Den svenska mjölkbranschens
hållbarhetsmål
Mjölkbranschen har en nyckelroll i utvecklingen av en ännu mer hållbar livsmedelsproduktion i Sverige.
Vi i mjölkbranschen är LRF Mjölk, husdjursföreningarna och mejerierna. LRF Mjölk arbetar för hållbart
mjölkföretagande i Sverige och en positiv attityd till den svenska mjölken. Målen beslutades i juni 2020
av Svensk Mjölks styrelse.

Mjölkbranschen ska:
1. Vara en lönsam och attraktiv framtidsbransch
2. Främja den biologiska mångfalden
3. Öka klimatnyttan i företagen
4. Öka resurseffektiviteten i företagen
Mål 1: Mjölkbranschen ska vara en lönsam och attraktiv
framtidsbransch
Lönsamhet är en grundförutsättning för en hållbar mjölkbransch. För att lyckas ska branschen jobba
för stabil och säker tillgång av mjölkråvara av bästa kvalitet. Branschen ska verka för goda arbetsvillkor
och god arbetsmiljö i företagen, stimulera företagsöverlåtelser och arbeta för säker tillgång av
arbetskraft med rätt kompetens.
Vi behöver mera mjölk:
Mjölkbranschen ska arbeta för en ökad mjölkinvägning och en ökad konsumtion av mejeriprodukter
av bästa kvalitet.
Mjölk är hälsosamt:
Mjölkbranschen ska arbeta för att mjölk och mjölkprodukter behåller en framträdande position som
hälsosamma och hållbara i Sveriges kostråd.
Mjölk är miljövänligt:
Verka för att kunskapen om mjölkproduktion ökar hos våra myndigheter så att de krav som ställs är
proportionerliga i förhållande till företagens miljö- och samhällsnytta och att våra företagare i mindre
utsträckning behandlas enbart som miljöfarlig verksamhet.
Fler företagsöverlåtelser och vägar in i mjölkföretagande:
Mjölkbranschen ska stimulera företagsöverlåtelser genom att stödja innovativa affärsupplägg,
ägandeformer och utveckla våra medlemskap, avtal och affärer med mjölkbönderna för att underlätta
detta.
Fler vill ha mjölkjobb:

Mjölkbranschen ska ta emot praktikanter, driva mentorsprogram i våra organisationer/företag för att
leda nya kompetenser till vår näring. Vi ska också arbeta för en ökning av antalet utfärdade Grönt kort
i mjölkproduktion.
Säkrare arbetsplatser:
Mjölkbranschen ska verka för säker djurhantering genom tydligare fokus på djurhantering i
förprövningsprocessen och framtida åtgärder inom landsbygdsprogrammet samt stödja
informationsinsatser och statistik om arbetsmiljön på företagen.
För att vi ska lyckas behöver samhället stötta med:
•
•
•
•
•
•
•

Goda förutsättningar att driva långsiktigt lönsamma företag på landsbygden i hela Sverige.
Kompetenshöjning om mjölkproduktion hos handläggande och kontrollerande myndigheter.
Att naturbruksgymnasier som erbjuder utbildningar som förbereder fortsatta studier ska ha
ersättning för detta via skolpengen.
Masterutbildning i lantbruksrådgivning, kompetensutveckling på mjölkföretagen och i
rådgivningen.
Forskning och utveckling och innovativa lösningar för att minska riskmoment i dagliga arbetet,
bland annat inom djurhantering.
Utbildningsinsatser inom rådgivning för att underlätta företagsöverlåtelser t.ex. genom
ägande- och företagsformer, arrenden och avtal mellan företag.
Tillgång till kapital för nystartare

MÅL 2: Mjölkbranschen ska främja den biologiska mångfalden
På mjölkgårdarna odlar vi vall till grovfoder och har en god växtföljd. Naturbetesmarkerna är en av de
mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. En tredjedel av dessa marker betas av djur från
mjölkgårdar. Biologisk mångfald i odlingslandskapet är beroende av att marken hävdas och brukas och
mjölkföretagen har en nyckelroll för den biologiska mångfalden.
Högre ersättning för betesdrift
Mjölkbranschen ska arbeta för högre ersättning för betesdrift på naturbetesmarker och långliggande
vallar och uppmuntra kompetensutveckling runt betesdrift.
Mjölkföretagen fortsätter bidra till biologisk mångfald
Mjölkbranschen ska verka för att metoder, referensvärden och modeller för att uppskatta både volym
och värde av biologisk mångfald i odlingslandskapet tas fram.
För att vi ska lyckas behöver samhället stötta med:
•

•

Ersättningsnivåer och regelverk som gör det fortsatt ekonomiskt möjligt att bruka
naturbetesmarker och långliggande vallar och främja åtgärder i odlingslandskapet som gynnar
biologisk mångfald på mjölkföretagen.
Forskning och datainsamling som syftar till att utveckla metoder och referensvärden för att
mäta biologisk mångfald på gårds- och nationell nivå samt utveckling av modeller för att sätta
ekonomiskt värde på biologisk mångfald.

MÅL 3: Mjölkbranschen ska öka klimatnyttan i företagen
Svensk mjölkproduktion har ca 27% lägre utsläpp av växthusgaser per kg mjölk jämfört med
genomsnittet i Västeuropa. Svenskt lantbruk får redan idag en fjärdedel av sin energikonsumtion från
fossilfria källor.
Klimatberäkningar ska göras på alla mjölkföretag senast 2025
Mejeriet och dess transporter ska vara fossilfia 2030
Mjölkgårdarna ska vara fossilfria 2035
För att vi ska lyckas behöver samhället stötta med:
•
•
•
•
•

Vidareutveckling av LCA modeller för att ta hänsyn till näringstäthet i förhållande till
klimatpåverkan, kolinlagring och övriga hållbarhetsaspekter.
Lönsam hållbarhet. Metoder för att mäta och värdesätta hållbarhet behöver utvecklas.
Mer forskning och kunskap om mjölkproduktionens betydelse och utvecklingspotential för
kollagring och kolinlagring.
Forskning, innovation och ersättningar behövs för att utöka verktygslådan för
klimatförbättrande åtgärder på gårdsnivå som minskar utsläppen av växthusgaser.
Stimulansåtgärder för inhemsk produktion av hållbara drivmedel, infrastruktur-satsningar för
fossilfritt bränsle, samarbeten i större nätverk och goda villkor i offentlig upphandling för att
underlätta omställningen till fossilfria drivmedel.

MÅL 4: Mjölkbranschen ska öka resurseffektiviteten
God djurvälfärd, djurhälsa och låg antibiotikaanvändning
Mjölkbranschen ska arbeta för fortsatt god djurvälfärd och djurhälsa med bibehållen låg
antibiotikaanvändning inom mjölkproduktionen
Minska svinnet
Halvering av svinn i mejeriproduktionen 2030 och konsumentaktiviteter för minskat matsvinn ska
genomföras.
Hållbart producerat foder
En tydlig definition av vad branschen menar med ansvarsfullt producerat foder och mål för
användningen ska antas senast 2025.
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