mejeriboom
Fortsättning från föregående SIDA

Låga mjölkpriserna
startskottet

D

e rekordlåga mjölkpriserna 2014–
2016 satte fart på mejeriboomen. Nu
finns det en uppsjö av gårdsmejerier
i hela landet och drygt 40 små mejerier som
köper upp mjölk.
Gårdsmejerierna säljer oftast mjölken
direkt från gården. En del av dem har enkla
automater, andra säljer till lokala butiker.
De flesta av de små mejerierna som är
större än rena gårdsmejerier producerar
konsumtionsmjölk och har sin avsättning
i närområdet. Men det finns många olika
affärsidéer. En del provar att göra ost eller
glass.
Bolagsformerna varierar från aktiebolag
till enskilda firmor. Dalsspira har tagit in
externt aktiekapital och Sju Gårdar är en
ekonomisk förening.
I listan nedan kan du se vilka
småmejerier utöver gårdsmejerierna
som den 1 januari fanns etablerade i
Sverige. ■
Källa; Jordbruksverket och LRF


Etablerade mejerier 1 januari
Arvikabygdens Mejeri AB
Brostorps Hemlagade
Dalsspira
Emåmejeriet AB
Havsvik AB
Hillsands Getgård
Holmana Gårdsmejeri
JarseOst
Jokkmokks Ost o Vin
Kalix Ost AB
Källsjö mejeri
Lindholmens gårdsmejeri
Lövbergs Gårdsproduktion
Marik
Nablus Mejerier AB
Najas Mejeri AB
Ninas Alltjänst
Orranäs Gård
Ostmakeriet - Älvsala
Oviken Ost
Påverås Gårdsmejeri
Rastens mejeri AB
Roslagsmjölk AB
Rössbo Övra Gårdsmejeri
Sju Gårdar Ek förening
Skärvångens Bymejeri AB
Sommarhagens Gårdsmejeri
Stafsäter Gårdsglass AB
Stafva Gårdsmejeri AB
Svedjan Ost
Wapnö AB
Wermlands Mejeri AB
Ådala Gård AB
Åsbergets Gårdsmejeri
Östergårdens Getost
Övrefålls Gårdsmejeri
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Värmland
Småland
Dalsland
Småland
Öland
Jämtland
Halland
Hälsingland
Lappland
Norrbotten
Halland
Västmanland
Medelpad
Lappland
Skåne
Östergötland
Norrbotten
Blekinge
Uppland
Jämtland
Västergötland
Jämtland
Uppland
Småland
Uppland
Jämtland
Västergötland
Östergötland
Gotland
Västerbotten
Halland
Värmland
Skåne
Jämtland
Västergötland
Småland

Nio av tio nöjda
med utbildningen
Naturbruksgymnasister utfrågade

Hälften av eleverna på hushållningssällskapens naturbruksgymnasier planerar att
plugga vidare. Lika många
kan tänka sig att ha eget
företag i framtiden.
Text: HElena Wennström
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et visar den första skolbarometern
som Hushållningssällskapet har
gjort.
När 394 elever på sex skolor deltog i undersökningen svarade nio av tio att de är
nöjda med sin utbildning. Det är positiva
siffror för de sällskap som driver skolorna.
– Vi är nöjda med undersökningen och
har lärt oss mycket av den. Tanken är att
den ska bli årligen återkommande, säger
projektledaren Emelie Karlsson som gjort
undersökningen.

Hon och huvudmännen tycker att det är

positivt att så många vill studera vidare eller
driva eget efter gymnasiestudierna.
– Det speglar utbildningen och visar att
efter naturbruksgymnasiet finns det många
möjligheter. De gröna näringarna är en
bransch att satsa på, säger Emelie Karlsson.
Det gröna näringslivet är i behov av välutbildad och kompetent arbetskraft. Ett syfte
med undersökningen är att öka intresset för
naturbruksutbildningarna.
För att få ett djupare elevperspektiv har
Emelie Karlsson diskuterat resultatet med

Bra möte om
livsmedelsexport
■ Hushållningsällskapen finns med
i regeringens nationella råd för
genomförandet av livsmedelsstrategin.
Förbundsdirektör Jesper Broberg är en
av 18 ledamöter i rådet.
Det första mötet med landsbygds
minister Sven-Erik Bucht i slutet av mars
handlade mest om export av livsmedel.
– Det var ett bra och öppenhjärtigt
möte, säger Jesper Broberg.
Vid mötena ska olika aktörer redovisa
sin syn på vad som görs. Jesper Broberg lyfte fram det regionala perspektivet. Det får inte tappas bort.
Rådet samlas nästa gång efter
sommaren.

Eleverna ser positivt på att Hushållningssällskapet driver naturbruksgymnasier.
Danielica Eklind är en av de elever som
projektledaren Emelie Karlsson diskuterar
resultaten av den första skolbarometern
med.
en grupp elever i årskurs 2 på Gamlebygymnasiet. Eleverna tog bland annat upp skillnaden i svar mellan killar och tjejer.
Fler kvinnor är intresserade av högre
studier och fler manliga elever vill ha eget
företag. Killarna ser ljusare på sin framtid i
lantbruksbranschen jämfört med kvinnliga
studeranden.
– Eleverna tror att det framför allt beror på vilket intresse man har och vilken
inriktning man har valt. Många tjejer läser
djurvård och det är lite bredare, medan det
är fler killar på lantbruk, säger Emelie Karlsson. ■
läs mer: Hela skolbarometern finns på
Hushållningssällskapets hemsida.

Höjd gräns för
biogasanläggning
■ Gränsen för när en biogasanläggning behöver tillstånd har höjts till
3 000 megawattimmar. Flera gårdsbaserade biogasanläggningar är
därmed anmälningspliktiga i stället.
Ett steg i rätt riktning, tycker Sara
Bergström Nilsson, rådgivare på
Hushållningssällskapet Halland.
– Detta har vi väntat länge på,
även om vi kan tycka att gränsen
kunde höjas ännu mer, säger hon
om miljöprövningsförordningen som
regeringen antagit.
Tidigare var gränsen för tillstånd
150 000 kubikmeter, vilket motsvarar
cirka 900 megawattimmar.

