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Den svenske meierisektoren har vært igjennom store endringer i løpet av 2011 og 2012. To av 

de største selskapene har opphørt å eksistere og har blitt slått sammen med eller kjøpt opp av 

to av verdens største meieriselskaper. Det ene er Arla, som er et kooperativ, eid av 

melkeprodusenter i Danmark, Tyskland og Sverige. Det andre selskapet er Lactalis-gruppen, 

som er familieeid med hovedsete i Frankrike. Samtidig har det over tid skjedd store endringer 

i primærproduksjonen. Til tross for at svenske melkebruk har gjennomsnittsbesetninger på 

60–70 dyr, så er lønnsomheten i produksjonen sterkt presset, mange forlater næringen, og 

produksjonen er synkende.  

 

Rapporten er skrevet på oppdrag fra TINE, og det er søkt å gi en beskrivelse av forholdene i 

primærproduksjon, i markedet og i hvordan EUs landbrukspolitikk påvirker sektoren. 

Innholdet er basert på informasjon som ble innhentet på en studiereise til Sverige, og ikke 

minst gjennom litteraturstudier og innhenting av informasjon fra hjemmesidene til 

Jordbruksverket og Svensk Mjölk og andre nettsteder.  

 

Landbrukets Utredningskontor takker TINE for et spennende oppdrag, og vil også gjerne 

benytte anledningen til å takke informantene som vi møtte i Sverige for å ta imot oss og for å 

hjelpe oss med ytterligere informasjon i etterkant av besøket. Forfatteren av rapporten, Hanne 

Eldby ved Landbrukets Utredningskontor, er likevel ansvarlige for eventuelle feil og mangler 

i denne rapporten.  

  

 

Oslo, juni 2012 

 

 

Christian Anton Smedshaug
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1 Innledning 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige er Norges nærmeste naboland, og de to landene har både mange likhetstrekk og 

ulikheter. Både Norge og Sverige søkte om EU-medlemskap på begynnelsen av 1990-tallet, 

men mens flertallet i Norge ikke ønsket å tre inn i EU, valgte det svenske flertallet 

medlemskap. Mens landbruket i Norge var samstemte i sin EU-motstand og fryktet 

konsekvensene det ville få for næringen, var svenske bønder mindre tilbakeholdne. Dette 

skyldtes langt på vei at svensk landbruk allerede var liberalisert kraftig. Sverige fikk med EU-

medlemskapet tilbake en del virkemidler i landbrukspolitikken, noe som ble oppfattet positivt 

av landbruket, men samtidig måtte det åpnes opp for tollfri handel med de øvrige EU-landene, 

noe som skjerpet konkurransen i næringsmiddelindustrien.  

 

 

1.1 Primærproduksjonen 

Samtidig som utviklingen i landbrukspolitikken har vært svært ulik for Norge og Sverige, så 

har likevel utviklingen i primærproduksjonen noen likhetstrekk. Strukturutviklingen har vært 

sterk i begge landene, om enn med et ulikt utgangspunkt. Strukturendringene har gått raskere i 

melkeproduksjonen i Sverige enn i de øvrige produksjonene. Dette er i og for seg i tråd med 

utviklingen i andre land. Normalt er det i Sverige en strukturutvikling som innebærer at 

antallet melkebruk halveres i løpet av en tiårsperiode. Det tilsvarer en årlig reduksjon på 6,5 

prosent. Slik har utviklingen i Sverige vært i flere tiår. Dette er en raskere nedleggingstakt enn 

i Norge. Nedlegging innebærer en mulighet for de gjenværende brukene til å øke 

produksjonen, og dette har skjedd både i Sverige og i Norge. Norsk melkeproduksjon kan 

likevel fortsatt karakteriseres som småskala i en europeisk sammenheng, mens det svenske 

gjennomsnittsbruket befinner seg i den motsatte delen av skalaen. I 2006 og 2007 økte 

avgangen ytterligere, blant annet som en følge av endringer i EUs landbrukspolitikk og svak 

lønnsomhet i den svenske primærproduksjonen. I september 2011 var det 5289 aktive 

leverandører, og reduksjonen de siste 12 månedene var på 6,8 prosent1.  

                                                 
1 Svensk Mjölk. 2011. Strukturrapport från Svensk Mjölk, nr. 1 2011. 
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Antallet melkekyr har også gått jevnt nedover i mange år. I perioden 1996 til 2011 har antallet 

sunket med nær en fjerdedel. Årsaken er først og fremst at hver ku leverer mer melk enn 

tidligere, men nedgangen har også resultert i redusert produksjon. Til tross for nedgangen i 

kyr så er reduksjonen i bruk enda større, og i løpet av det siste året har den gjennomsnittlige 

besetningsstørrelsen på de gjenværende brukene økt fra 62 til 66 melkekyr. De største 

gjennomsnittsbesetningene finnes i Hallands, Kalmar, Västmanlands og Skåne len. Disse fire 

lenene har alle mer enn 80 melkekyr i sine gjennomsnittsbesetninger2.  

 

Figur 1.1 Utviklingen i antall melkekyr (i tusen kyr)

 
Kilde: Svensk Mjölk3 

 

Det produseres melk over hele Sverige, men det meste av produksjonen skjer i landets sørlige 

deler, hvor også de fleste jordbruksforetakene befinner seg. Spesielt har Götalands 

skogsbygder en høy andel. 

Figur 1.2 viser hvordan produksjonen er fordelt mellom de ulike produksjonsområdene i 

landet målt etter andel kyr.  

 

 

 

 

                                                 
2 Svensk Mjölk. 2011. Strukturrapport från Svensk Mjölk, nr. 1 2011. 
3 Op Cit.  
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Figur 1.2 Andel av Sveriges melkekyr i ulike deler av landet, prosent, 2010.  

 

Kilde: Jordbruksverket4 

 

Samtidig har det skjedd endringer i hvor melkebrukene befinner seg i Sverige. Mens andelen 

besetninger er redusert med 65 prosent i gjennomsnitt siden 1998, så har spesielt Mellersta 

Sveriges skogsbygder og Nedre Norrland mistet en høyere andel. I den andre enden befinner 

Götalands mellanbygder og Norra slättbygder seg, hvor avviklingstakten har vært lavere enn 

gjennomsnittlig.  

 

 

                                                 
4 Jordbruksverket 2012. Marknadsöversikt – mjölk och mejeriprodukter. Rapport 2012:7.  
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Tabell 1.1 Melkeforetak i Sverige etter produksjonsområde 1998–2011 
 
 

Götalands 
södra 
slettbygder 

Götalands 
mellan‐
bygder 

Gotalands 
norra 
slätt‐
bygder 

Götalands 
skogs‐
bygder 

Svealands 
slätt‐
bygder 

Mellersta 
Sveriges 
skogs‐
bygder 

Nedre 
Norrland 

Övra 
Norrland 

Hele 
Sverige 

1998 755 1893 1415 5134 1714 1143 1580 1225 14859

1999 680 1839 1403 4798 1587 1061 1444 1151 13963

2000 660 1725 1337 4298 1357 1011 1292 995 12676

2001 590 1653 1213 4060 1372 811 1216 912 11828

2002 545 1545 1141 3816 1261 787 1232 944 11270

2003 478 1350 1019 3387 1078 659 954 795 9720

2004 460 1272 986 3182 999 611 888 749 9147

2005 439 1211 918 2952 941 568 816 703 8548

2006 421 1143 878 2765 888 543 742 647 8027

2007 352 1013 783 2505 762 452 651 578 7096

2008 324 934 702 2310 711 405 584 504 6474

2009 299 866 665 2144 653 371 543 479 6020

2010 297 820 641 1965 615 336 503 442 5619

2011 275 781 586 1845 572 307 472 422 5260

11/98 –64 % –59 % –59 % –64 % –67 % –73 % –70 % –66 % –65 % 

Kilde: Historiska mjölkserier, Jordbruksverket. 

 

 

Samtidig som melkebesetningene blir større, øker også gårdene i størrelse målt etter 

melkeleveranser. Mer enn hver tredje produsent leverer nå mer enn 500 tonn i året. De aller 

største brukene, det vil si brukene med mer enn tusen tonn i årlig leveranse, utgjør nå nesten 

12 prosent av melkebrukene, og disse brukene står for 37 prosent av leveransene i Sverige5. 

For fem år siden hørte knapt fem prosent av brukene til denne størrelseskategorien, og de stod 

for knapt 22 prosent av melkeleveransene. Fortsatt er det på de middels store brukene at det 

meste av melken produseres. Gruppen med leveranser på mellom 200 og 1000 tonn står for 58 

prosent av den svenske melkeproduksjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Svensk Mjölk. 2011. Strukturrapport från Svensk Mjölk, nr. 1 2011. 
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Figur 1.3 Innveid melk etter størrelse på leveransene, okt–sept 2005/2006, og tilsvarende 

2010/2011. 

 

Kilde: Svensk Mjölk6. 

 

Figur 1.4 Melkeproduksjon i tusen tonn i perioden 2002–2010  

 

Kilde: Svensk Mjölk7. 

                                                 
6 Op cit. 
7 Op cit.  
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Melkeproduksjonen har sunket jevnt fra 3 275 000 tonn i 2004, til 2 899 000 tonn i 2010. Det 

eneste unntaket er 2008, hvor produksjonen var omtrent på samme nivå som året før. Dette 

skyldes sannsynligvis både at produksjonen sank veldig mye året før, og at situasjonen på 

verdensmarkedet skapte en viss optimisme blant produsentene.  

 

 

1.2 Kvoteutnyttingsgraden 

I takt med redusert produksjon har også kvoteutnyttingen blitt lavere. I de første årene etter 

inntredenen i EU var det viktig å holde produksjonen under landkvoten Sverige var blitt 

tildelt, men i de senere årene har dette ikke vært noe problem. Den synkende andelen av 

kvoten som benyttes, skyldes dels nedgangen i produksjonen og dels at kvoten har blitt større.  

 

Figur 1.5 Svensk kvoteutnyttingsgrad, i prosent, 2000–2010 

 

Kilde: Jordbruksverket, Svensk Mjölk. 

 

1.3 Prisutviklingen 

Produsentprisen på melk har gått ned i løpet av de siste ti–femten årene, og bakgrunnen for 

dette er i stor grad endringer i EUs landbrukspolitikk, hvor man har endret virkemidlene fra å 

støtte opp under prisen til å innføre produksjonsnøytrale overføringer til landbruket. Prisen i 

det svenske markedet settes ut fra hva meieriselskapene klarer å hente ut i markedet, og som 
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vi skal se i kapittel 4, av hva de ulike selskapene velger å gjøre for å sikre at de har 

leverandører.  

 

Figur 1.6 viser hvordan prisen på melk har endret seg i perioden 1941 og fram til 2010, med 

innlagt inflasjon. Mens avregningsprisen fulgte inflasjonen tett fram til liberaliseringen av 

landbrukspolitikken rundt 1990, så har den senere skilt lag. Noe av dette skyldes som nevnt 

over endringer i landbrukspolitikken, og har dermed ikke hatt så stor negativ betydning for 

bondens inntekt som det kunne se ut som. Like fullt har endringene i EUs landbrukspolitikk 

ikke hatt samme betydning for prisutviklingen i alle medlemslandene. I løpet av Sveriges ti 

første år som EU-medlem økte avregningsprisen i EU-15 med 11 prosent i gjennomsnitt, og 

prisene økte mest i Hellas, Italia og Spania. Størst prisnedgang var det i de nyeste EU-

landene. Finland og Østerrike fikk prissenkninger på over 25 prosent, mens den svenske 

prisen i perioden sank med 11 prosent8.  

 

 

Figur 1.6 Avregningspris og konsumentpris på melk, 1941–2010, SEK per 100 kg.  

 
Kilde: Jordbruksverket, Historiska mjölkserier. (Inflasjonen er gitt et startpunkt på 26 kroner, som var 
gjennomsnittet av forbrukerpris og avregningspris i 1941.)  
 

 

1.4 Struktur og geografi i svensk melkeproduksjon 

Den gjennomsnittlige svenske melkebonden leverte i kvoteåret 2010/2011 459 tonn melk, 

mens gjennomsnittet i EU var 189 tonn melk (323 tonn hvis vi bare ser på EU–15)9. De tre 

landene med høyest gjennomsnittsleveranser er Slovakia, Tsjekkia og Danmark, mens 
                                                 
8 Jordbruksverket. Svenskt jordbruk under 10 år i EU. Statistik från Jordbruksverket. Statistikrapport 2005:5. 
9 Svensk Mjölk. 2011. Strukturrapport från Svensk Mjölk, nr. 1 2011. 
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Litauen, Bulgaria og Romania har de laveste gjennomsnittsleveransene. Til sammenligning 

produserer norske melkeprodusenter i gjennomsnitt 132 tonn10. Sverige har dermed langt 

større gjennomsnittsleveranse enn gjennomsnittet i både EU og Norge.  

 

Sveriges melkeproduksjon har i mange år ligget omtrent på nivå med landkvoten. På 

bakgrunn av EUs reform i 2003, med senkede støttenivåer og frikobling av melkesubsidiene i 

2007, har produksjonen gått tilbake. Knapt 45 prosent av den innveide melken brukes som 

konsummelk, fløte eller syrnede produkter. Ytterligere 35 prosent av melken anvendes til ost, 

og knapt 20 prosent går til melkepulver. Det som er igjen, benyttes til matfettsprodukter og 

kjernemelkspulver.  

 

Mesteparten av landets melkeuer finnes i Götaland og de norrlandske kystområdene. 

Avkastningen fra de svenske melkekyrne er forholdsvis høy og ligger på omtrent 8400 kilo 

per år. 

 

1.5 Framtida for svensk melkeproduksjon 

Sverige befinner seg i en situasjon der lønnsomheten i primærproduksjonen er svak, og 

spesielt gjelder dette husdyrproduksjonene. Situasjonen er på mange måter ikke ulik den 

norske, både når det gjelder reduksjonen i produsert mengde melk og hvilke følger det får i 

markedet. Smørkrisen i Norge i 2011 hadde en forgjenger i Sverige tidligere på høsten 2011, 

da mangelen på melkefett førte til at smørhyllene i store deler av Sverige var tomme. 

  

Paraplyorganisasjonen Svensk Mjölk, som har de største meieriselskapene i Sverige som 

medlemmer, har satt i verk et flerårig prosjekt under navnet ”Mera Mjölk”. Prosjektet har som 

formål å øke mengden innveid melk gjennom å få flere melkeprodusenter til å bli i næringen 

og få flere nye inn. Svensk Mjölk peker på at de viktigste årsakene til krisen, som de betegner 

som akutt, er: 

 

 Importen av melk og meieriprodukter har økt kraftig, samtidig som Sveriges eksport 

er liten.  

 Melk konkurrerer med andre drikker, noe som påvirker konsumet av melk i Sverige.  

 Antallet melkebruk minker, og da minker også tilgangen på svenske og lokale melke- 

og meieriprodukter11. 

 

                                                 
10 Norsk Landbrukssamvirke. 2011. Aktuelle tall. 
http://www.landbruk.no/uploads/Aktuelle_tall/Aktuelle_tall_2011_webversjon.pdf (egen bearbeiding) 
11 http://www.svenskmjolk.se/Aktuellt/Mera‐Mjolk/Varfor‐minskar‐mjolken/ 
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Svensk Mjölk peker på at man begynner å nærme seg et kritisk nivå der det blir for få 

melkekyr til å opprettholde lønnsomheten i bransjen, og at det er helt avgjørende for bransjens 

overlevelse at flere melkeprodusenter får tilbake framtidstroen og våger å satse.  

