mejeriboom

Lättmjölk, mellanmjölk,
standardmjölk, grädde…

Nu är det
fullt ös
i Glava
Anna Aronius har full koll på pastören under
dagens arbete i Arvikabygdens Mejeri.

Det poppar upp nya, små mejerier lite
varstans i Sverige. Trenden är tydlig i
västra Värmland, där Arvikabygdens
Mejeri är ett av två nya expansiva
mejerier.
Text & foto: Helena Wennström

D

et har gått sju månader sedan Robert
Aronius och Jörgen Blakstad efter
rekordsnabb planering slog upp portarna till Arvikabygdens Mejeri i Glava. Nu är där
fullt ös varannan dag. Lättmjölk, mellanmjölk,
standardmjölk – och från i dagarna även grädde
– fylls i kartonger och transporteras i väg till butiker morgonen efter.
Produktionsansvariga Anna Aronius kontrollerar pastören och tar prov på mjölken. Hon har
stenkoll på det mesta från fetthalt till laboratorietester. Allt fungerar bra utom gräddpastören
som hon inte är nöjd med när Gröna Affärer är på
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besök. Men den ska snart vara utbytt.
– Vi vill hålla hög kvalitet, säger Anna Aronius.
De karakteristiskt vita paketen med ett kohuvud i varje hörn fyller en hel hylla i den närmaste
butiken, Ica i Glava. Det är främst i närområdet
som konsumenterna vill köpa den lokala mjölken.
Men området växer och inkluderar alltfler Ica-,
Coop- och Direktbutiker i Arvika och Karlstad och
en del bensinmackar.
– Det är fortfarande stark efterfrågan på lokal
mjölk. Folk vill hjälpa bönderna och vi har fin respons från kunderna, säger Robert Aronius.
Det märks inte minst när han och hans fru,

Anna Aronius, är ute i butikerna.
– Vi bjuder på mjölk och butikerna sponsrar
ofta med bullar. Vi berättar om oss själva och möter kunderna personligen. Det är väldigt kul, säger
Anna Aronius.
2014, när mjölkpriset legat i botten ett tag, gick
Robert Aronius och Jörgen Blakstad var och en på

sitt håll och funderade på hur de skulle få bättre
betalt. Bådas slutsats var klar när de träffades genom en gemensam bekant: de skulle sälja en del
av mjölken själva.
Redan dagen efter deras första möte besluta-

de de sig för att bli kompanjoner om ett mejeri. De
fastnade efter ett tag för en lokal bara 300 meter
från Hillringsbergs gård där Robert Aronius är vd,
en före detta fabrik för solpaneler.
– Märkligt nog passar lokalen extremt bra. Vi
kom i gång snabbt, det tog bara åtta månader,
berättar Robert Aronius när vi förflyttar oss från
gården till mejeriet.
Mjölken kommer från Hillringsbergs 190 kor
och Jörgens Blakstads 160 kor på Sälboda några
mil bort.
För att komma i gång snabbt bestämde sig Robert Aronius och Jörgen Blakstad för att köpa helt
nya maskiner. Trots det fick de i början problem
med hållbarheten, problem som de kom till rät-

starta eget?
tänk på det här!

Bengt Andréson, rådgivare på
Hushållningssällskapet Värmland,
hjälpte Robert Aronius och
Jörgen Blakstad med kalkylen
till Arvikabygdens Mejeri. Här är
hans råd.

1Räkna med att det kan bli

startproblem. Det behövs kapital
för att man ska klara sig ett tag.

Det blev en tuff start för Anna och Robert
Aronius, men nu ser det ljust ut på Arvika
bygdens Mejeri.

2Det gäller att ha kunder

från början. Man måste ha en
viss volym.

3Transporten av mjölken

till butikerna kan bli dyr. Den
måste lösas på ett smart sätt.
Arvikabygdens Mejeri har
samtransport med annan
mjölk.

4Hög kvalitet och uthållighet är avgörande.

5Det är svårt att få volym
med en udda förpackning.
Den måste fungera bra i
butik, transport, kylskåp
och för återvinning.

Nu produceras mjölk varannan dag, 4 000 liter i veckan.
Innan det är dags att köra
mejeriet dagligen ska volymen
upp till mellan 8 000 och
10 000 liter. Anna Aronius
tar prov varje produktionsdag.

ta med helt och hållet först i december när de fått
hjälp av en reparatör från Italien.
Robert Aronius är ändå i stort sett nöjd.
– Det var en tuff start, men nu ser vi ljuset i tunneln. Totalt har jag tjänat bättre på den mjölk jag
har sålt hit än den som gått till Arla. När vi är i
gång med grädden går vi med plus, säger han.
– Det avgörande är hur folk accepterar dig som
producent. Vi har en stor kund som väntar på vår
grädde.
Bara knappt fem mil bort, i Nysäter, ligger ett

annat lokalt mejeri: Wermlands Mejeri som startade 2015. Det har expanderat sedan dess och gör
nu även glass och fil.
Robert Aronius tror stenhårt på idén om det
egna mejeriet och har många planer för framtiden. Han ser inte Wermlands Mejeri som en konkurrent, han tycker att de kompletterar varandra.
Det är som om det fanns ett uppdämt behov av
lokal mjölk, som om värmlänningarna längtat ef-

ter sitt eget mejeri sedan Milko lade ned i Karlstad
2011.
– Butikerna efterfrågar vårt sortiment, men det
kan inte finnas hur många lokala mejerier som
helst. Det avgörande är att konsumenterna accepterar oss, säger han.
Varje butik sätter sitt eget pris på Arvikabygdens mjölk. Det rekommenderade priset ligger
ungefär 2 kronor över Arlas mjölk per liter. Det
betyder 11,50 kronor i de större butikerna och
12,90 kronor i småbutiker.
Hillringsbergs gård producerar 2 miljoner liter
mjölk om året. 20 procent går till det egna mejeriet, resten levereras till Arla.
Just nu pågår omställning till ekologisk produktion på gården. Ekomjölk ger omkring 1 krona
mer betalt från Arla. Arvikabygdens Mejeri ska
också sälja ekomjölk när en extra mottagningstank är på plats.
Om fem, tio år tror Robert Aronium att de har
fler varor på marknaden och en stabil kundkrets.

Förpackningarna var ett strategiskt val.
Pappret görs av värmländsk skog och
designen ansvarar Jörgen Blakstad för.

Majed Almelegy jobbar i mejeriet varannan
dag när det produceras mjölk.

Fakta: Arvikabygdens Mejeri
■ Ägare: Hillringsbergs Lantbruks AB, där
Robert Aronius är vd, och Jörgen Blakstads
enskilda firma. Robert Aronius är ansvarig för
driften av mejeriet och Jörgen Blakstad ansvarar
för kund- och butikskontakter.
Investering: 6 miljoner kronor.
Hillringsberg är nominerad i Jordbruksverkets
byggtävling Framtidens lönsamma djurstallar
som avgörs 2018.
Anna Aronius tror på laktosfri mjölk.
– Jag tror att trenden med ekologiskt och
laktosfritt fortsätter, säger hon.
Bland Robert Aronius många idéer finns den
numera försvunna Arvikagrevén. Osten som gjordes av Milko i Arvika hade en speciell smak som
inte går att få tag i längre.
– Det gäller att få tag i kunskapen innan den
försvinner helt, säger Robert Aronius. ■

Fortsättning NÄSTA SIDA
23

