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Eva Myrgren
Lantbrukare i Norra Sverige närmare bestämt i Nordmyra Gård i Hälsingland

Utöver lantbruket är jag också Ordförande i Dala Gävle Husdjur, en av landets 11
husdjurföreningar som bedriver avel och produktionsrådgivning till lantbrukarna.
Jag är också styrelseledamot i svensk Mjölk, som är vår Riksorganisation för landets
Husdjurföreningar och Mejeri

Vår Gård

Vi, min man Lars-Åke jag och en anställd i ladugården driver gården som är på
100 Ha åkermark
100 Ha skog
Vi brukar all mark till ensilage, hö och beten och odlar ingen spannmål
Vår besättning består av 50 SRB-Kor. + rekrytering. Avkastningen är 9.300 kg
Korna står i en uppbunden ladugård vintertid och betar över sommarmånaderna
Ungdjuren går i boxar inne eller i kall lösdrift på halmbädd
Kvigorna tas in för seminering och har en inkalvningålder på mellan 24-26.5 månader
Tjurarna föds upp till ca 12 månaders ålder = en slaktvikt mellan 250 – 280 kg
Vi bedriver också travhästverksamhet och föder upp och tävlar med för dagen med
kallblodiga travare.
Vi mjölkar med mjölkräls och har 10 organ på 5 dubbla bärare
Utfodringen sker med Smart Feeder 2000 och korna utfodras 6 gånger /dag med ensilage
och färdigfoder

Verksamhetsplanering
Planering för utfodring, avel växtodling och ekonomi gör vi idag själva med hjälp av data
program.
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Individ Ram
Stalljournalen
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•
•

Genvägen
Skiftesplan
Bokföringsprogram
Skogbruksprogram

Rådgivning i dag
Som lantbrukare kan jag få rådgivningshjälp genom min
•
•
•
•
•
•
•

Husdjurförening
Mejeriförening (kvalitetsfrågor i mindre skala)
Slakteri
Hushållningssällskap (olika i landet)
Lrf konsult (ekonomi)
Lantmännen genom foderförsäjningen (en del kallar denna rådgivning för gratis med den
är naturligtvis inbakad i foderpriset)
Privata rådgivare

Framtida Rådgivning (min syn

som jag delar med många andra)

Sverige har idag ca 10.800 mjölkproducenter och det minskar med en till två om dagen så
om några år är det säkert inte mer än 6-7 000 mjölkproducenter kvar.
Framtidens lantbrukarna utvecklas till företagare med hög kunskap och vill inte köpa annat
an vad som uppfattas kan komma det egna företaget till nytta.
Men alla gårdars effektivisering sker ju som bekant inte samtidigt, och föreningen måste
tillgodose alla medlemmars behov .
Eftersom lönekostnaderna är den största delen i ett kunskapsföretag som sedan styr priset
ut till kund så känns det säkert inte alldeles lätt att arbeta som rådgivare till oss lantbrukare
idag .
Därför måste vi se över våra gemensamägda föreningar och anpassa dom för framtiden så
att det också blir attraktiva arbetsplatser
I min förening har vi genomfört en enkät på vad vi lantbrukare önskar i framtiden och
slutsatserna därifrån var:
Att vi lantbrukare vill ha en effektivisering av våra gemensamägda företag för att inte
genomföra dubbla arbeten. Vi kommer att skaffa framtidens kunskap mer genom
specialistrådgivning och stategirådgivning vid specifika tillfällen samt genom seminarium
nätverksringar och över Internet

Som jag berört tidigare så blir vi svenska bönder allt färre precis som i övriga EU.
Lantbrukarnas kunskapsförsörjning kräver stora investeringar och som lantbrukare ser jag att
det måste till radikala förändringar i den gemensamma investeringen för landet

Sverige är som ni vet ett väldigt avlångt land med mycket olika produktionsförutsättningar.
Och trots att vi har nationella stöd i norra Sverige så minskar vår produktion mer än i övriga
landet.
Nu när Finlands politiker gjort ett mycket bra jobb för er finska bönder, där de nationella
stöden ökar och ni ser Norra Sverige som en framtidmarknad.
Så vill det till att vi får produktionsrådgivning som är anpassad för våra geografiska
förutsättningar.
Jag tror att en väg kan vara att fördela Sverige i exempelvis fyra regioner och vår
riksorganisation Svensk Mjölk är någon form av paraplyorganisation för
kunskapsutvecklingen.

Forskning kan bli gemensam i norden
För att beröra Lantbruksforskningen i Sverige idag så är min uppfattning att
kommunikationen mellan forskningsresultaten och tillämpningen måste göras mer
användarvänlig.
Idag förmedlas resultaten till viss del genom skrifter men merparten sker genom rådgivarna
eller i samband med försäljning av en produkt.
Men som jag tidigare berört är framtidens lantbrukare, företagare med hög egen kompetens
och kommunikationen kommer inte alltid att ske de vägarna. Utan informationen bör kunna
hämtas exempelvis över Internet.

Jag skulle gärna se en
•

Nordisk Avelsvärdering

•

Nordisk kokontroll

•

Gemensamt fodervärderingssystem

Jag vill kunna ta del av de resultat som skett i era länder. Ser vi på Skandinavium i EUperspektiv så är vi ganska små. Men tillsammans kan vi utveckla våra produkter till att vara
attraktiva på marknaden