I de følgende kapittelene vil vi se nærmere på hvordan EUs landbrukspolitikk har påvirket 

dens svenske melkeproduksjonen (kapittel 2), produksjon, forbruk og handel med meierivarer 

(kapittel 3), og hvordan konkurransen mellom de svenske meieriselskapene har utviklet seg, 

og hvilke konsekvenser det har fått (kapittel 4).  
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2 Sverige som EU-medlem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige gikk inn i EU i 1995, samtidig som Finland og Østerrike. Det var mange likhetstrekk 

mellom de tre landene. Alle hadde for eksempel et forholdsvis høyt kostnadsnivå 

sammenlignet med resten av EU. Finland og Østerrike hadde også betydelig høyere støtte til 

jordbruket enn det som var EUs felles landbrukspolitikk, men her var Sverige et unntak. 

Sverige hadde på mange måter liberalisert sin landbrukspolitikk gjennom en jordbruksreform 

på begynnelsen av 1990-tallet12. Jordbruksforhandlinger, målpris og kvoteordningen for melk 

var avviklet. Støtteordningene over offentlige budsjetter hadde et moderat omfang. Strukturelt 

kunne svensk jordbruk ut fra flere mål sammenlignes med de 4–5 EU-landene som 

gjennomgående hadde de største brukene.  

 

Fra å ha vært et land med en egen landbrukspolitikk, som på mange måter var langt mer 

liberalisert enn EUs, så gikk Sverige til å bli en del av EUs felles jordbrukspolitikk fra dag én. 

Selv om kostnadsnivået generelt var høyere i Sverige enn i mange andre EU-land, så var ikke 

dette entydig for landbruksvarer. Kornprisene var noe lavere i Sverige enn i EU, mens 

produsentprisene for kjøtt og melk var noe høyere. Dette burde medføre at det svenske 

landbruket hadde rimelig gode forutsetninger da de ble en del av tollunionen med EU, selv 

om de ikke lenger kunne beskytte hjemmemarkedet mot import gjennom et nasjonalt tollvern.    

 

  

2.1 Forhandlingsresultatet 

I forkant av medlemskapet ble det gjennomført analyser av hvilke effekter et medlemskap 

ville få eksempelvis for landbruket, foredlingsindustrien, forbrukere og handel. I noen få 

tilfeller ble det framforhandlet unntak eller overgangsordninger, men på de aller fleste 

områdene ble EU-regelverket implementert umiddelbart13.  

 

                                                 
12 Forsell, Leif. 1999. Fem år siden folket sa Nei: Hva ble sagt, hva har skjedd? En sammenligning av utviklingen i 
landbruk og landbrukspolitikk i Norge, Sverige og Finland. Notat til foredrag, NILF. Oslo, 18. november 1999.  
13 Jordbruksverket . 2011. Sveriges första 15 år som medlem i EU. Jordbrukets utveckling. Rapport 2011:33.  
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Melk 

Resultatet av forhandlingene med EU ga Sverige en nasjonal melkekvote på 3,3 mill. liter, 

mens de selv ønsket 3,5 mill. liter. I de senere årene har mengden innveid melk imidlertid 

ligget godt under kvoten. Sverige har andre regler for fettinnhold i melken, og det var ingen 

selvfølge at Sverige skulle få beholde disse, men det fikk de. I tillegg ble ”fil” (kulturmelk) 

innført som beskyttet betegnelse i EU14.  

 

Kjøtt 

Sverige fikk betydelig færre rettigheter til dyretilskudd enn ønsket, noe som hadde betydning 

fram til gårdsstøtten ble innført i EU. Resultatet ble at de fikk rett til tilskudd til 180 000 

sauer, mens Sverige ønsket 230 000, det ble gitt rett til støtte til 250 000 hanndyr av storfe, 

mot 300 000 ønsket, og 155 000 amme- og melkekyr, mot ønsket 165 00015.  

 

Øvrige produkter 

Ettersom havre ikke ble dyrket i noe omfang i EU-12, så ble det viktig for Sverige og Finland 

å få med havren i EU-systemet. Det medførte at havren ble lagt til EUs intervensjons- og 

eksportstøttesystem. Dessuten fikk begge landene rett til støtte til å lage stivelse av havre og 

korn. Sverige ville også ha en større sukkerkvote enn de 370 000 tonnene som de ble 

innrømmet. Etter endringen av EUs sukkerregime er kvoten nå nede i 293 000 tonn.   

 

Støtte til nordlig landbruk 

Sverige hadde forut for medlemskapet, og også etter liberaliseringen, praktisert å gi noe 

høyere støtte til jordbruket i den nordlige delen av landet. Sverige fikk, i likhet med Finland, 

aksept for å gi en langvarig nasjonal støtte til landbruket gjennom den såkalte nordlige støtten. 

 

For Sveriges del ble det avklart i 1996 at man maksimalt kunne gi 315 mill. svenske kroner i 

nasjonalt finansiert ”nordlig støtte” per år, med andre ord langt mindre enn Finland, men dette 

var også på bakgrunn av at støttenivået hadde vært langt lavere i Sverige enn i Finland fra før. 

Sverige valgte i motsetning til Finland ikke å forhandle om produsentstøtten som Finland gir 

etter artikkel 142, den såkalte sørlige støtten i den finske tiltredelsesavtalen, som gis under 

henvisning til alvorlige problemer for jordbruket til å tilpasse seg EUs landbrukspolitikk16.  

 

I tillegg til høyere pris på melken i de nordlige områdene gis det støtte til transport av melk i 

det nordlige Sverige for å muliggjøre fortsatt melkeproduksjon og bearbeiding i disse 

områdene17.  

 
                                                 
14 Op cit. 
15 Op cit. 
16 Eldby, Hanne. 2011. Melk og meieri i Finland. Rapport nr. 2/2011. Landbrukets Utredningskontor. Oslo. 
17 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument‐Lagar/Forslag/Propositioner‐och‐skrivelser/En‐strategi‐for‐att‐
starka‐utv_GW03167/?text=true 
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2.2 Effekten av EU-medlemskapet 

Årene forut for medlemskapet hadde stor betydning for utviklingen av det svenske jordbruket. 

Den omfattende avreguleringen som ble gjennomført i årene rundt 1990, innebar at da EU-

medlemskapet ble inngått, så ble en del reguleringer gjeninnført i Sverige i tillegg til at 

støttenivået økte. Dette gjaldt også melkekvotesystemet, som Sverige innførte som et 

toprissystem i 1982, og som ble avskaffet i 1988, for så å bli gjeninnført med EU-

medlemskapet18.  

 

I 1995 hadde EU i langt større utstrekning prisstøtte enn i dag, til tross for at man allerede 

hadde begynt å innføre budsjettfinansiert direktestøtte. Denne direktestøtten ble gitt i form av 

arealstøtte og dyrestøtte, og var dermed koblet opp til mengden produsert vare. Støtten ble gitt 

ut fra hvor store arealer eller hvor mange dyr man hadde. Samtidig fantes det regler som 

begrenset hvor store areal eller hvor mange dyr man kunne gi støtte til innenfor de enkelte 

medlemslandene19.   

 

I 2005 ble denne støtteformen avløst av gårdsstøtten. Kriteriet for å få gårdsstøtte er at 

mottakeren sørger for å holde jorden i hevd og oppfyller visse vilkår. I Sverige kalles kravene 

”tvärrvilkår”. Tanken bak er at hva og hvor mye som produseres, skal styres av forbrukernes 

etterspørsel og ikke av innretningen på støtteordninger. Innføringen av gårdsstøtten innebærer 

dermed et nytt skritt i retning av at landbrukspolitikken skal ha mindre betydning for hva 

landbruket leverer.  

 

Produksjonen 

Produksjonsnivåene i de svenske planteproduksjonene har vært mye jevnere etter EU-

medlemskapet enn før Sveriges inntreden i EU. De fleste produksjonene økte i de første årene 

etter inntredenen, for deretter å avta gradvis. Når det gjelder husdyrholdet, hadde EU-

medlemskapet en positiv effekt for de sektorene som er mest regulert i EU, det vil si melk og 

storfekjøtt. Reduksjonene i disse produksjonene som har kommet de senere årene, kan kobles 

til at EU har gjort store endringer i landbrukspolitikken i løpet av de 15 årene som har gått 

etter at Sverige valgte å bli medlem. Disse endringene kom som følge av den såkalte 

Midtveisgjennomgangen (av Den felles landbrukspolitikken) i 2003, og ikke til selve 

inntredenen i EU.  

 

I perioden 1982 til 1994 minket den svenske melkeproduksjonen med fem prosent. Den 

største effekten av EU-medlemskapet synes derfor å være at produksjonen ble stabilisert (se 

figur 2.1). I den første halvdelen av 1990-tallet svingte produksjonen år for år, men fra 1995 

til 2002 var produksjonen stort sett uforandret. På grunn av reformene i andre halvdel av 00-

                                                 
18 http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/slu_info_rapp_allm/IRA178/IRA178Y.HTM 
19 Jordbruksverket. Sveriges första femton år som medlem i EU. Jordbrukets utveckling. Rapport 2011:33. 
Jordbruksverket.  
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tallet har produksjonen senere blitt redusert forholdsvis raskt, med sju prosent på fem år. 

Samtidig har importen av meierivarer økt, noe som vil bli nærmere beskrevet i kapittel xxx. 

Utviklingen i de siste årene tyder på at støttesystemet i tidligere år bidro til å holde 

produksjonen oppe, og at effekten avtok med frikoblingen av landbruksstøtten20.  Utviklingen 

i den svenske melkeproduksjonen kommer vi tilbake til i kapittel 3.  

 

 

Figur 2.1 Melkeproduksjon i tusen tonn i perioden 1990–2010 

 
Kilde: Svensk Mjölk. 

 

 

Storfekjøtt- og melkeproduksjonen er nært knyttet til hverandre. Produksjonen av storfekjøtt 

preges derfor både av endringer i støttesystemet og av utviklingen i melkeproduksjonen. I 

perioden 1982–1994 gikk produksjonen tilbake med 12 prosent. Nedgangen ble snudd til 

oppgang med de svenske reformene på begynnelsen av 1990-tallet og deretter Sveriges 

medlemskap i EU. I perioden 1995–2003 økte produksjonen med et par prosent, for så å 

synke fra 2003 til 2008. Oppgangen fram til 2003 skyldes EUs dyrestøtte, som ga fordeler til 

spesialisert kjøttproduksjon, mens reduksjonen fra 2005 kan ses i sammenheng med 

innføringen av gårdsstøtten i 2005 var produksjonsuavhengig, og at melkeproduksjonen 

dermed falt. Den svake oppgangen i 2009 ses i sammenheng med utslaktingen av kjøtt- og 

melkekyr og kan knyttes til svak framtidstro i melkeproduksjonen.   

 

 

 

                                                 
20 Jordbruksverket. Sveriges första femton år som medlem i EU. Jordbrukets utveckling. Rapport 2011:33. 
Jordbruksverket. 
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Figur 2.2 Storfekjøtt i tusen tonn 1990–2011  

 
Kilde: Svensk Mjölk 

 

 

2.3 Midtveisgjennomgangen i 2003 

EUs beslutning om å endre den felles landbrukspolitikken innebar en radikal endring av 

virkemidlene. Direktestøtten ble nå gjort produksjonsuavhengig, og fikk dermed en ren 

inntektsstøttende funksjon. Gårdbrukerne kunne nå i prinsippet slutte å produsere, så lenge de 

såkalte tverrvilkårene ble oppfylt. Kravet for å motta støtten er at jorden holdes i hevd, og at 

lovstiftingen innenfor miljø-, dyrevelferd og næringsmiddellovgivning følges. 

 

Gårdsstøtten, som den nye støtteordningen kalles, skulle ifølge grunnmodellen fordeles etter 

historisk produksjon, og som referanseperiode ble årene 2000–2002 valgt. Verktøyet for å 

fordele verdiene fra den historiske produksjonen ble kalt støtterettigheter. En viktig 

forandring var også at medlemsstatene kunne velge om hele støtten skulle gå til gårdbrukerne 

i form av gårdsstøtte, eller om man kunne beholde noe av støtten i form av 

produksjonsavhengig støtte til én eller flere produksjoner21.  

 

Medlemsstatene kunne også regionalisere støtten og sette av en andel på opp til ti prosent av 

den nye produksjonsuavhengige gårdsstøtten for å støtte spesielle typer jordbruk som er 

viktige for miljøet, eller for å forbedre kvaliteten på markedsføringen av 

jordbruksprodukter22.  

                                                 
21 Jordbruksverket. 2011. Jordbrukarstödens utveckling. Sveriges femton första år som medlem i EU. Rapport 
2011:42.  
22 Op cit. 
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Midler skulle gjennom den såkalte ”moduleringen” flyttes fra direktestøtten (Pilar 1) til miljø- 

og bygdeutvikling (Pilar 2), på den måten at Pilar 1 skulle reduseres med 3 prosent i 2005 og 

fram til 2012 reduseres med ytterligere én prosent årlig til totalt ti prosent er flyttet til Pilar 2. 

Disse midlene kunne da altså enten overføres til miljø- og bygdeutvikling, eller benyttes til å 

redusere den nasjonale medfinansieringen i miljø- og bygdeutviklingen23.  

 

Svenskene valgte å gjennomføre reformen slik at alle midlene ble produksjonsuavhengige. 

Produsentenes valg av produksjon skulle dermed i større grad styres av forbrukernes 

etterspørsel og ikke av produksjonsavhengig støtte.  

 

Det ble også gitt en mulighet til å bruke en viss andel til å støtte omstillingen for jordbruket 

eller til å motvirke negative utslag av reformen. En effekt man fryktet i Sverige, var at 

beiteområder skulle gro igjen, til tross for at tverrvilkårene krever at jorda skal holdes i 

hevd24.  

 

Gårdsstøtten ble innført i Sverige i form av en regionalisert støttemodell med visse historiske 

innslag (det vil si blandingsmodellen). Dette innebærer at fordelingen av støtterettighetene ble 

bestemt ut fra hvem som brukte jorda når systemet trådte i kraft. Støtterettighetenes verdi kom 

til en viss grad bestemt ut fra hvor store dyretilskudd som produsentene hadde under 

referanseperioden, eller hvor stor melkekvote produsenten hadde fra 2007, da melkestøtten 

ble frikoblet i 2007. Støtterettighetene følger ikke produksjonsenheten, og er ikke knyttet til 

jorda som dyrkes. De må brukes minst hvert annet år, hvis ikke blir de inndratt. De er likevel 

knyttet til at arealet holdes i hevd, og det er maksimalgrenser for hvor mange rettigheter man 

kan ha per arealenhet. Hvis en person selger jord, så vil vedkommende sitte igjen med flere 

støtterettigheter enn vedkommende kan benytte, og kan da enten selge eller leie ut 

rettighetene. Vilkårene for å overføre støtterettigheter fra en person til en annen avtales 

partene imellom, og så meldes det inn til Jordbruksverket at endringen er iverksatt25.  

 

Et viktig utgangspunkt for utformingen av blandingsmodellen var å minimalisere de 

økonomiske belastningene for produsentene gjennom å forsøke å unngå store uønskede 

omfordelinger av støtte. Det andre utgangspunktet var at modellen skulle være enkel og 

samtidig bidra til at kulturlandskapet ble opprettholdt26.  

 

For å unngå overgangsproblemer besluttet man at samtlige støtteordninger til 

planteproduksjon skulle regionaliseres fullt ut. Utgangspunktet for regioninndelingen var de 

seks arealstøtteregionene, og to av disse, fem og seks, ble slått sammen til én.  

