Debattartikel publicerad i Land Lantbruk, november 2010
Klimatcertifiering utan verklighetsanknytning
I tisdagens ATL försvarade Linda Cederlund och Anna Richtert på Svenskt Sigill
klimatcertifieringen som tidigare har kritiserats i en debattartikel av Lars Jakobsson och Tore
Johansson. Liksom Tore och Lars ser Sveriges Mjölkbönder med stor oro på införandet av ett
sådant system. Klimatmärkningen innebär väldigt mycket extraarbete för oss producenter men
det framgår ingenstans hur vi ska kompenseras för detta. Situationen är inte ny för oss. Vi
bönder skapar mervärden åt handeln och konsumenterna men vi får inget ut av det. I stället
blir det mer pappersarbete och fler regler att hålla reda på.
Vi är införstådda med att certifieringen ska vara frivilligt men för oss mjölkföretagare finns
det en risk att en anslutning till systemet blir mer eller mindre tvångsmässig. Om en
mejeriförening ansluter sig till systemet kan dess medlemmar inte längre välja om de vill
certifiera sin mjölk eller inte. Man får heller inte glömma bort att vi som producenter inte kan
påverka priset på den råvara vi säljer. I den bästa av världar skulle varje enskild producent
kunna välja att certifiera sin produkt, sälja den till ett högre pris (eftersom den har ett
mervärde!) och tjäna pengar. Så ser inte verkligheten ut och det måste man ha insikt i när man
inför ett system som klimatcertifieringen.
Vi i Sveriges Mjölkbönder ställer oss även kritiska till hur reglerna har tagits fram och vilken
dialog som har förts mellan producenter och projektgrupp. Hur många producenter har varit
delaktiga i framtagandet av systemet? Hur realistiskt har dessa i sådana fall ansett det vara att
uppfylla alla krav?
Vi som producenter kan inte längre acceptera att regel efter regel införs ovanför våra huvuden
samtidigt som vi inte får betalt för det vi gör. Vi anser att grundtanken med en
klimatcertifiering är god och ser naturligtvis det nödvändiga i att vi tillsammans arbetar för en
minskad klimatpåverkan. Det vi ställer oss kritiska till är att vi som producenter har ställts
utanför framtagandet av ännu ett regelverk. Vi hade välkomnat systemet om man från Svenskt
Sigill hade pratat om ett mervärde, också för oss som producenter!
/Stefan Gård, ordförande för Sveriges Mjölkbönder

