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Motverka den svenska mjölkkrisen!  
 

Varje dag lägger en svensk mjölkbonde ner sin verksamhet. Det är 

resultatet av en långvarig kris som pågått inom svensk 

mjölkproduktion. Och som nu är värre än någonsin. Priset till den 

svenska mjölkbonden är nu nere på samma nivåer som under 80-

talet. I en verksamhet som är i stort behov av nyinvestering och 

som omgärdas av strikta regler så säger det sig självt att detta inte 

håller i längden.  

 

Linköping är en stark lantbrukskommun, med goda förutsättningar 

för ett livskraftigt lantbruk. Men den pågående krisen inom svensk 

mjölkproduktion kommer få dramatiska effekter om inget görs. Det 

kommer innebära färre arbetstillfällen, då varje svensk mjölkbonde 

genererar ytterligare fem till sex arbetstillfällen. När en svensk 

bonde lägger ner sin mjölkproduktion drabbas alltså ännu fler. Det 

kommer innebära en förändrad landskapsbild eftersom färre betande 

kor innebär en snabb igenväxning av landskapet. Det öppna 

landskap som vi tar för givet i Linköping kommer istället att präglas 

av igenbuskning. Det kommer också innebära att vi får färre 

svenska produkter i hyllorna och en ökad import av till exempel 

nötkött och mejeriprodukter. Från djur som inte har fötts upp efter 

svensk djurskyddsstandard. Och med avsevärt mycket högre halter 

av bl.a. antibiotika. 

 

Orsakerna bakom den svenska mjölkkrisen må vara globala, men 

konsekvenserna märks främst av lokalt. Därför är det också rimligt 

att det sätts in lokala åtgärder för att motverka de negativa 

effekterna. En kommun som Linköping, där lantbruket utgör en 

avsevärd del av näringslivet, måste därför vidta åtgärder.  

 

Centerpartiet Linköping föreslår därför att: 

 

 Det bildas ett lokalt lantbruksråd för att hitta lokala lösningar på 

mjölkkrisen. Rådet bör bestå av representanter från kommun, 
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producenter och övrig lantbruksnäring. 

 Kommunen sätter som mål att mejeriprodukter inom den egna 

verksamheten uteslutande ska vara svenska.  

 Kommunen påbörjar ett regelförenklingsarbete med syfte att sänka 

både kostnaden och arbetsbördan för Linköpings lantbrukare.  
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