                                                 
23 Op cit.  
24 Op cit. 
25 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/gardsstod/stodratter/ 
overforingavstodratter.4.6beab0f111fb74e78a780001997.html 
26 Jordbruksverket. 2011. Jordbrukarstödens utveckling. Sveriges femton första år som medlem i EU. Rapport 
2011:42. 
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Avgjørende for hvor stor del av de ulike dyrestøtteordningene som skulle regionaliseres, var 

hvor mye produksjonen ville bli påvirket av en blandingsmodell i forhold til andre 

produksjoner. Omtrent halvparten av dyrestøtten ble fordelt etter gårdsstøttemodellen til de 

brukerne som hadde produksjon i løpet av referanseperioden, bortsett fra hanndyrstøtten, som 

ble frikoblet først i 2012. Støtten til tørket fôr ble frikoblet 50 prosent, og melkebidraget, som 

var blitt innført i 2004 og gikk til aktive melkeprodusenter som hadde kvote, ble gradvis 

frikoblet til det ble avskaffet helt i 200727.  

 

Brakkleggingsplikten ble tilpasset etter region og gårdsstøtteareal. Støtterettigheter til 

brakklagt areal tildeles etter ulike prosentsatser og arealgrenser i de fem gårdsstøtteregionene. 

Deretter var det besittelsen av støtterettigheter for brakklagt areal som styrte det obligatoriske 

arealuttaket. Brakkleggingsplikten ble imidlertid fjernet helt ved helsesjekken i 2009.  

 

 

2.4 Helsesjekken 

Helsesjekkens hovedmål var å effektivisere og forenkle direktestøtten. En viktig beslutning 

var å sløyfe kravet om å produsere et visst produkt for å få støtte. Landbruket skulle i stedet 

være fritt til å produsere det markedet var villig til å betale for. Dette hadde langt på vei 

allerede skjedd i Sverige. Helsekontrollen innebar også en økt satsing på miljø innenfor 

landsbygdsprogrammet og finansieringen av disse med modulerte midler. Et annet av målene 

innenfor helsesjekken var å redusere markedsregulerende tiltak som intervensjonspris og tak 

på intervensjonsoppkjøp, og gi støtte til salgsfremmende tiltak for jordbruksprodukter. De 

enkelte medlemslandene fikk mulighet til å velge mellom ulike alternativer om hvordan 

gjennomføringen av helsesjekken skulle skje i deres land. Dette gjaldt blant annet 

frikoblingen av de gjenværende produksjonsavhengige direktestøtteordningene, laveste 

arealgrense for å søke om gårdsstøtte og utjevning av støtterettighetsnivåer i gårdsstøtten.  

 

I Sverige besluttet man fra og med 2010 å kreve at det minst var fire hektar støtteberettiget 

jord for å få gårdsstøtte. Til da hadde det vært nok med 0,3 hektar. Den viktigste årsaken til at 

grensen ble økt, var at man ville finne en bedre balanse mellom administrative kostnader og 

utbetalt beløp. Arealbegrensningen gjaldt bare gårdsstøtten og innebar ingen forandring når 

det gjaldt å søke om miljøstøtte.  

 

Da hanndyrstøtten ble frikoblet 1. januar 2012, fikk brukerne som hadde fôret opp hanndyr, 

støtten utlagt som et tilleggsbeløp til eide støtterettigheter. Størrelsen på tilleggsbeløpet 

avhenger av antallet slaktede hanndyr i perioden 1. oktober 2009 til 31. desember 201128.  

Tidligere fikk medlemslandene beholde ti prosent av sine nasjonale budsjettak for 

direktestøtte til miljøtiltak eller til å forbedre kvalitet eller markedsføring av produkter 

                                                 
27 Op cit. 
28 Op cit. 
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innenfor den gjeldende sektoren. Dette var den såkalte støtten til sektorer med spesielle 

problemer (artikkel 68-bestemmelser). Denne muligheten er nå gjort mer fleksibel, ved at 

midlene ikke lenger må benyttes til den nevnte sektoren. De kan benyttes til å hjelpe 

jordbrukere som produserer melk, storfekjøtt, geit og sauekjøtt og ris, der det er aktuelt, i 

utsatte områder eller for å støtte sårbare typer jordbruksvirksomhet. De kan også benyttes for 

å støtte risikohåndtering som forsikring mot naturskade og felles fond mot dyresykdommer. 

Sverige besluttet likevel å avstå fra å innføre slike tiltak.  

 

Sverige valgte også å avstå fra å gjennomføre noen utjevning av verdiene av støtterettighetene 

og avventer at spørsmålet blir avklart i forbindelse med endringene som kommer i EUs felles 

landbrukspolitikk, CAP post 2013. En av årsakene til at man valgte å utsette endringer, var 

risikoen for at melke og kjøttprodusentene, som allerede var i en vanskelig situasjon, ville 

kunne få det vanskeligere.  

 

I tabellene 2.1 og 2.2 under ser vi hvordan landbruksstøtten har blitt fordelt etter de ulike 

ordningene. I årene 1996 til 2004 var det langt flere ulike ordninger. Beløpene som gikk til 

arealstøtte, økte år for år, mens både hanndyrstøtten og amme- og melkekustøtten gikk ned.  

 

Fra og med 2005 var arealstøtten avskaffet, og gårdsstøtten innført. All dyrestøtte var 

avviklet, men det var noen støtteordninger for planteproduksjoner. 

 

 

Tabell 2.1 Direktestøtte til svensk jordbruk 1996–2004 (Mill SEK) 

År Areal-
støtte 

Hanndyr-
støtte 

Støtte til 
amme- 

og dieku

Saue-
støtte

BSE-
tilskudd

(erstatning 
for lave 
priser)

Slakte-
tilskudd 

(kalv 
1996–
1998  

Ekst. 
tilskudd29 

Melke-
tilskudd 
fra 2004 

Sum 
dyre-
støtte

1996 3731 395 210 29 143 1 – 778

1997 3653 378 246 27 85 16 – 752

1998 3652 379 244 38 15 – 676

1999 3368 362 231 35 – – 628

2000 3479 330 196 31 129 249 935

2001 4085 381 228 20 260 267 1156

2002 4030 484 281 41 443 318 1567

2003 4025 463 269 40 417 316 1505

2004 4052 221 120 40 146 355 882

     

 

 
                                                 
29 Ekstensiviseringstilskuddet opphørte fra og med 2005, og melketilskuddet ble utbetalt første gang i 2004. For 
å få ekstensiviseringstilskuddet krevdes det at man maks hadde 1,4 dyreenheter per hektar fôrareal. Støtten 
var på 100 euro per støtteberettiget dyr.    
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Tabell 2.2 Direktestøtte til jordbruket 2005–2009 (mill SEK) 

År Gårdsstøtte Støtte til 
protein-
vekster

Støtte til 
energi-
vekster

Støtte til 
potetstivelse
på kontrakt

Nasjonal 
kuvert 

Etterbetaling 
modulering

2005 5315 263 20 11 1 61

2006 5516 331 19 19 2 82

2007 6088 324 16 11 1 101

2008 6473 309 15 7 3 107

2009 6473 343 22 5 2 -

 

 

 

2.5 Nærmere om dagens støtteordninger 

 

Gårdsstøtten og støtterettighetene 

Gårdsstøtten utgjør den desidert største av støtteordingene som gis til svenske gårdbrukere, og 

utbetales altså til de som har såkalte støtterettigheter og etter størrelsen på støtterettighetene. 

Støtterettighetene følger ikke jorden, men tilhører personen. Man må imidlertid ha ett hektar 

jord for å kunne få støtte på bakgrunn av én støtterettighet. Ved kjøp av jord kan man derfor 

ofte kjøpe støtterettighetene samtidig. Men støtterettigheter og jord kan selges separat. Man 

får imidlertid ikke støtte for jord med mindre man besitter støtterettigheter.  

 

At støtterettighetene er regionaliserte, betyr at de har ulik verdi etter hvor i Sverige jorda 

ligger, og selv om støtterettigheter ikke følger jorda, så må de omsettes innenfor regionen30.  

Støtterettighetene må benyttes, det vil si man må søke om støtte, minst annet hvert år, hvis 

ikke blir de inndratt og lagt til den ”nasjonale reserven”, og kan så deles ut til de som 

oppfyller kravene for å få dem. De som har første prioritet på å få støtterettigheter, er de som 

har leid ut jorda si siden 2002, og som derfor ikke kunne søke om støtterettigheter for 2005, 

da gårdsstøtten ble innført. Man kan også få flere støtterettigheter enn man har dersom det kan 

vises til at man har fått ny jord i tillegg til den man har støtterettigheter til fra før. Denne 

gruppen får imidlertid bare støtterettigheter fra den nasjonale reserven dersom det er 

tilstrekkelig med rettigheter å dele ut. I første omgang får alle i denne gruppen støtterettighet 

for 0,1 hektar, og så fordeles det øvrige proporsjonalt etter hvor mye jord det er søkt om 

rettigheter til.  

 

 

 

 

 

                                                 
30 http://www.alternativ.nu/index.php?topic=85906.0 
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Tabell 2.3 Grunnbeløpet for støtterettighetene i 2012 ser ut som følger: 

 Støtterettigheter med 
verdi for åkermark 

Støtterettigheter med verdi for 
beitemark 

Region 1 Ca 280 euro Ca 146 euro 

Region 2 Ca 243 euro Ca 126 euro 

Region 3 Ca 204 euro Ca 126 euro 

Region 4 Ca 161 euro Ca 129 euro 

Region 5 Ca 128 euro Ca 128 euro 

 

 

Sammenstiller vi denne informasjonen med kartet i figur 2.3, kan det dermed se ut som et 

paradoks at de største beløpene går til de mest fruktbare områdene, hvor 

landbruksproduksjonen uansett ville vært mest lønnsom. Dette er fordi støtterettighetene er 

fordelt etter tidligere produksjon i de årene som var referanseårene ved beregning av nivået på 

gårdsstøtten.  

 

Figur 2.3 Kart over regionene som benyttes til verdifastsetting av støtterettigheter 
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Kompensasjonsstøtten (LFA) 

Kompensasjonsstøtten gis til områder som regnes som mindre egnet til landbruksformål, og 

virker dermed motsatt av gårdsstøtten i forhold til ulike deler av Sverige. EU dekker 46,7 

prosent av kompensasjonsstøtten, og resten finansieres over det svenske statsbudsjettet.  

 

Kompensasjonsstøtten utbetales for:  

– Eng, beitemark, korn og poteter i støtteområde 1 til 3 

– Eng, beitemark og korn i støtteområde 4:a 

– Eng og beitemark i støtteområde 4:b–5:b. 

 

For eng og beitemark gjelder følgende satser i 2012.  

 

Tabell 2.4 Støttebeløp for eng og beitemark31 

Støtteområde 0 – 90 hektar Mer enn 90 hektar 

1 og F 2700 SEK 1350 SEK 

2,3 og 4:a 2100 SEK 1050 SEK 

5:a 1100 SEK 550 SEK 

5:b 900 SEK 450 SEK 

 

 

Første gangen man søker om kompensasjonsstøtte, inngås det en avtale om 

kompensasjonsstøtten. Dette fungerer slik at man påtar seg å bruke minst tre hektar årlig til 

jordbruksformål, altså i dette tilfellet til åker- eller beitemark innenfor ett eller flere av 

støtteområdene. Avtalen starter å gjelde fra den første utbetalingen skjer, og varer i fem år.  

 

Med beitemark menes jord som benyttes til beite og som ikke egner seg til pløying. Kravet er 

at jorda skal beites eller slås slik at den ikke gror igjen. Støtten kan gis til den som driver 

jorda, uavhengig av hvem som eier den. Man må dermed kunne vise til at man har dyr som 

beiter på jorda, og det er minimumsgrenser for hvor mange dyr som godtas i forhold til 

arealenhet. Dyreslag som godtas, er storfe som er minst seks måneder gamle, geit og sau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/kompensationsbidrag/vadkanjagfakompensationsbidra
gfor.4.4b00b7db11efe58e66b80001293.html 
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Figur 2.4 Kart over regionene som benyttes til å fastslå ulike LFA-ordninger 

 
 

 

Miljøtilskudd 

For å få miljøtilskudd må man ha en kontrakt der man forplikter seg til å skjøtte jorden etter 

de retningslinjer som gjelder for tilskuddet man søker, i en periode på minst fem år.  

 

Miljøtilskuddene gis til følgende formål: 

–Beitemarker og slåtteeng 

–Brune bønner på Öland 

–Sertifisert økologisk produksjon og kretsløsinnrettet produksjon 

–Truede dyreraser 

–Miljøverntiltak 

–Redusert nitrogenutslipp 

–Natur- og kulturmiljøer i jordbrukslandskap 
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–  Beskyttelsessoner 

– Engavling 

– Skjøtsel av våtmark 

 

I det følgende går vi inn på følgende av miljøtilskuddene: beitemarker og slåtteeng, økologisk 

produksjon og dyrking av eng, siden disse er mest relevante for melkeproduksjonen: 

 

Miljøtilskudd: Beitemark og slåtteeng 

For å få miljøtilskudd for beitemark og slåtteeng må man forplikte seg til å slå slåtteenga 

hvert år, og på beitemarka må det være dyr som beiter hvert år. Det får ikke finnes skog på 

marken, bortsett fra på skogsbeitemark og seterbeitet. 

 

Tabell 2.5 Støttebeløp til beitemark og slåtteeng32 

Type jord Støttebeløp 

Beitemark av allmenn verdi 1250 SEK per hektar

Beitemark med særskilt verdi som kan gi gårdsstøtte 2650 SEK per hektar

Beitemark med særskilt verdi som ikke kan gi 

gårdsstøtte 

3850 SEK per hektar

Slåtteeng med allmenn verdi 1450 SEK per hektar

Slåtteeng med særskilt verdi som kan gi gårdsstøtte 4200 SEK per hektar

Slåtteeng med særskilt verdi som ikke kan gi 

gårdsstøtte 

5400 SEK per hektar

Etterbeite på slåtteeng med særskilt verdi, 

kompletterende innsats  

+ 700 SEK per hektar 

Lieslåtter på slåtteeng med særskilt verdi, 

kompletterende innsats  

+ 7 000 SEK per hektar 

Skogsbeite  2 500 SEK per hektar 

Seterbeite 900 SEK per hektar

Seter i bruk  18 000 SEK, må være minst 6 hektar 

Når dyrene bruker mer enn én seter  4 500 SEK per ekstra seter

 

 

Miljøtilskudd: Økologisk produksjon 

Dersom man har beite eller slåttemark som er sertifiserte som økologisk, så kan man motta 

350 kroner per hektar, og man mottar 1600 kroner per dyr som beiter. Dersom produksjonen 

ikke er sertifisert, mottar man ikke noe for areal, men 800 kroner per dyr.  

 

                                                 
32 Listen er ikke komplett – for en komplett oversikt, se: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/miljoersattningar/betesmarkerochslatterangar/utbetalni
ng.4.45fb0f14120a3316ad780001694.html 
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Hvor mange hektar gårdbrukeren får støtte til, begrenses enten til 40 prosent av arealet i 

avtalen eller til antallet dyr som er sertifisert for økologisk produksjon eller i karens. Man får 

det alternativet som gir høyest støttebeløp. Hvis for eksempel gårdbrukeren har avtale på 100 

hektar, hvorav 60 hektar er eng, og vedkommende har 20 dyr, mottar gårdbrukeren støtte for 

40 hektar, eller 40 prosent av arealet. Dersom gårdbrukeren har avtale på 100 hektar hvorav 

60 hektar er eng, og vedkommende har 50 dyr, så får han tilskudd for 50 dyr, siden 50 dyr gir 

mer tilskudd enn 40 prosent av avtalen (40 hektar i dette tilfellet).  

