sina djur ute
längre än vad lagen kräver. I genomsnitt hur
länge?
(En månad)

Ungefär hur stor andel av värdet för hela den
svenska jordbruksproduktionen står mjölken för?
(20 procent, ref Jordbruksverket)

Hur många mjölkbönder finns det idag i Sverige?
(Cirka 3400 stycken, 2018)

Vilket gymnasieprogram ger en gedigen grund
för den som vill bli bonde?
(Naturbruksprogrammet)
Mjölkprodukter är en viktig källa till ett
grundämne som behövs då skelett och tänder
bildas. Vad heter grundämnet?
(Kalcium)

För att använda växtskyddsmedel, behövs någon
utbildning?
(Ja, godkänd på en behörighetsutbildning)
Vilken mjölkprodukt är naturligt laktosfri?
(Hårdost – ju längre lagringstid, desto mindre
laktos)

Vilken myndighet ansvarar för EUs
jordbrukarstöd?
(Jordbruksverket)

Vilket regelområde skapar mest oro hos
mjölkbönderna?
(Tvärvillkoren)

Hur söker du direktstöd och miljöersättningar?
(Söks i SAM internet, en e-tjänst från
Jordbruksverket)

Vilka olika typer av ägoslag ingår i begreppet
jordbruksmark?
(Åkermark, betesmark och slåtteräng)

Alla behöver mat, men är marken vi odlar ett
riksintresse?
(Nej)

För att bevattna sin gröda, krävs tillstånd?
(Huvudregeln är att det behövs tillstånd)

Hur många mjölkkor fanns det för 30 år sedan?
(576 000 mjölkkor)

På 1800-talet mjölkade en ko cirka 600 kilo mjölk
per år. Hur mycket mjölkar hon idag?
(8000 kg/år – 30 liter/dag)

Hur många ytterligare arbetstillfällen skapar en
enda mjölkbonde i snitt?
(Fem stycken)
Det finns ett stöd för unga lantbrukare. Till
vilken ålder räknas en bonde som ung enligt EU?
(40 år)
Vilken vitamin är all mjölk från 3 procent fett
och nedåt berikad med?
(Vitamin D, närmare bestämt vitamin D3, som
har en högre så kallad biotillgänglighet än
den form som vegoprodukter berikas med,
vitamin D2)

Vilken myndighet utför kontroll av EUs stöd och
ersättningar?
(Länsstyrelsen)
Vad kallas de områden som är känsliga för
kväveläckage?
(Nitratkänsligt område)
Mjölkbönderna har länge på eget initiativ arbetat
med förebyggande djurhälsovård. I hur många år?
(Mer än 50 år!)
Hur många mjölkföretagare fanns det för
30 år sedan?
(Cirka 31 000 stycken)
Vad är skillnaden i intag för friskolor
respektive naturbruksgymnasium?
(Friskolor har riksintag)
Om krisen kommer, vilken mjölk ska du ha
hemma?
(Torrmjölkspulver eller ultrahög temperaturbehandlad mjölk)

Hur stor andel gräs ingår normalt i en svensk
kos foderstat?
(60 procent)

Hur mycket omsätter mjölkproduktionen i
Sverige på gårdsnivå?
(8,9 miljarder kronor)

Vilket land spelade en central roll i mjölkkrisen
2015?
(Ryssland som införde en blockad mot
mejeriprodukter från EU)

Varför ska barn under 6 år inte pussa på kor?
(Risk för att bli sjuk, till exempel smittad av
EHEC)

Vad kallas förarbeviset för traktorer?
(Traktorkort, för vissa traktorer fungerar vanligt
körkort)

Konsumtion av mjölk och mjölkprodukter är
kopplat till en minskad risk för några av våra vanligaste folksjukdomar. Vilka är de sjukdomarna?
(Diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom, högt
blodtryck, övervikt, metabola syndromet)

Vilken dryck ger mest näring om man jämför
vatten, sojadryck, havredryck och mjölk?
(Mjölk!)

Efter vilket datum får bonden putsa sin träda?
(1 juli)

Hur långt är ett vanligt åtagande för
miljöersättningar?
(5 år)

Hur många hektar åker, på ett ungefär, har de
senaste 10 åren bebyggts?
(Cirka 6000 hektar)
Hur många mjölkkor finns det idag (2019) i
Sverige?
(319 400 mjölkkor)
Vilket år slutade Sverige vara självförsörjande på
mejerivaror?
(2006)
I vilken numera borttagen utbildningsinriktning
fanns möjlighet att lära sig att bygga djurstallar?
(Teknikagronom)
Finns det vetenskapligt stöd för att mjölk som
måltidsdryck hämmar upptaget av järn?
(Nej)

Är det kommunen eller länsstyrelsen som
fastställer vattenskyddsområden och vilka
skyddsföreskrifter de omfattas av?
(Båda får göra det)
All mat som en svensk äter under ett år ger upphov till cirka två ton växthusgaser. Hur många
ton motsvarar en enda Thailandsresa?
(2,4 ton)
Om en bonde vill ha fler än 400 mjölkkor,
vilket tillstånd behövs?
(Miljötillstånd, tar i snitt 18 månader)
I vilken utbildning kallas före detta studenter
för urtant och urfarbror?
(Lantmästare)
Vi behöver 22 näringsämnen varje dag. Hur
många av dessa finns i mjölk?
(18 stycken)

