
   Göte, Olle och Kent Jakobsson, 
Guteruds gård 

Lokalt mejeri ökar 
mjölkens värde  

MILK 

Detta är innovationen 1 

Närhet mellan producent och konsument lönar sig  

När mejeriet i Värmland lades ner blev det mycket 

diskussion bland såväl lantbrukare som konsumen-

ter. Man saknade ett lokalt mejeri. Mjölkkrisen för 

några år sedan gav också många artiklar i pressen 

och ett intresse för svensk mjölk. 

Ekonomin var inte den bästa och då var det läge för 

att se hur man kan få mer betalt för mjölken. Det 

gjorde att en diskussion om att starta Wermlands 

mejeri kom igång. Mejeriet har fem delägare. En av 

dem är mejeristen vilket var viktigt när man beslu-

tade sig för att starta. Cirka tio gårdar levererar en del av sin mjölkproduktion dit, varav Gu-

terud är en. Resten av mjölken går till Arla. Det är en tanke bakom att flera gårdar levererar 

eftersom man vill ha stark lokal förankring. Gårdarna ska vara nära kunden, därför måste de 

vara spridda i länet. 

Nu produceras olika produkter. Lantbrukarna demonstrerar dem i butik. Merbetalningen är 

givetvis mycket viktig. Även demonstrationsarbete i butik ersätts. Det ska vara lönsamt sam-

tidigt som det är roligt att ha kontakt med konsumenterna.  

Ekonomiskt resultat och konsumentkontakt  

Lokal förankring och bättre ersättning för mjölken genom att 

leverera till lokalt mejeri  

En nära kontakt mellan producent och konsument är viktigt för att 

möta lokal efterfrågan. 



L O K A L T  M E J E R I  Ö K A R  M J Ö L K E N S  V Ä R D E   

    Gårdsbeskrivning 2 

GÅRDEN 

Ägs av tre delägande bönder à 25 % samt 

mejerist och Johansson & Söner à 12,5 %. 

Nio heltider arbetar med gård och entre-

prenad. 

650 ha åker varav 350 ha slåttervall och 

120 betesvall. 

150 ha naturbete. 

Insådd i helsäd av korn/ärt eller vete/ärt 

ger god etablering av vallen.  

 

DJUREN 

400 mjölkkor (Holstein och SRB) produce-

rar 11 000 kg mjölk.  

Utfodras med blandfoder och mjölkas i 

robot.  

VARFÖR FUNKAR DET? 

Man har olika ansvarsområden på gården. Delar av mjölken levereras till lokalt 

mejeri. Konsumenterna vill handla lokalt och har fått ett intresse för svensk, 

lokal mjölk delvis genom de artiklar som funnits i pressen i samband med 

mjölkkrisen. Flera gårdar, spridda över länet, är viktigt för att möta lokal 

efterfrågan.  

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Jordarterna varierar men mest mellanlera. 

Tempererat kontinentalt klimat. 

Altitd: 120 m över havet. 

Lutning: 1 %. 

Gården ligger vid Långserud i Värmland.  

 

VALLSKÖTSEL 

Bete: Ja. 

Slåttervallar med rödklöver, viklöver, timo-

tej och ängssvingel. Ensilerar i plansilo med 

tak. 
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