 

Miljøtilskudd: Dyrking av eng 

Når du dyrker flerårig slåtteeng eller beitemark, kan det gis miljøtilskudd. Marken skal være 

upløyd i minst 3 vintre etter hverandre, og det er ikke tillatt med kjemiske plantevernmidler. 

Dersom man har storfe, sau eller geit, får man mer tilskudd. Hvor mange dyr som trengs per 

hektar, avhenger av hvilket støtteområde gården ligger i.  

 

Tabell 2.6 Støttebeløp for dyrking av eng33 

 Bare jord – ingen dyr Jord og dyr 

Støtteområde 1, 2 og 3 300 SEK per hektar 2000 SEK per hektar 

Støtteområde 4 300 SEK per hektar 900 SEK per hektar 

Støtteområde 5:a og 5:b 300 SEK per hektar 450 SEK per hektar 

Støtteområde 5:c og 5:m 300 SEK per hektar 600 SEK per hektar 

Støtteområde 9 500 SEK per hektar – 

 

 

Minstekravet for antall dyr per hektar for å få økt støtte varierer også etter dyreslag og hvilket 

støtteområde man driver jordbruk i.  

 

Tabell 2.7 Minstekrav for antall dyreenheter per hektar34 

Støtteområde Antall dyreenheter per hektar 

Støtteområde 1 – 3 og F – geit og storfe 1,0 

Støtteområde 1 – 3 og F – sau  0,8 

Støtteområde 4 – storfe, geit og sau 1,1 

Støtteområde 5 – storfe, geit og sau 1,3 

 

Dyr må regnes om til dyreenheter. Melkekyr og andre storfe som er eldre enn to år, regnes 

som én enhet per dyr. Storfe som er mellom seks måneder og to år, regnes som 1,67 enhet per 

dyr. Sau og geit (hunndyr) regnes som 6,67 enheter per dyr. 

 

                                                 
33http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/miljoersattningar/vallodling/utbetalning.4.207049b811
dd8a513dc8000246.html 
34http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/miljoersattningar/vallodling/villkor.4.7c909d4211d6c2
3487380004800.html 
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Figur 2.5 Kart over regionene som benyttes til å fastslå ulike ordninger for miljøtilskudd. 

 
 

 

Det er mulig å kombinere flere av støtteordningene. Når det gjelder dem vi har sett nærmere 

på, så er det mulig for en og samme gårdbruker å både få tilskudd til beitemark og eng og til 

dyrking av eng, men ikke for de samme arealene. Man kan ikke få tilskudd til økologisk 

avling for beitemarker og slåtteeng på samme jord, men disse arealene kan ligge til grunn for 

å få tilskudd til økologisk dyrehold.  
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Nasjonal støtte 

 

De som bor i støtteområdene 1, 2 og 3, kan få nasjonal støtte til smågriser, geiter, potet, 

grønnsaker, melk, slaktegris eller egg.  

 

Tilskuddsbeløpene for melkeproduksjon er på 1,36 kroner per kilo i sone 1, 0,75 kroner i sone 

2:a, 0,63 kroner i sone 2:b og 0,20 kroner i sone 3.  

 

Man får tilskudd for den mengden melk som leveres til meieriet og som man har kvote for. 

Produsenten må minst ha to melkekyr. Dessuten gis det tilskudd til produsenter som har 

direktesalgskvote, men ikke for melk som selges utover kvote og som medfører tilleggsavgift. 

 

Figur 2.6 Kart over støtteområdene for nasjonal støtte 
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2.6 Hva nå? 

EU-medlemskapet innebar en foreløpig pause i liberaliseringen av landbrukspolitikken for 

Sveriges del, og viktige virkemidler, som kvoteordning og støtteordninger, ble henholdsvis 

gjeninnført og økt. Dette førte til at svingningene i melkeproduksjonen ble stabilisert i de 

første årene av medlemskapet. EU har i årene etter at Sverige trådte inn, gjennomført en rekke 

endringer i landbrukspolitikken sin. Både gjennom Midtveisgjennomgangen og Helsesjekken 

har støtteordningene blitt frakoblet produksjonen, og spesielt innføringen av den 

produksjonsuavhengige gårdsstøtten har bidratt til at melkeproduksjonen har blitt mindre 

lønnsom enn andre måter å drive jorda på. 

 

Melkeproduksjonen har gått mer tilbake i den svenske ”glesbygden” enn i Sverige som helhet, 

jamfør forskjellen i produksjonsutviklingen i de ulike regionene som det ble pekt på i kapittel 

1. Dette kan delvis forklares med at innretningen av gårdsstøtten er slik at den favoriserer de 

områdene hvor det ble produsert mest i perioden forut for 2002, som var referanseåret for 

hvordan gårdsstøtten ble fordelt. Dette er de samme områdene hvor produksjonen er mest 

lønnsom i utgangspunktet. De områdene som derimot har mest bruk for støtte, er de som 

mottar de laveste overføringene. Dette kompenseres delvis gjennom støtten til vanskeligstilte 

områder (LFA) og nordlig støtte, men ikke fullt ut.   

 

På den andre siden er svenske myndigheter heller ikke tilhenger av at EUs landbrukspolitikk 

endres på en slik måte at den målrettes mot melkeproduksjon verken i de mer lønnsomme 

eller de mindre lønnsomme områdene av Sverige, og det er tilsynelatende ingen målrettet 

strategi i forhold til hva Sverige ønsker at innretningen i CAP skal være. Svenske 

myndigheter står for en linje i EU der man har langt sterkere fokus på å forsøke å redusere 

budsjettmidlene som går til landbrukspolitikken, enn til å påvirke innretningen på politikken 

slik at den gagner det svenske jordbruket. Det har vært en stor tiltro til at man gjennom å sikre 

lønnsomme jordbruksbedrifter skulle kunne hevde seg i konkurransen med gårdbrukere fra 

andre EU-land. Strategien synes å være feilslått, og svenske melkeprodusenter legger ned som 

aldri før, stimulert av at det er billigere måter å oppfylle kravene om å holde jord i hevd på 

enn å produsere melk.  
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3 Produksjon, forbruk og handel med 
meieriprodukter 

 

 

 

 

 

 

 

Konsummelk og andre flytende produkter som kulturmelk, yoghurt og fløte svarer for om lag 

45 prosent av melkeanvendelsen i 2010, mens om lag 33 prosent går til produksjon av ost. 18 

prosent går til melkepulver. Av de resterende 4 prosent framstilles det kjernemelkspulver og 

ulike matfettsprodukter. Smør og andre former for matfett blir ”til overs” i forbindelse med 

produksjonen av melkeprodukter med lavere fettinnhold enn den innveide melken. Hvis man 

regner om produksjonen til melkeekvivalenter, domineres importen av ost, mens eksporten 

domineres av melkepulver.  

 

 

3.1 Produksjonen  

 

Tabell 3.1 Fordeling av produksjonen av melk etter ulik fettinnhold, i tonn, 2002–2011.  

 Standard 
melk > 2% 

”Mellom-
melk” 

1,0–2,0%

Lettmelk 
<1,0–>0,1% 

Minimelk 
0,1% 

Totalt

2002 326 169 475 720 167 102 53 468 1 022 476

2003 315 639 475 278 171 902 49 033 1 011 852

2004 299 076 480 484 179 560 49 907 1 009 027

2005 281 713 480 592 182 717 46 977 991 999

2006 257 778 470 642 182 749 40 542 953 587

2007 252 014 470 362 174 543 28 850 925 769

2008 252 873 466 708 169 111 26 427 915 121

2009 254 875 466 699 164 584 21 773 907 931

2010 262 540 471 423 160 990 19 526 914 480

2011 248 066 454 971 156 326 15 753 875 116

2011/02 –24 % –4 % –6 % –71 % –14 %

Kilde: Jordbruksverket35.  
 
 

                                                 
35 Jordbruksverket. 2012. Marknadsöversikt – mjölk og mejeriprodukter. Rapport 2012:7.  
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Konsummelk 

Produksjonen og forbruket av konsummelk har gått ned siden begynnelsen av 1980-tallet, og 

nedgangen har fortsatt de siste 10–11 årene. Denne nedgangen reflekterer endrede 

forbruksvaner. Årsakene til dette er de samme som i Norge. Vann, juice og brus har overtatt 

ved mange måltider, og det har blitt stilt spørsmål ved den helsemessige effekten av melk. Det 

er først og fremst den svenske standardmelken og minimelken som er redusert, mens 

mellommelk og lettmelk økte i løpet av den første halvdelen av det siste tiåret, for å avta i den 

andre halvdelen.  En sterkt voksende trend i kategorien konsummelk er laktosefri- og 

lavlaktosemelk. Disse produktene løftes fram som et alternativ til de som ikke tåler laktose, 

noe flere og flere svensker mener de ikke gjør. Den laktosefrie melken ble introdusert for ti år 

siden av Valio, som stod for 47 prosent av salget i Sverige i 2011. Laktosefri melk tilsvarer 5 

prosent av det totale melkesalget. Laktosefri melk produseres enten ved å filtrere bort 

laktosen, eller ved å tilsette ensymer, eller ved en kombinasjon av de to metodene. 

Produksjonen er omtrent tre kroner dyrere per liter enn vanlig melk, men selges i butikk for 

dobbelt så mye som vanlig melk. Dette betyr at det er høye marginer på denne melken.  

 

Yoghurt og kulturmelk 

Produksjonen av kulturmelk og yoghurt har vært stabil i den siste tiårsperioden, med 

variasjoner på et par prosent opp eller ned fra år til år. Relativt sett har de fete og de magre 

produktene gått tilbake i forhold til de mellomfete. Meieriselskapene lanserer fortløpende 

smakstilsatte rømme- og yoghurtprodukter som et ledd i økt produktdifferensiering. Dessuten 

produseres det økologiske produkter, lavlaktoseprodukter og andre produkter med spesielle 

helsebringende egenskaper (functional food).  

 

Tabell 3.2 Fordeling av produksjonen av yoghurt etter ulik fettinnhold, i tonn, 2002–2011.   
 Fettholdighet 

> 2% 
1,0–2,0% <1,0% Totalt 

2002 160 005 37 117 71 324 268 445 

2003 152 869 36 800 76 071 265 740 

2004 141 808 32 972 88 340 263 119 

2005 131 580 42 011 91 563 265 154 

2006 143 202 32 704 91 600 267 383 

2007 133 413 48 970 83 238 265 610 

2008 137 558 54 564 79 808 271 941 

2009 147 219 49 801 70 400 267 420 

2010 149 004 48 900 65 337 263 241 

2011 149 270 51 489 61 809 262 567 

2011/02 –7 % +39 % –13 % –2 % 

Kilde: Jordbruksverket36. 

                                                 
36 Op cit. 
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Fløte og syrnede matlagingsprodukter 

Produksjonen av fløte, inkludert crème fraiche, matlagningsfløte og smakstilsatt fløte, deles 

inn i to grupper, der tykk fløte har et fettinnhold på 29 prosent eller mer og tynn fløte har 

lavere fettinnhold. Fordelingen mellom tykke og lettere produkter har variert i løpet av årene 

avhengig av helsetrender og dietter. I de seneste ti årene har produksjonen av fete 

fløteprodukter økt med 28 prosent, mens produksjonen av de lettere variantene har økt med 

bare 1 prosent.  

 

Tabell 3.3 Fordeling av produksjonen av fløte og syrnede matlagningsprodukter etter ulik 
fettinnhold, i tonn, 2002–2011.   

 29% eller høyere 
fettinnhold 

Under 29% 
fettinnhold

Totalt 

2002 60008 32533 92542 

2003 57973 32739 90712 

2004 56081 34010 90091 

2005 55548 33652 89200 

2006 57442 32974 90416 

2007 59647 34448 94096 

2008 61704 34809 96513 

2009 68755 35176 103931 

2010 75258 34434 109693 

2011 77099 32797 109896 

2011/02 +28 % +1 % +19 % 

Kilde: Jordbruksverket37.  
 

 

Ost 

Konkurransen fra importerte oster har økt i hele perioden siden Sverige ble medlem av EU. I 

de siste ti årene har den svenske produksjonen av ost blitt redusert med 19 prosent. Av osten 

som ble produsert i 2011, utgjorde 87 121 tonn hardost. Bare et fåtall svenskproduserte oster 

omfattes av EUs merkeordning for Beskyttet Opprinnelsebetegnelse. Osten Svecia er den 

eneste med beskyttet geografisk betegnelse, hvilket innbærer en juridisk beskyttelse av 

varemerket i EU, samt at den bare får produseres av høykvalitetsmelk fra Sveriges 

lavereliggende deler. Hushållsosten beskyttes som garantert tradisjonell spesialitet, som er en 

noe svakere beskyttelse. Det innebærer ikke noe krav om opprinnelse på melken, men osten 

skal produseres på tradisjonelt vis av melk med høy kvalitet. I tillegg er Grevé, Herrgård og 

Präst varemerkebeskyttet i EU og får bare brukes av medlemmer i organisasjonen Svensk 

Mjölk på ost som er produsert i Sverige av svensk melk.  

 

 
 
                                                 
37 Op cit. 
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Tabell 3.4 Produksjonen av ost, i tonn, 2002–2011.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Jordbruksverket38.  
  
 

Smør 

Smør har et fettinnhold på rundt 80 prosent. Margarin og matfett består av vegetabilsk olje 

eller blandinger av dette og animalsk fett, for eksempel smør. I tillegg til fett tilsettes 

skummetmelk eller skummetmelksprotein, emulgeringsmiddel (lecitin), salt og vitaminer. 

Fettinnholdet i sluttproduktet er til slutt enten 25, 40, 60 eller 80 prosent. Smørproduksjonen 

er redusert med 39 prosent i de siste ti årene, men øvrig matfett er økt med 78 prosent, noe 

som gir en svak økning i den totale produksjonen.  

 

Tabell 3.5 Produksjonen av smør og smørfett totalt, i tonn, 2002–2011.   
 Smør Smørfett totalt39

2002 28510 47522

2003 30231 49257

2004 32150 51743

2005 26882 44489

2006 26145 41750

2007 21351 37940

2008 21005 38470

2009 23744 40790

2010 18587 38380

2011 17327 51327

2011/02 –39 % +8 %

Kilde: Jordbruksverket40.  
 

                                                 
38 Op cit. 
39 Inkludert smørolje og smørfett i blandingsprodukter, fettinnhold 80–82 prosent. 
40 Op cit. 

 Konvensjonell 

2002 126 306   

2003 125 037  

2004 117 800  

2005 118 249  

2006 118 859  

2007 108 826  

2008 114 182  

2009 108 342  

2010 103 144  

2011 103 295  

2011/02 –18 %  
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Melkepulver 

Mesteparten av melkepulveret som ble produsert i Sverige fram til 2004, hadde et fettinnhold 

på under 1,5 prosent. Produksjonen av skummetmelkpulver varierer fra år til år avhengig av 

tilgangen på råvare. I 2004 var det en tydelig trendendring, og produksjonen ble mer enn 

fordoblet. Mellom 2004 og 2005 økte produksjonen av helmelkspulver med ytterligere 174 

prosent. Den store produksjonsøkningen kommer av at Arla Foods åpnet en ny pulverfabrikk i 

Vimmerby som rettet produksjonen inn mot helmelkspulver. Totalt har produksjonen av 

melkepulver økt med 31 prosent i de seneste ti årene.  

 

Tabell 3.6 Produksjon av helmelks- og skummetmelkpulver, i tonn, 2002–2011.   
 Helmelkspulver Skummetmelkpulver Totalt

2002 5135 33689 38824

2003 5579 35278 40857

2004 11834 36238 48072

2005 32395 16104 48499

2006 36533 12983 49516

2007 35825 15868 51693

2008 39812 17157 56969

2009 30800 26767 57567

2010 23066 25857 48923

2011 27934 22771 50705

2011/02  +444 % –32 % +31 %

Kilde: Jordbruksverket41.  
 

