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Diarienummer 3.4.16-7061/16 

Yttrande 

Förslag på Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för minskad 

mjölkproduktion  

 

Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets förslag till 

föreskrifter om stöd för minskad mjölkproduktion. Yttrandet har tagits fram av Caroline Ivarsson och 

Louise Ekman. 

Sammanfattning 

Hushållningssällskapet är mycket positiva till att stödja Sveriges mycket hårt ansträngda 

mjölkproducenter. Positivt kan också åtgärder vara som motverkar överproduktion och ett ohållbart 

producentpris för mjölkråvaran. 

Risk finns emellertid att just detta stödupplägg i förlängningen kan medföra negativa 

lönsamhetseffekter för mjölkproducenter. Mjölkproduktionen påverkas av trögrörliga biologiska 

proceser, där det bl.a. tar lång tid att via kviguppfödning få fram nya mjölkkor. Vidare har t.ex. 

utfodringen och produktionen i början av en laktation stor betydelse för produktionen senare i samma 

laktation. En stödstimulerad sänkning av produktionen genom t.ex. sänkta foderstater eller utslaktade 

kor under en viss tidsperiod (tre månader) kan därför påverka produktionen och därmed lönsamhet  

och konkurransförmåga under lång tid framöver. Företag med betydande fasta kostander kan till följd 

av stödet således hamna i en situation där antalet mjölkkor och/eller produktionen per ko har sänkts 

och är för liten i relation till de rådande fasta kostnaderna. För mjölkproducenter som t.ex. står i valet 

att avveckla eller byta produktionsinriktning (t.ex. succesiv övergång till köttproduktion genom 

seminering med köttras) kan stödet i fråga däremot vara positivt och en katalysator till ett slutligt 

beslut. Med utgångspunkt av detta uppfattar Hushållningssällskapet att antalet producenter som 

lämpar sig för detta stöd är betydligt färre än de 2 800 st. som anges i förslaget.   

Restriktionsfri flexibilitet bör finnas mellan eventuell anmäld förväntad kvantitetsminsking och slutlig 

minskad kvantitet. Detta med tanke på svårigheten för producenten att i förväg veta hur stor 

kvantitetsminskningen kommer att bli i det biologiska systemet.  

I förslaget framgår att utbetalningen kan komma att ske så sent som den 30 september 2017. 

Likviditetsbrist är för många företag i en kristyngd bransch det absolut största problemet. Stödet bör 

därför betalas ut mycket skyndsamt.  

 I tidigare stöd har det funnits möjlighet att åberopa annan referenskvantitet för de företag som av 

olika anledningar (t.ex. p.g.a. någon form av epizooti i besättningen) tillfälligt legat lägre i produktion. 

Denna möjlighet bör finnas även här.     

Stöd till minskad mjölkproduktion i Sverige kan förutom produktionen av svensk mjölk komma att 

påverkar antalet tillgängliga kalvar till köttproduktion, antalet dikor med avkomma etc. 

Konsekvenserna av detta vore intressant att lyfta före ett stödbeslut.  

I konsekvensutredningen framgick att den administrativa bördan bedömdes till 15 minuter per 

företag. Utifrån Hushållningssällskapets bedömning uppgår tiden för företagaren att sätta sig in i och 
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bedöma stödets förutsättningar, att ta fram underlag och fylla i anmälan samt eventuell ansökan om 

utbetalning till några timmar. Dock bedöms antalet företag bli betydligt färre än 2 800 st.       
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