 

Økologiske produkter 

Stadig flere svenske melkeprodusenter har valgt å legge om til økologisk produksjon i de siste 

årene. I perioden 2007–2011 har andelen blitt fordoblet, fra 6 til 12 prosent, av all innveid 

melk. Den økologiske konsummelken har økt med 63 prosent fra 2006, mens produksjonen av 

økologiske syrnede produkter og fløte har variert noe. Salget av økologiske produkter henger 

sammen med forbrukertrender og helse og miljø. Dessuten minker andelen av inntekten som 

brukes til mat stadig, og dette gir rom for salg av dyrere produkter.  

 

Økologisk melk kommer fra kyr som benytter økologisk fôr, hvorav minst halvparten skal 

være dyrket på egen gård. Den økologiske melken holdes adskilt fra den konvensjonelle 

melken i tankbilen og i meieriet. Konsummelk har den største andelen økologisk produsert 

råvare blant alle næringsmidlene, men også innenfor de andre produktområdene øker 

etterspørselen etter økologisk vare. Tilgangen på økologisk melk har i lang tid vært begrenset. 

Å omstille til økologisk produksjon kan for mange være både vanskelig og dyrt, og innebærer 

en viss risiko for produsentene. Ettersom minst halvparten av fôret må være dyrket på egen 

                                                 
41 Op cit. 
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gård, har heller ikke alle produsentene forutsetninger for å legge om til økologisk. Inntil for et 

par år siden utgjorde derfor tilgangen på økologisk melk en begrensning for produksjonen. 

Den høyere avregningsprisen på økologisk melk har ført til at mange produsenter har lagt om 

produksjonen de siste årene, og i 2011 fikk man dermed et overskudd på økomelk. Arla solgte 

for eksempel 40 prosent av den økologiske melken som konvensjonell melk i begynnelsen av 

2012. Det resulterte i at både avregningsprisen og konsumentprisen på økologisk melk ble satt 

ned, mens prisen på konvensjonell melk ble satt opp. I dag er det etterspørselen som er 

begrensende faktor når det gjelder tilbudet av økologiske meieriprodukter i 

dagligvarehandelen.  

 

Tabell 3.7 Produksjon av økologisk melk og melkeprodukter, i tonn, 2006–2011.    

 Konsummelk Yoghurt og 
rømme

Fløte Ost

2006 72981 21080 12389 385

2007 85071 20836 13367 496

2008 103330 22376 14112 537

2009 106866 30541 15999 588

2010 109808 27845 17022 629

2011 118778 25997 16356 629

2011/06 +63 % +23 % +56 % +63 %

Kilde: Jordbruksverket42.  
 

 

3.2 Forbruket av meieriprodukter 

 

Tabell 3.8 Forbruk av melk og meieriprodukter i Sverige per capita 2002–2011, kg 

 Drikkemelk Yoghurt og 
rømme

Fløte Smør Ost

2002 115,8 34,8 10,6 1,4 17,6

2003 114,6 34,9 10,4 1,4 17,9

2004 115,1 34,6 10,4 1,4 18,2

2005 113,8 35,7 10,6 1,3 18,2

2006 108,9 36,8 11,0 1,4 18,5

2007 105,6 36,5 11,3 1,5 18,4

2008 103,6 37,9 11,4 1,6 18,5

2009 99,8 36,9 12,4 1,8 18,7

2010 96,9 36,6 12,9 1,6 18,9

2011 92,9 36,4 12,7 1,7 19,0

2011/02 –29,8 % +4,6 % +19,8 % +21,4 % +8,0 %

Kilde: Jordbruksverket43. 

                                                 
42 Op cit. 
43 Op cit. 
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Forbruket av meieriprodukter har i Sverige gått i retning av stadig mer foredlede produkter. 

Forbruket av drikkemelk har gått ned med 20 prosent totalt, mens ost, yoghurt og rømme har 

økt. 70 prosent av osteforbruket i Sverige utgjøres av hardost, og Hushållsosten er den mest 

spiste sorten. Tabell 3.8 viser hvordan forbruket har endret seg per innbygger for de ulike 

typene meieriprodukter.  

 

 

3.3 Utenrikshandel 

Som medlem i EU kan svensk utenrikshandel deles inn i to grupper. Den ene er handelen med 

tredjeland, det vil si import fra og eksport til land utenfor EU. Den andre er handel mellom 

Sverige og andre land som er medlem av EU, som omtales som innførsel og utførsel. 

Statistikkopplysningene for handelen med tredjeland samles inn gjennom tolldokumenter og 

handelen innad i EU gjennom utvalgsundersøkelser. Derfor er data over handelen med 

tredjeland sikrere enn den interne handelen i EU.  

 

Den svenske handelen og innførselen av meieriprodukter har økt kraftig i de siste ti årene. 

Tabell 3.9 under viser at økningen har vært sterkest for melk og fløte, mens volumet fortsatt 

er størst for rømme, yoghurt og andre syrnede produkter.  

 

 

Tabell 3.9 Sveriges import og innførsel av melk og meieriprodukter utvalgte år i perioden 
2002–2011, tonn  

 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2011/02

Melk og fløte 3 235 19 447 36 419 68572 154 815 98 421 91 594 +2731 

% 

Konservert 
eller søtet melk 
og fløte 

5 853 7 405 16 230 10340 16 140 44 233 15 820 +170 % 

Rømme, 
yoghurt, og 
andre syrnede 
produkter 

29 840 42 535 52 645 66826 67 225 72 130 75 322 +152 % 

Myse 14 965 19 064 13 944 20699 17 697 16 826 15 434 +3 % 

Smør og 
smørolje 

990 1 071 7 610 7510 9 559 12 586 13 968 +1311 

% 

Ost og 
ostemasse 

45 187 55 840 65 763 79369 84 593 85 412 88 301 +95 % 

Kilde: Jordbruksverket44. 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Op cit. 



 

36  Melk og meieri i Sverige 

Figur 3.1 Sveriges import og innførsel av melk og meieriprodukter i perioden 2002– 
2011, tonn 

 
Kilde: Basert på Jordbruksverket45. 

 

Også eksporten har økt relativt mye prosentvis, om enn atskillig mindre enn eksporten. Myse 

har hatt den største prosentvise økningen, i perioden 2002–2011, men her er det store 

variasjoner fra år til år. Spesielt i 2008 var eksporten av myse stor. Eksporten av melk og fløte 

varierer også mye fra år til år. Mye av det som er registrert som eksport og utførsel, er i 

realiteten bedriftsintern handel innad i Arla Foods.  

 

Tabell 3.10 Sveriges eksport og utførsel av melk og meieriprodukter utvalgte år i perioden 
2002–2011, tonn  

 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2011/02
Melk og fløte 23 341 21 877 9 270 18 130 54 252 96 933 98 787 +323 % 

Konservert eller 
søtet melk og 
fløte 

8 952 29 266 38 770 53 113 58 251 54 774 49 927 +458 % 

Rømme, 
yoghurt, og 
andre syrnede 
produkter 

1 459 6 785 5 880 6 371 7 607 10 136 10 775 +639 % 

Myse 1 111 4 798 7 211 464 410 16 003 17 806 17 158 +1444 % 

Smør og 
smørolje 

17 112 23 486 27 180 19 249 20 254 5 033 1 786 –90 % 

Ost og ostemasse 13 428 16 300 19 107 19 619 16 577 13 760 14 960 +11 % 

Kilde: Jordbruksverket46 

                                                 
45 Op cit. 
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Figur 3.2 Sveriges eksport og utførsel av melk og meieriprodukter i perioden 2002–2011, 
tonn 

 
Kilde: Basert på Jordbruksverket47. 

 

 

Melk og fløte 

Importert melk og fløte er de meieriproduktene som har økt kraftigst i løpet av tiårsperioden. 

Økningen skyldes i stor grad etableringen av tyske og danske lavpriskjeder som Lidl og Netto 

i Sverige, og disse kjedene forsøkte å lansere melk som var produsert i hjemlandene. I løpet 

av 2009 ble innførselen av melk og fløte fra Danmark nesten tredoblet. Årsaken til økningen 

var bedriftsintern overføring i Arla Foods. I 2011 kom 67 prosent av melke- og fløteimporten 

til Sverige fra Danmark, fulgt av Finland (20 prosent) og Tyskland (7 prosent). Importen fra 

Finland har økt i de senere årene.  

 

Eksporten av melk og fløte har også økt kraftig i de siste årene. Til og med 2008 var Danmark 

det overlegent største mottakerlandet for den svenske melken og fløten, men i 2009 økte 

eksporten kraftig, først og fremst til Finland. Finland ble for første gangen den største 

                                                                                                                                                         
46 Op cit. 
47 Op cit. 
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mottakeren av melk og fløte, og også denne gangen var det bedriftsinterne overføringer innad 

i Arla Foods. I 2011 gikk 52 prosent til Finland og 53 prosent til Danmark.  

 

Ost 

De svenske osteprodusentene har i hele perioden siden EU-inntredenen møtt økt konkurranse 

fra importert ost. I løpet av de ti siste årene er importen nærmest firedoblet, og det aller meste 

kommer fra andre EU-land. I 2011 kom det meste fra Danmark (35 prosent), Nederland (24 

prosent) og Tyskland (17 prosent). Osteimporten fra Hellas har økt hvert år i det siste tiåret og 

utgjorde i 2011 5 prosent. Fra tredjeland kom mindre volum fra Norge og fra USA. Importen 

består av en blanding av hardost og annen ost. I 2011 var 62 prosent hardost, 18 prosent 

ferskost, 6 prosent smelteost, 8 prosent riveost og 5 prosent muggost. I motsetning til 

importen har eksporten vært mer stabil. Eksporten gikk i 2011 først og fremst til Danmark (39 

prosent) og Finland (32 prosent), fulgt av Hellas og Norge med fem prosent hver. Størstedelen 

av eksporten utgjøres av hardost.  

 

Smørfett 

I situasjoner med over- eller underskudd på melk reguleres ubalansen gjennom produksjon og 

eksport av smør og melkepulver eller import. Fra 2005 økte importen av smør kraftig, fordi 

smør fra New Zealand ble importert til bearbeiding i Sverige og videre eksport til 

Storbritannia. Smørimporten har etter dette fortsatt å øke, og i 2011 kom 63 prosent fra 

Danmark.  

 

Melkepulver 

Svensk melkeoverskudd eksporteres i stor grad i form av pulver. Derfor varierer eksporten 

mye fra år til år.  

 

Figur 3.3 Eksportoverskudd med meieriprodukter i 2011 i tonn.  

 
Kilde: Basert på Jordbruksverket48. 

 
                                                 
48 Op cit. 
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Figur 3.3 viser at Sverige i 2011 hadde et lite eksportoverskudd på melk og fløte, konservert 

eller søtet melk og fløte og myse. Samtidig er ”underskuddet” eller nettoimporten av rømme, 

yoghurt og andre syrnede produkter og ost og ostemasse atskillig større.  

 

 

3.4 Lønnsomheten i meieriindustrien 

Lønnsomheten i meieriindustrien er langt lavere enn i andre næringsmiddelgrener, og den har 

blitt svakere i løpet av de siste årene. Lønnsomheten slik den er vist i tabell 3.11 under, er 

målt i bruttoresultat i mill. SEK delt på nettoomsetning i mill. SEK, i løpende kroneverdi. Nå 

er lønnsomheten i meieri og iskrem lavere enn i de øvrige næringsgrenene, noe som nok 

skyldes at eierne i stor grad tar ut overskuddet i form av melkepris. Den negative utviklingen 

er likevel sterkere for meieri og iskrem enn den er for gjennomsnittet av industrien.  

Tabell 3.11 Utvikling i lønnsomhet 

 Meieri og iskrem 
Totalt 

næringsmiddelindustri
en

1997 1,37 5,29

2001 1,16 4,33

2005 1,24 4,39

2008 0,44 3,36

2008/1997 –68 % –36 %

Kilde: Jordbruksverket49  

 

 

3.5 Importen øker langt mer enn eksporten 

Svensk meieriindustri har blitt påvirket av endringer i forbrukermønstre så vel som endrede 

konkurranseforhold som en følge av økt internasjonal handel med meierivarer. På 

forbrukersiden ser vi at forbrukerne drikker mindre konsummelk i dag enn tidligere, mens 

forbruket av matlagningsprodukter, ost og andre produkter med høyere bearbeidingsgrad så 

vel som høyere fettinhold er økende. Disse trendene er de samme blant svenske som blant 

norske forbrukere.  

 

Både eksporten og importen av meierivarer har økt betydelig i løpet av det siste tiåret. Men 

importen har økt langt mer enn eksporten. Spesielt er det ost og yoghurtimporten som utgjør 

de store volumene i svensk import. Svensk meieriindustri er derfor i den samme vanskelige 

                                                 
49 Jordbruksverket. 2011. Sveriges första femton år som medlem i EU. Livsmedelsindustrins 
utveckling.Rapport 2011:29. Jordbruksverket.  
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situasjonen som norsk meieriindustri. Man importerer produkter av høy verdi, som kunne gitt 

et overskudd av fløte til å benytte til smørproduksjon eller andre fettholdige produkter, 

dersom disse produktene hadde vært produsert innenlands. Nå betyr tapet av andeler i oste- og 

yoghurtmarkedet at Sverige må importere fløte og smør.  

 

En del av handelen over landegrensene er ren bedriftsintern handel, og dette dreier seg først 

og fremst om handel innad i Arla Foods. I neste kapittel vi vil se nærmere på hvilke 

meieriselskaper som finnes i Sverige, og hvordan markedsforholdene har endret seg på 

industrisiden de siste årene.  
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4 Utviklingen i svensk meieriindustri 
 

 

 

 

 

 

 

I de fleste EU-land, også utenfor Norden, domineres sektoren av de jordbrukereide 

kooperative meieriforeningene. Den sterke integrasjonen skyldes delvis at melk er en 

ferskvare hvor man er avhengig av at råvaren hentes regelmessig. I Sør-Europa er det fortsatt 

mange mindre aktører, mens meierisektoren i Nord-Europa har vært preget av omfattende 

fusjoner og sammenslåinger av meieriforeningene50. I Finland og Norge er det én stor 

nasjonal aktør, i Sverige har aldri den største aktøren, Arla, hatt en like sterk posisjon i 

markedet. Før EU-medlemskapet var det flere svenske aktører som hadde betydelige 

markedsandeler. Arla valgte å gå utenlands i 2000 gjennom fusjonen med danske MD Foods. 

I dag er Arla det fjerde største kooperative meieriselskapet i verden51. I dette kapittelet vil vi 

beskrive hvordan det svenske meierimarkedet ser ut i dag, og beskrive utviklingen i Arla og 

hvilken betydning den har for svensk meieriproduksjon.  

 

Figur 4.1 Størrelsen på meieriselskapene etter innveid melk i 2011 (i prosent) 

 

                                                 
50  Erikson, S. 2006. Resursutnyttjande inom strategiska allianser – En studie av samarbetet mellan Milko, 
Skånemejerier och Valio. Examensarbete 448. SLU, Uppsala. 
51 http://www.arla.com/upload/global/publications/pdf/brief‐
presentation/arla_eng_a%20brief%20presentation_2011.pdf 
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Totalt er det i dag 14 meieriselskaper i Sverige. Av disse er det tre meieriselskaper som er 

betydelig større enn de andre, hvorav det desidert største er Arla Foods. De to andre store er 

Norrmejerier, som fortsatt er et frittstående samvirkeforetak, og Skånemejerier, som nylig er 

kjøpt opp av den franskeide Lactalis-gruppen. Inntil 2011 var det også en fjerde større aktør, 

Milko, som fusjonerte med Arla Foods i september.   

 

 

4.1 Arla Foods 

Arla Foods er et svensk-dansk, tysk og nå også britisk eid samvirkeselskap, som har sitt 

hovedkontor i Århus i Danmark. Selskapet er den største meieriaktøren i Skandinavia. Det har 

vært igjennom en kraftig ekspansjon internasjonalt. Arla Foods ble dannet ved å fusjonere det 

svenske meieriselskapet Arla og det danske meieriselskapet MD Foods i 2000. Per i dag har 

Arla 3500 svenske, 2700 danske og omtrent 1000 tyske eiere52. Selskapets styre består av 19 

medlemmer, hvorav åtte fra Danmark, seks fra Sverige og én fra Tyskland. De fire siste er 

ansatterepresentanter. Fordelingen mellom Sverige og Danmark med hensyn til hvor mange 

styrerepresentanter de har, skjer delvis på bakgrunn av antallet medlemmer og delvis på 

bakgrunn av mengden innveid melk53. De danske og svenske andelshaverne er representert i 

representantskapet og styret gjennom valg som foretas i regioner og kretser, og dette er 

regulert gjennom vedtektene til medlemsorganisasjonen. De tyske melkeprodusentene er 

representert indirekte gjennom sitt kooperativ, Hansa-Milch, som er én andelshaver. Deres 

representasjon i styret og i representantskapet følger av innholdet i fusjonsavtalen med Arla 

Foods.  

 

Arla har tre viktige merkevarenavn, Arla, Lurpak og Castello. Arla-merket brukes innenfor 

alle produktkategoriene, mens Lurpak brukes på smør og spread og Castello på ost.  

 

Arla-navnet stammer fra etableringen av det første kooperative meieriselskapet i Sverige, som 

skjedde på Stora Arla Gård i Västmanland under navnet Arla Mejeriforening allerede i 1881. I 

1915 ble Landmännens Mjölkförsäljningsförening dannet. Navnet ble senere endret til 

Mjölkcentralen (MC). I årene som fulgte, gikk en rekke større og mindre meierier inn i 

samarbeidet, og i forbindelse med en av disse sammenslåingene, på begynnelsen av 1970-

tallet, ble det bestemt at MC skulle ha et nytt felles navn, som da altså ble Arla.   

 

Utviklingen i den danske delen av Arla Foods var forholdsvis parallell. Det første kooperative 

meieriselskapet i Danmark ble dannet bare ett år etter det svenske. Antallet kooperative 

meieriselskaper økte kraftig i årene som kom, og i 1945 var antallet oppe i 1650. I 1970 ble 

flere av disse slått sammen og tok navnet Mejeriselskabet Danmark (MD). I årene som kom, 

var det flere sammenslåinger, og i 1996 var det bare 15 kooperative meierier igjen i Danmark. 

                                                 
52 http://www.arlafoods.se/om‐arla/foretaget/organisation/demokratisk‐struktur/ 
53 Op cit. 
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I 1999 slo MD Foods og Kløver Mælk seg sammen under navnet MD Foods og selskapet tok 

med sammenslåingen mot over 90 prosent av den danske melkeproduksjonen54.   

Da Sverige ble medlem av EU i 1995, startet de to selskapene, Arla og MD Foods, opp et 

samarbeid som endte med at selskapene fusjonerte i 2000. Begge selskapene hadde 

ambisjoner om, og erfaringer med, eksport, og de to selskapene hadde en produktmiks som 

utfylte hverandre. Det nye selskapet Arla Foods baserte sin strategi på vekst utenfor de 

tradisjonelle hjemmemarkedene55.  

Arlas markedsstrategi 

Arla Foods har valgt en ekspansiv strategi, og selskapet er allerede etablert i en rekke land 

både i og utenfor Europa. Arla har som ambisjon å utvikle seg til det beste meieriforetaket for 

250 millioner konsumenter i Nord-Europa og utvide sine ”kjernemarkeder” til også å omfatte 

Tyskland, der selskapet i fjor fusjonerte med det tyske kooperative meieriselskapet Hansa 

Milch. Kjernemarkedene er med dette: Storbritannia, Sverige, Danmark, Finland, Nederland 

og Tyskland. Arla fokuserer på investeringer som gir selskapet ledende posisjoner i markedet, 

så som foredling av melken og å utnytte størrelsen til økt kostnadseffektivitet.  

I tillegg til kjernemarkedene er det definert ambisjoner for såkalte ”vekstmarkeder”, og disse 

er: Russland, Polen, USA, Kina, Midtøsten og Nord-Afrika. Ambisjonen her er å investere i 

en sterk plattform for tilvekst, full satsing på ledende produktkategorier og økt tilvekst 

gjennom fusjoner og oppkjøp. Utviklingen i disse markedene har ikke bare vært 

uproblematiske for Arla. I 2006 hadde selskapet en alvorlig krise i Midtøsten, da salget av 

Arla-produktene ble rammet av boikott fordi danske myndigheter ikke tok grep for å stoppe 

publiseringen av de såkalte Muhammed-tegningene. Arla gjenopprettet tilliten ved å be om 

unnskyldning for tegningene, og uttrykte sin respekt for islam. Dette ga igjen problemer blant 

danske forbrukere, som mente at det ble feil å unnskylde seg for tegningene. I Kina opplevde 

Arla at etterspørselen sank til 30 prosent i forbindelse med melaninskandalen i 2008. Et av 

selskapene som var involvert i skandalen, var Mengniu, et kinesisk meieriselskap som er en 

joint-venture hvor Arla holder 49 prosent.    

Det tredje ”området” er verdensmarkedet, eller med andre ord resten av verden. Her er 

satsningsområdene Canada, Spania, Hellas, Brasil, Norge og andre eksportmarkeder. Her er 

fokuset å maksimere inntjeningen og å flytte aktiviteten fra salg av melk til industri til mer 

bearbeidede produkter, og videreutvikling gjennom potensielle partnere og felles interesser. 

Arla Foods har hatt en rivende utvikling siden sammenslåingen av den største danske og 

svenske meieriaktøren, og under er de viktigste hendelsene i perioden 2000 og fram til i dag 

beskrevet.    

 

                                                 
54 http://en.wikipedia.org/wiki/Arla_Foods 
55 http://www.fundinguniverse.com/company‐histories/Arla‐Foods‐amba‐company‐History.html 



 

44  Melk og meieri i Sverige 

Utviklingen fra 2000 

 
2000 – Danske MD Foods og svenske Arla fusjonerte 17. april 2000, og Arla Foods ble 

stiftet. 

 

2005 – Den planlagte fusjonen mellom Arla Foods og det nederlandske Campina gikk ikke 

igjennom, og adm. dir. i Arla går av. 

 

2005 – Peder Tuborgh blir ny adm. dir. i Arla. Rekruttert internt.  

 

2005 – Arla Foods og det kinesiske meieriselskapet China Mengniu Dairy Company inngikk 

et samarbeid om produksjon av melkepulver i forbrukspakninger til det kinesiske markedet. 

Arla eier 49 prosent, det kinesiske selskapet 51 prosent.  

 

2006 – Arla Foods kjøper det privateide meieriet Tholstrup Cheese. Kjøpet gir Arla Foods 

strategi til å gi sine internasjonale merkevarer et puff framover. Tholstrup eier kjente 

ostemerker som Castello og Saga. Selskapet har 15 prosent av salget i Danmark, og 10 

prosent i Sverige. Ellers er markedene først og fremst i Tyskland, resten av Norden og Nord-

Amerika.  

 

2006 – Arla Foods offentliggjør kjøpet av 30 prosent av aksjene i det finske meieriselskapet 

Ingman Foods, og melder at de har opsjon på resterende 70 prosent.  

 

2007 – Arla Foods kjøper opp Express Dairies i Storbritannia. Arla Foods UK dannes.  

Selskapet er et av Storbritannias største meieriselskaper.  

 

2008 – Arla Foods overtar Borup Andelsmejeri i Nordsjælland. Selskapet hadde 27 

andelshavere, og tok mot 18 mill liter i året. Arla Foods overtar også resterende 70 prosent av 

aksjene i Arla Ingman Oy, som dermed blir heleid datterselskap.  

 

2008 – Britiske bønder blir medeiere i Arla Foods UK. For å gi de britiske produsentene i 

Arla Foods UK medeierskap i Arla Foods britiske datterselskap går 10 000 svenske, danske 

og britiske produsenter sammen i en ny joint venture. Det er første gang produsenter utenfor 

Danmark og Sverige går inn som eiere. De britiske produsentene var tidligere eiere av 

Express Dairies, men solgte sine andeler til Arla, og det er disse midlene som nå settes inn i 

Arla Foods UK. Formelt sett blir de medeiere via sitt investeringsselskap Milk Partnership 

Ltd. Hvert britisk medlem skal investere 1 britisk pence per liter melk (målt på produsentens 

årlige melkemengde), mens framtidige nye medlemmer skal betale 0,2 pence per liter i de 

første fem årene. Joint venture-selskapets styre skal ha like mange medlemmer fra Milk 

Partnership og fra Arla Foods. Styret skal diskutere spørsmål som berører svenske, danske og 

britiske melkeprodusenter, samt Arla Foods resultat og strategi i Storbritannia.  
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2009 – Arla Foods kjøper det nederlandske meieriselskapet Friesland Foods Fresh Nijkerk. 

 

2009 – Arla kjøper Fonterras andel i felles selskap. Arla Foods får nå hele rettigheten til å 

selge, markedsføre og distribuere produkter med varemerket Anchor i Storbritannia. Dette 

dreier seg først og fremst om smør. 

 

2010 – Arla kjøper Hirtshals Andelsmeieri med sine 46 andelshavere. Meieriet ble nedlagt i 

2011.  

 

2010 – Arla blir valgt som partner av Starbucks, som satser på det europeiske markedet for 

iskaffe. Sammen med Arlas datterselskap, Cocio, skal Arla Foods produsere, markedsføre og 

distribuere produktene.  Viktigste grunn er Arlas størrelse og distribusjonsnett over store deler 

av Europa. Produksjonen skjer i Danmark.  

2010 – Arla Foods UK får en minoritetsandel i britiske Westbury Dairies, som har 

Storbritannias mest moderne anlegg for produksjon av SMP og smør til industrimarkedet, 

mens resten av det nye joint venture-selskapet eies av Milk Link og First Link. Dette gir Arla 

større mulighet til å ta hånd om periodiske overskudd av melk. Milk Link og First Link er 

bondeeide av henholdsvis 1600 og 2500 bønder, og produserer ost og andre meieriprodukter.  

 

2010 – Styret i Arla tar beslutning om å bygge nytt supermeieri, med kapasitet til å produsere 

én mrd. kilo melk i London til en kostnad av 1,8 mrd. SEK.  Arla kan nå ta imot flere 

leverandører. Målsettingen er å bli ledende i det britiske markedet.  Per årsskiftet 2011/2012 

er det først og fremst drikkemelk Arla driver med i Storbritannia, men også fløte, crème 

fraîche og cottage cheese. Dessuten selger Arla de importerte varemerkene Lurpak, Castello 

og Anchor til britiske konsumenter.  

 

2010 – Arlas eiere i Sverige og Danmark besluttet å doble sine investeringer i selskapet for å 

sikre finansieringen av konsernets vekststrategi, som skal gi enda høyere melkepris til eierne.  

De skal bruke 4,5 prosent av inntjeningen fram til 2015 til å bygge opp egenkapital. Totalt 

skal de 7400 svenske og danske melkeprodusentene satse 5,5 til 6,2 mrd. SEK. Det innebærer 

at de i løpet av de neste seks årene skal konsolidere dobbelt så mye penger i Arla som de har 

gjort til nå.  

 

2011 – Eierne i de tyske meieriforetakene Hansa Milch og Arla Foods stemte for forslaget om 

en fusjon. Selskapet er et av de største regionale meieriselskapene i Tyskland, som driver med 

drikkemelk, fløte, yoghurt og crème fraîche både under sitt eget varemerke, Hansano, og 

EMV. 
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2011 – Arla og Milko fikk grønt lys for fusjonen av Konkurranseverket. Milkos leverandører 

blir medeiere i Arla på samme vilkår som de øvrige medlemmene i Arla. 

 

2012 – Ny avtale mellom Russlands tredje største meieriforetak, Molvest Group, om 

produksjon av hardost for det russiske markedet. Etter flere år med økende eksport til 

Russland tar nå Arla for første gangen skrittet til å etablere lokal produksjon i landet.  Avtalen 

forventes å føre til økt eksport til Russland. Arla har som ambisjon å bli et av de ledende 

meieriforetakene i Russland innenfor kategorien hardost.  

 

2012 – Arla selger tre Milko-varemerker. Dette er Fjällfil og Fjällyoghurt til Norrmejerier, og 

Bollnäsfil til Geflerortens mejeriforening. Salget er et resultat av noen av de kravene som 

konkurransemyndighetene stilte for å godkjenne fusjonen mellom Arla og Milko. Ytterligere 

to varemerker skal selges, Bärry og Tiger (yoghurtmerker). I tillegg skal Milkos meieri i 

Grådö i Dalarne selges. Samtidig som det jobbes med å selge unna, jobber Arla med å bytte ut 

Milkos varemerker med Arlas og informere forbrukerne om dette. Arbeidet regnes å være 

utført i mai.  

 

2012 – Arla fusjonerer med det britiske samvirkeselskapet Milk Link, som har 1600 britiske 

melkeprodusenter, har åtte anlegg over hele landet og sysselsetter 1300 personer, og blir 

dermed det største meieriselskapet i Storbritannia56.  

 

2012 – På trappene er også en fusjon mellom Arla og Tysklands 8. største meieriselskap 

Milch-Union Hocheifel (MUH), som har 2600 melkeleverandører og 850 ansatte57.  

 

Arla er dermed i skrivende stund i ferd med å gjennomføre to nye fusjonsavtaler; med det 

tyske Milch-Union Hocheifel (MUH), med leverandører i både Tyskland, Belgia og 

Luxemburg, og det britiske Milk Link. Avtalene ventes å tre i kraft i løpet av høsten 2012, 

men må først godkjennes av konkurransemyndigheter i de berørte landene og godkjennes av 

eierne. Avtalene innebærer at de nye selskapene vil tilsluttes Arla, og eierne vil være 

representert i representantskap og styret i Arla etter samme system som Hansa-Milch. Milk 

Link vil få to plasser i styret, men én stemme, MUH vil få to plasser i styret. Arla jobber i dag 

med en generell revisjon av beslutnings- og representasjonssystemet i selskapet, så her vil det 

kunne komme endringer.  Arla har i en pressemelding uttalt at selskapets navn fortsatt vil 

være det samme: Arla Foods amba.   

 

Etter sammenslåingen med de to siste selskapene vil Arla vokse fra 8024 andelshavere i 

Sverige, Danmark og Tyskland, til 12 300 andelshavere i Sverige, Danmark, Tyskland, 

                                                 
56 http://www.bbc.co.uk/news/uk‐scotland‐scotland‐business‐18158501 
57 http://www.muh.de/nextshopcms/show.asp?lang=en&e1=13&ssid=1 
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Storbritannia, Belgia og Luxemburg. Arla vil framover ta mot 12 mill. tonn melk, mot om lag 

9 mill. tonn melk i dag58.  

 

Et eller annet sted kan det settes inn en boks med info om Arlas svenske aktivitet – foreløpig 

fjernet fra kapitlet – hent i tidligere versjon.  

 

 

4.2 Et år med store endringer i svensk meierisektor 

Samtidig som Arla har vært aktiv i andre markeder, har det også skjedd mye i det svenske 

markedet, der de senere årene har vært preget av stor uro. Det har blitt vanligere for 

produsenter å bytte meieriforetak av strategiske eller økonomiske grunner. Dette har skapt 

endringer i det tradisjonelle kartet for hvor de ulike aktørene driver mottak av melk, men har i 

liten grad endret størrelsesforholdet mellom selskapene i hvor mye melk de forskjellige 

selskapene har tatt imot fram til i 2011. I de siste fem årene, før fusjonen med Milko, tapte 

Arla Foods 2,1 prosent av innveid melk, og Milko tapte 1,6 prosent. Samtidig økte 

Norrmejerier med 0,8 prosent og de øvrige meieriforetakene med 2 prosent. Uroen i markedet 

har sin bakgrunn i skjerpet konkurranse om avtaler med dagligvarehandelen, økt bruk av 

kjedenes egne merkevarer, og økte krav til omstillingsevne og effektivitet.  

 

Kampen om kundene er beinhard og krever at selskapene kan levere store volum. Erikson 

(2006) skriver at fire av fem svenske meierier sloss om hver eneste kontrakt. Utenlandske 

foretak blir hele tiden bedre til å selge dyrere yoghurt og helseprodukter i Sverige Samtidig 

har Arla presset prisen på vanlig melk gjennom lanseringen av lavprismelken Kløver. 

Handelen spiller meieriselskapene ut mot hverandre gjennom å kreve landsdekkende 

kontrakter59.  

 

I Land Lantbruk 10. februar 2006 uttaler Arlas sjef for Norden seg om 

konkurransesituasjonen i det svenske meierimarkedet. Han sier det er en konkurranse i fire 

grener (referert i Eriksson 2006): 

 

1. Merkevareprodukter: Dette er en internasjonal konkurranse der franske Danone og 

finske Valio har store sjanser til å havne på vinnerpallen. 

2. Lavpriskonkurransen: Arla hadde inntatt tetposisjon gjennom Kløverproduktene. 

3. Egne merkevarer: Dette er en usikker konkurranse der alt kan skje. Det eneste sikre er 

at det er handelen selv som er vinneren. 

                                                 
58 http://www.arlafoods.dk/presse/#/ 
59 Eriksson, S. 2006. Resursutnyttjande inom strategiska allianser – En studie av samarbetet mellan Milko, 
Skånemejerier och Valio. Examensarbete 448. SLU, Uppsala..  
http://ex‐epsilon.slu.se:8080/archive/00001144/01/Eriksson%2C_Sofie.pdf 



 

48  Melk og meieri i Sverige 

4. Lokale markeder: Arlasjefen trekker fram disse markedene som åstedet for det 

virkelige ”kroslagsmålet” der alle – både store og små selskaper – deltar, og hvor det 

er kontinuerlige forhandlinger.  

 

Milkos undergang 

De mindre meieriselskapene slet med å klare seg i konkurransen, og i 2011 skjedde det 

vesentlige endringer mellom aktørene. Milko, som lenge hadde slitt i markedet, endte i en 

situasjon der selskapet manglet likviditet til å drive videre. Milkos område strakte seg fra 

Jämtland i nord til Dalsland i sør. Det motsvarer en tredjedel av Sveriges areal, men bare 13 

prosent av befolkningen, som er i tilbakegang. Hovedkontoret lå i Östersund. Med 11 prosent 

av melkeinnveiingen var Milko Sveriges tredje største meieriforetak etter Arla Foods og 

Skånemejerier. Selskapet produserte hele spekteret av meieriprodukter fra konsummelk til 

lavlaktosemelk, ost, syrnede produkter, is, smør og melkepulver. Salget gikk først og fremst 

til nærmarkedet, men også til resten av Sverige og til eksport. Milko hadde en klar 

differensieringsstrategi. Med bare drøyt ti prosent av melken og en ambisjon om å levere 

landsdekkende merkevarer, samtidig som det var prispress i markedet, så viste det seg at 

Milko hadde gapt over mer enn de maktet.   

 

For å takle den økte konkurransen gjorde Milko flere forsøk på å få til samarbeidsrelasjoner 

med andre selskaper. De bygde blant annet opp Ostekompaniet sammen med Skånemejerier i 

2002, som et selskap som skulle håndtere salg og markedsføring av hardost i det svenske 

markedet. Hensikten var å oppnå samhandlingsgevinster. I 2004 ble det etablert et samarbeid 

mellom Milko og Skånemejerier for å produsere egne merkevarer (EMV) for handelen. Milko 

etablerte også samarbeidsrelasjoner med Arla, og det var planer om fusjon, som det ble satt en 

stopper for av konkurransemyndighetene i 2009 ved en razzia på Arlas hovedkontor.  

 

Situasjonen for Milko ble imidlertid vanskeligere og vanskeligere. Selskapet la ned 

produksjonen ved sitt meierianlegg i Sundsvall, og dette gjorde at de tapte omdømme i 

befolkningen. I tillegg ble de presset på pris av Arla, som ble beskyldt for å bruke 

valutaberegningen mellom Danmark og Sverige til å kunne betale en høyere melkepris, og for 

å dumpe prisen på konsummelk til handelen. Arla på sin side hevder at årsaken til lavere 

kostnader er at de produserer mer effektivt60. Milko måtte kaste inn håndkleet, og den siste 

administrerende direktøren uttalte til Lantbruk og Skogsland61: 

 
Salget raste. Vi ville blitt tvunget til å senke melkeprisen, og enda flere produsenter ville forlatt oss. Det 
er ingen penger igjen, og nå gjelder det å gjøre det beste for våre bønder. Men det er klart det er bittert. 
Vi tapte volum også hos våre aller mest trofaste kunder som vi ikke har hatt problemer med. Vi sliter 
med den badwill som vi fikk i Sundsvall der vi la ned meieriet. Vi taper marked også i Dalarna og 
Jämtland.  
 

                                                 
60 http://www.lantbruk.com/lantbruk/detta‐fick‐milko‐pa‐fall 
61 http://www.lantbruk.com/lantbruk/detta‐fick‐milko‐pa‐fall 
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Resultatet ble at Milko havnet i en ond sirkel med mindre melk, høyere kostnader, dårligere 

betaling og færre bønder som leverte stadig mindre melk. Til slutt gjensto bare en mulighet, 

og det var å søke fusjon med Arla. Konkurransemyndighetene kunne heller ikke se andre 

muligheter, og godkjente fusjonen mot at Arla sørget for å selge noen av de mest kjente 

merkevarene som Milko hadde. Det innebar at Tiger, Bärry, Fjällyoghurt, Fjällfil og 

Bollnäsfil måtte selges62. Norrmejerier kjøpte Fjällfil og Fjällyoghurt, og Kavli har fått 

godkjent kjøpet av yoghurtmerkene Tiger og Bärry som fortsatt skal produseres av Arla, men 

selges og markedsføres av Kavli63. Bollnäsfil gikk til det lille meieriselskapet Gefleortens64.  

 

Et annet av Konkurrensverkets krav for å godkjenne fusjonen var at Arla solgte det 

nedleggingstruede Milko-meieriet Grådö Mejeri. Salget av dette har ikke vært enkelt. For 

hvem vil vel kjøpe et meieri uten leverandører av melk i et melkemarked som ville vært 

vanskelig uansett? Arla har gjort flere forsøk, men Konkurrensverket har nå overtatt arbeidet 

med å finne interessenter. Hvis et salg ikke lar seg gjennomføre, så vil meieriet gå tilbake til 

Arla, som må ta avgjørelser om framtidig drift65. Per i dag har meieriet 70 ansatte mot 

tidligere 16066.  

 

Og Skånemejerier følger etter… 

Skånemejerier var den nest største aktøren på meierisiden ved inngangen til 2011. Selskapet 

ble eid av omtrent 570 melkeprodusenter i det sørlige Sverige fram til i februar i år. Blant 

varemerkene er Skånemejerier, Bravo, Allerum, Smålands- och Blekingemjölk. 

Skånemejerier omsatte for drøyt 3 mrd. SEK og hadde 590 ansatte. I konsernet inngikk også 

datterselskapene Hjornära, Lindahls meieri og Östgötamjölk. De var også deleiere i 

Skånemejerier Storhushåll AB samt ProViva AB fram til ProViva ble solgt til Danone.  

 

Skånemejerier satset på å bli best i nisjemarkedet og profilerte seg mot helsebringende 

produkter. Intensive satsninger har resultert i produkter som Proviva, Primaliv og Hjärtans 

lust. Alle disse er godkjente som functional food (Ericsson 2006)67. I tillegg til å selge i det 

svenske markedet hadde selskapet også eksport til Finland, som var det største utenlandske 

markedet. Skånemejerier ble solgt til den franske Lactalis-gruppen i 2011, og avtalen ble 

godkjent av de svenske konkurransemyndighetene i 2012. Lactalisgruppen er verdens største 

meieriselskap, med tilstedeværelse i nær 150 land. Selskapet er familieeid og har sin base i 

                                                 
62 http://svt.se/2.55755/1.2680948/fjallfil_till_norrmejerier&from=rss 
63 http://www.norsklandbruk.no/mat‐og‐marked/2012/02/15/kavli‐kjoeper‐milko‐yoghurt.aspx 
64 http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.4296555‐bollnasfilen‐till‐gavle 
65 http://www.lantbruk.com/lantbruk/utlanningar‐valkomna‐nar‐grado‐saljs 
66 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=4999272 
67 Eriksson, Sofie. 2006. Ressursutnyttjande innom strategiska allianser. En studie av samarbetet mellan Milko, 
Skånemejerier och Valio. SLU, Institutionen för ekonomi. Uppsala.  
http://ex‐epsilon.slu.se:8080/archive/00001144/01/Eriksson%2C_Sofie.pdf 
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Laval i Frankrike68. Det antas at EUs konkurransemyndigheter ikke vil ha innsigelser mot 

oppkjøpet.  

 

Skånemejerier var ikke i en like presset situasjon som Milko, men bakteppet var likevel den 

vanskelige økonomiske situasjonen i det svenske meierimarkedet. Man anså at det krevdes en 

sterkere økonomisk aktør for å sikre økt innovasjonsgrad og muligheter for å gjennomføre 

nødvendige investeringer. I 2010 hadde selskapet et rekordregnskap på grunn av salget av den 

probiotiske produktserien Proviva til Danone. I 2011 fulgte Skånemejerier etter Arla i å sette 

opp produsentprisen på melk, og dette førte til et underskudd på 56 mill SEK. I etterkant satte 

de ned melkeprisen, så de ble liggende 40 øre under Arlas pris. Skånemejerier hadde beveget 

seg inn i det danske markedet for egne merkevarer og inn i Arlas kjerneområde i 

stockholmsregionen. Selskapet undervurderte sannsynligvis omkostningene ved 

markedsføring og logistikk, og i tillegg var den svenske kronen høy sammenlignet med den 

danske. Selskapet begynte å miste produsenter til Arla som følge av den lavere melkeprisen, 

og behovet for å styrke posisjonen sin gjennom samarbeid med andre aktører ble mer 

markant69.  Fusjonen mellom Milko og Arla førte til at Arla var en umulig fusjonspartner, da 

dette aldri ville kunne blitt godkjent av konkurransemyndighetene. Den franskeide 

meierigiganten Lactalis-gruppen benyttet dermed muligheten til å posisjonere seg i det 

svenske markedet gjennom å gå inn i forhandlinger om å kjøpe opp Skånemejerier.  

Etter lange diskusjoner om grenser for maksimal melkeproduksjon og krav fra Lactalis om en 

minimumsleveranse, pris og betingelser for øvrig, så ble avtalen klar i februar 2012. 

Produksjonen ved Skånemejeriers anlegg vil fortsette som normalt, men forskjellen vil være 

at foretaket drives av en annen eier, mens de om lag 560 gårdbrukerne danner en såkalt 

produsent eller leverandørorganisasjon. Den økonomiske foreningen kommer til å fortsette, 

blant annet for å være med og beslutte hvordan fordelingen av fortjeneste skal skje, samt være 

med og sette melkeprisen til melkebøndene70.   

Avtalen med Skånemejerier og Lactalis er delt i to deler. Først er det betaling for aksjene i 

holdingselskapet over fire år, til den økonomiske foreningen. Så er det en avtale om 

melkeprisene som innebærer at bøndene totalt skal få minst 50 øre mer per liter melk enn 

markedsprisen i Sverige over åtte år. En del av disse 50 ørene kommer fra Lactalis, mens en 

del kommer fra salget av Proviva. På sett og vis kan man derfor si at eierne av Skånemejerier 

har gitt en kreditt til Lactalis med åtte år som nedbetalingstid. Hvis bonden skal få fullt 

utbytte av salget må han eller hun levere melk i ti år71.   

                                                 
68 http://www.lactalis.fr/english/groupe/valeurs.htm 
69 http://www.lf.dk/~/media/lf/Aktuelt/Publikationer/mejeri/2011/mejeri_09_2011.ashx 
70 http://www.svenskmjolk.se/Mjolkgarden/Tidningen‐Husdjur/Nyheter/2011/Ovrigt/Skanemejerier‐sager‐ja‐
till‐affar‐med‐Lactalis/ 
71 http://kavlinge.lokaltidningen.se/skaanemejerier‐k%C3%B6ps‐av‐franska‐lactalis‐
/20120222/artikler/120229942/ 
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For Lactalis betyr oppkjøpet at de både har sikret seg bedre tilgang til melk, og at selskapet 

har fått en vei inn i et kjøpesterkt marked for ferskvarer, og også for sine egne oster og andre 

produkter. Oppkjøpet gir Lactalis muligheten til å kombinere salg av Skånemejeriers 

produkter med eksport av selskapets egne varemerker i Sverige. Lactalis har vært en aktør i 

det skandinaviske markedet  i flere år via det danske datterselskapet Lactalis Danmark A/S, 

blant annet med salg av ost under varemerket President. Tidligere importerte Lactalis 

produkter til Sverige og Danmark via det Arla-eide selskapet Delimo, men i 2007 kjøpte 

Lactalis, som også var hovedleverandør til Delimo, selskapet72. Lactalis har også behov for 

melk. Uten egne melkebønder kjøper foretaket melk på det åpne markedet gjennom kontrakter 

med bønder og produsentgrupper. Tilgang på melk kan bli en flaskehals dersom konkurransen 

om råvaren øker globalt. For Skånemejerier betyr salget at Lactalis har den økonomien og 

kunnskapen som skal til for å videreutvikle Skånemejerier og skape den lønnsomheten i 

produksjonen som Skånemejerier ikke klarte selv73. 

Kritikken mot avtalen går på at medlemmene av Skånemejerier nå taper innflytelse og 

eierskapet til industrien som de har bygd opp og drevet i generasjoner.  

Fransmännen har inget trollspö att svinga, det hade varit bättre att gå vidare på egen hand.  

Det känns tungt att det som byggts upp av generationer bönder nu försvinner.  

John Olsson, leverandør fra Österlen74. 

 

For Skånemejeriers eiere betyr salget dermed at de får betalt for det selskapet som deres 

forgjengere har bygd opp. Ved en fusjon med en annen meieriforening ville verdiene gå inn i 

en felles kasse. Baksiden er at de skånske melkeprodusentene mister eierskapet og makten 

over selskapet. Beslutningsmyndigheten ligger nå  hos Lactalis-gruppen.  

 

Den siste gjenværende av de store holder fortsatt stand 

Norrmejerier Ek. Forening er meieriselskapet i Nord-Sverige. Meieriet foredler årlig ca. 195 

millioner kilo norrlandsk melk på meieriene i Luleå og Burträsk. Norrmejerier har en tydelig 

profil, som både i navn på selskapet og produktene viser til Nord-Sverige, villmark og samisk 

område. Av melken foredles meieriprodukter som melk, rømme, fløte og ost. Norrmejerier 

eier dessuten varemerket Västerbottensost, Verum, Gainomax, Norrglimt og JOKK bærdrikk. 

Norrmejerier eies av 610 bønder i Norrbotten, Västerbotten og Västernorrland.   

Selskapet ble dannet i 1971 etter en sammenslåing av Västerbottens södra mejeriförening, 

Skellefteortens mejeriförening og Västerbottenslens mejeriförbund. I 1991 skjedde det en 

sammeslåing mellom Norrmejerier i Västerbotten og Norrbottenslens producentförening 

(NLP). 

 

                                                 
72 http://www.lantbruk.com/lantbruk/vi‐vill‐inte‐kopa‐arla 
73 http://www.lantbruk.com/lantbruk/darfor‐koper‐lactalis‐skanemejerier 
74 http://dev.lantbruk.com/stamman‐sa‐ja‐till‐lactalis/2012‐01‐09 
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Norrmejerier ser ut til å få ha sitt kjerneområde i fred for konkurrenter. Selskapet har fastholdt 

den nordlige regionen som en solid basis og samtidig utviklet sterke merkenavn og nye 

produkter. Det ser ikke ut til at Norrmejerier har noen ambisjon om å bli landsdekkende på 

ferskvarer, men til gjengjeld har selskapet sterke varemerker for ost og functional foods som 

selger over hele Sverige, og som også eksporteres. Selskapet har også en solid økonomisk 

basis, blant annet på grunn av tilskuddsordninger til ”nordlig landbruk”.   

 

Så langt tyder alt derfor på at Norrmejerier kommer til å fortsette som eget selskap, og at det 

ikke havner i samme situasjonen som Milko og Skånemejerier, hvor det ble nødvendig å selge 

for å sikre leveransene til eierne sine. Selskapet er veldrevet, og har sine egne sterke nasjonale 

varemerker og en sterk lojalitet hos konsumentene i det nordlige Sverige.   

 

 

4.3 De minste aktørene 

Den største av de minste meieriselskapene er Falköpings Mejeri, som eies av 250 

gårdbrukere, hvorav 160 aktive melkeprodusenter, på og rundt Falbygden. Selskapet omsetter 

for mer enn 650 mill SEK, og bearbeider 100 mill. liter melk, eller om lag 3,5 prosent av den 

svenske melken. Selskapet produserer melk, fløte, crème fraîche, ost, iskrem og melkepulver. 

Per i dag går om lag 25 prosent av melken til å produsere egne merkevarer for Lidl og ICA. 

Ifølge Thomas Andersson, selskapets adm. dir., er dette markedet kommet for å bli, og 

utviklingen her gjør det bare enda viktigere å markedsføre deres egne varemerker.  

 

Et annet av de mindre meieriselskapene er Gefleortens Mejeriförening, som er Sveriges sjette 

største meieriselskap. Det er et samvirkeselskap som er eid av 113 melkeprodusenter i 

Uppland/Gästrikland. Selskapet satser først og fremst på å være store i sitt nærområde.  

Det aller minste meieriselskapet i Sverige er Gäsene mejeri. Gäsene Mejeriförening startet i 

1931 og eies av 43 bønder, hvorav 31 fortsatt leverer melk til meieriet. I begynnelsen leverte 

meieriet de vanlige meieriproduktene, men på grunn av stor etterspørsel etter deres 

hushållsost har de valgt å spesialisere seg på bare dette produktet. Det er denne hushållsosten 

som har bilde av en gås på emballasjen. 

Disse små meieriselskapene ser ut til å ha tro på framtiden til tross for de vanskelige 

forholdene i meierimarkedet. De leverer lokale produkter og har forbrukere som foretrekker 

disse foran Arla-produktene. Kjedene ønsker heller ikke at Arla skal være fullstendig 

dominerende, og ønsker å føre også lokale produkter. Det kan vise seg at ”hullene” i markedet 

som disse selskapene fyller, kan ha blitt større med fusjonen mellom Milko og Arla og 

Lactalis sitt oppkjøp av Skånemejerier.    
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4.4 Svensk mjölk är snart ett minne blott 

Dette er overskriften i en kritisk kommentar i Veckans Affärer høsten 2011, der Gunnar 

Lindstedt kommer med følgende betraktninger om framtida til svensk melkeproduksjon75: 

 
Danska mejerijätten Arla har nu med Konkurrensverkets hjälp skaffat sig monopol på stora delar av den 
svenska marknaden genom att roffa åt sig mejeriföretaget Milko utan att betala ett öre. Milkos hårt 
pressade bönder är grundlurade och hoppas nu på Arlas barmhärtighet och ett högre mjölkpris så att de 
kan överleva.  

Men att Arla i längden ska hämta mjölk på långa avstånd och i små volymer från Norrlands inland, 
samtidigt som Arla i Danmark har ett stort mjölköverskott som man behöver exportera, är helt 
osannolikt. Precis som man redan gjort med ost och smör kommer snart alltmer mjölk tas in från 
Danmark.  

 

Mens svensk meierivirksomhet i 1995 helt og holdent var eid av svenske melkeprodusenter, 

så er dagens situasjon at beslutninger som fattes om 87 prosent av den innveide svenske 

melken, tas i styrerom der danske, tyske, engelske og franske eierinteresser har flertall enten 

sammen eller alene. 

 

Den svenske tiltroen til at svensk melk hadde kvaliteter som kunne konkurrere i EU-markedet 

på grunn av sin renhet og fordi svenske produsenter hadde strengere krav til dyrevelferd enn 

sine konkurrenter i andre land, har ikke vist seg å holde stikk. Produksjonen er redusert, 

svenske produsenter finner ikke tilstrekkelig lønnsomhet i markedet til å produsere den 

kvoten de har, og spesielt i skogsbygdene legger mange ned melkeproduksjonen.  

 

Samtidig som konsumentene ønsker lokal produksjon, kommer stadig mer av osten fra 

Danmark, mens den svenske melken i større grad går til produksjon av pulver. Svenske 

konsumenter får fortsatt drikkemelk og smør som er produsert innenlands, men fløten som 

inngår i Bregott (den svenske Bremyken), kommer fra danske melkeprodusenter. Selv om 

Arla har lovet å hente melk fra alle de små produsentene til Milko som driver produksjon i 

spredtbygde områder, så spørs det hvor lenge Arla vil ta omkostningene ved å hente melken.  

 

En sterk driver i denne prosessen er dagligvarekjedene, som presser på for å sikre billigst 

mulig varer, og som har spilt de ulike meieriselskapene ut mot hverandre. Meieriselskapene 

har i sin tur konkurrert om primærprodusentene, noe som på kort sikt kan ha vært positivt for 

noen av melkeprodusentene, men det har ikke vært en farbar vei over tid. Svensk 

meieriproduksjon befinner seg i dag i en skvis med innskrenket marked på den ene siden, og 

leverandører som ikke lenger finner det lønnsomt å levere melk, på den andre.  

 

 

  

                                                 
75 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svensk‐mjolk‐snart‐ett‐minne‐blott_6617032.svd 
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5 Oppsummering – hva nå? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk melkeproduksjon er under press. Bruksstørrelsen har gått kraftig opp, produsentene 

sliter med lav lønnsomhet, og mange forlater næringen. Presset kommer fra redusert konsum 

og økt import og innførsel av meierivarer, spesielt av ost og yoghurt. Meieriselskapene 

opplever hard konkurranse i begge ender, dvs. både om kontrakter hos kjedene og om å 

beholde råvareprodusentene sine. 

 

Det er spesielt i de næringssvake delene av Sverige at melkeproduksjonen er i nedgang. 

Produksjonen opprettholdes i større grad i de sentrale og mer fruktbare delene av landet. EUs 

landbrukspolitikk, etter frikopling av jordbruksstøtten som ga innføring av gårdsstøtte i 

Sverige, er innrettet slik at det gis mest støtte til de som har hatt stor produksjon i 

referanseårene på begynnelsen av 2000-tallet. Dette forsterker forskjellene i lønnsomhet 

mellom skogsbygdene og de mest produktive delene av landet.  

 

Kriteriet for å motta gårdsstøtte er at mottakeren må ”holde jorda i hevd”. Lav melkepris, 

kombinert med at melkeproduksjonen krever at det investeres, at kostnader på kraftfôr er 

økende, og at produksjonen er arbeidsintensiv, fører til at mange finner det mer lønnsomt å 

motta gårdsstøtten ved å holde jorda ”i hevd” på billigere og enklere måter. Denne virkningen 

av gårdsstøtten gjelder uavhengig av hvor i Sverige produksjonen finner sted, men forsterkes 

der produksjonskostnadene er høyest  

 

Spørsmålet er også hvilken effekt EUs landbrukspolitikk etter 2013 vil ha på svensk landbruk. 

Vil det være mulig å innføre virkemidler som i større grad stimulerer melkeproduksjonen, 

eller er dette helt uaktuelt? Svenske myndigheter har i all hovedsak valgt å bekjempe EUs 

felles landbrukspolitikk, snarere enn å vurdere og argumentere for tiltak som kunne gagnet 

interessene til svenske gårdbrukere og svensk landbruk. Det er imidlertid tegn som tyder på at 

dette begynner å gå opp for svenske politikere og myndigheter. De svenske 

sosialdemokratene har utviklet en plan for ”svenskt spårbyte i den europeiske 

jordbrukspolitiken”76. Hensikten med sporbyttet ser imidlertid mer ut til å være et ønske om å 

                                                 
76 Den socialdemokratiska jordbruksreformen – En plan för svenskt spårbyte i den europeiska 
jordbrukspolitiken: http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/eu/PDF/Skriftserien‐2011‐3‐
Jordbruk‐110302.pdf 
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ikke stå helt på sidelinjen i de diskusjonene som foregår i EU, enn å oppnå resultater på vegne 

av svensk melkeproduksjon.  

 

Et annet eksempel på diskusjon rundt landbrukspolitikken er Harald Svensson, som er 

sjeføkonom i Jordbruksverket. Han peker på de negative effektene EUs landbrukspolitikk har 

hatt for landbruket, og reiser spørsmål om landbrukspolitikken etter 2013 kanskje kan bidra til 

å snu den synkende svenske produksjonen 77. 

 

Svensson peker på at en mulig handlingslinje ville vært om LFA-støtten, som har en kobling 

til produksjonen ble styrket. Muligheten for at deler av denne settes av for å oppnå 

sysselsettingseffekter i distriktene. Et annet forhold som det pekes på, er nødvendigheten av å 

løse gårdsstøtten fra historisk produksjon, og han spør om hvilken samfunnsnytte det egentlig 

gir å dele ut mesteparten av midlene til områder der produksjonen mest sannsynlig ville 

fortsette som før også uten denne støtten 78.         

 

Sverige har hatt langt flere meieriselskaper i markedet enn vi har hatt i Norge. Det har ikke 

funnet sted en tilsvarende sammenslåing av lokale kooperativer til ett stort dominerende 

nasjonalt selskap, slik det skjedde i Norge, Finland og Danmark. Det største svenske selskapet 

slo seg i stedet sammen med det største danske, og sammen dannet de Arla Foods, som igjen 

er et selskap med en ekspansiv strategi både i egen verdensdel og utenfor. Som 

samvirkeselskap er målet å ta ut størst mulig verdi av den melken eierne leverer, og sørge for 

best mulig avkastning til eierne. Arlas innveide volum er stort, og markedsandelene er høye i 

Storbritannia og Nord-Europa. Samtidig er Arla også store innenfor et bredt spekter av 

produkter. Det gir rom for storskalaproduksjon, mulighet til å utnytte åpninger i markedet og 

til å holde kostnadene nede. Dette skulle med andre ord gi grunnlag for en fleksibel og 

lønnsom produksjon, og økt overskudd tilbake til melkeprodusentene. Det gjelder også de 

svenske produsentene og eierne i samvirket. Men til tross for at Arla har lyktes i rimelig grad i 

sine internasjonale operasjoner, så har ikke selskapet greid å skape optimisme blant 

melkeprodusentene i Sverige, og Arlas medlemmer er like rammet av den lave lønnsomheten 

i næringen som de øvrige melkeprodusentene i Sverige.    

 

Samtidig ser vi at konkurransen mellom de svenske melkeprodusentene gjennom deres 

meieriselskaper har vært hard. De har vært spilt ut mot hverandre i kamp om kontrakter med 

dagligvarehandelen. Kjedenes egne merkevarer presser også prisen til produsent. Arla tok 

over det tredje største selskapet i Sverige, mens det nest største selskapet ble kjøpt opp av den 

franskeide Lactalis-gruppen. Spørsmålet som reiser seg, er også i hvilken grad de mindre 

leverandørene og de melkebrukene som ligger avsidesliggende til i Sverige, vil klare seg 

framover. Lactalis har forpliktet seg til å kjøpe melken til de tidligere eierne av Skånemejerier 

                                                 
77 http://www.jordbruksverket.se/download/18.32b12c7f12940112a7c80004558/CAP+2013.pdf 
78 Op cit.  
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i et bestemt antall år framover, og Arla har lovet at de også skal hente melken hos de av 

Milkos eiere som befinner seg i tynt befolkede områder. Spørsmålet er likevel i hvilken grad 

de vil gjøre det framover dersom dette blir for dyrt i forhold til å la mer lønnsomme 

produsenter øke sin produksjon. Dette er et relevant spørsmål i forhold hvor i Sverige melken 

skal produseres i framtiden, men spørsmålet kan også vise seg å bli relevant i forhold til om 

det svenske melkeforbruket skal dekkes av svenske leverandører, eller av danske, tyske eller 

britiske leverandører i framtiden. 

 

Svensk Mjölks prosjekt, Mera mjölk, er et forsøk på å snu trenden ved å øke motivasjonen for 

å drive med melkeproduksjon i Sverige. Det tas også til orde for at det bør brukes politiske 

virkemidler for å støtte opp under produksjonen i skogsbygdene, der den synker mest. 

Hvorvidt trenden med produksjonsnedgang vil snu eller akselerere framover, vil avgjøre 

framtiden for den svenske landbruksproduksjonen og industriens størrelse.   

 

Hva som skjer i svensk melkeproduksjon, og ikke minst hvordan Arla Foods utvikler seg, har 

også betydning for norske melkeprodusenter. Norsk melkeproduksjon er avhengig av et sterkt 

tollvern, da prisnivået er lavere i EU enn i Norge. Samtidig er tollvernet under sterkt press 79. 

Ambisjonsnivået for norske melkeprodusenter er å kunne levere så godt som hele spekteret av 

meierivarer basert på norsk melk. Det er viktig for stordriftsfordeler i melkeproduksjonen og 

rasjonell melkeutnyttelse. Prisforskjellen i primærleddet er vesentlig, og skyldes et generelt 

høyere kostnadsnivå i Norge, at strukturen i norsk melkeproduksjon er småskala og at det er 

et langstrakt land med høye transportkostnader. Sammenligner vi volumet i norsk 

melkeproduksjon, med 1,5 mill. tonn, med Arlas, som kommer til å bli på 12 mill. tonn etter 

de planlagte sammenslåingene, så sier det seg selv at Arlas muligheter for å forsyne det 

norske markedet er stort dersom vi ikke bruker vår politiske handlefrihet til å sikre 

verdikjeden fra jord til bord. Situasjonen i svensk landbruk gir stor grunn til uro på grunn av 

produksjonsfall og tap av kontroll med egen industri. Med klok politikk kan tilsvarende 

utvikling i Norge unngås.  

                                                 
79  Torbjørn  Tufte.  Tollvernet  forvitrar  –  Norsk  landbruksvarehandel  i  lys  av  EØS  og  tredjeland.  LU‐rapport 
7/2011. Landbrukets Utredningskontor.  
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