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1. Inledning och rekommendationer 
 

Bakgrund 

Denna rapport skrivs på uppdrag av projektet Smaka på Åre. Syftet med rapporten är att 

tydliggöra vad obehandlad mjölk betyder i europeiska matländer i dag, delge denna kunskap 

till företrädare för Sverige det nya Matlandet samt att ge råd till arbetet med Åres ambitioner 

att förknippas med obehandlad mjölk. 

 

Projektet Smaka på Åre vill arbeta med ”riktig mat”, där obehandlad mjölk är en viktig 

produkt och symbol. Följande grunder gäller för projektet: 

Jordbruket i Åres fjälldalar har avvecklats i snabb takt och närmar sig det definitiva slutet. 

Samtidigt blir områdets expansiva turism, med Åre i spetsen, allt mer medveten om det 

potentiella värdet av en egen matproduktion som bidrar till kundnöjdheten. 

Områdets naturgivna och kulturhistoriska förutsättningar talar för en idisslarbaserad mjölk 

och köttproduktion av exceptionell kvalitet. 

De återstående producenterna av mjölk och kött är fångade i den anonyma bulkproduktionens 

ointresse för områdets unika förutsättningar.  

Lösningen är att bygga direkta relationer mellan jordbruket och den lokala marknaden. 

Marknadsrelationer som möjliggör en utveckling av produktionen i riktning mot växande 

kundnöjdhet hos turisterna. 

Slutsatsen blir att riktigt färsk och obehandlad mjölk ger oss en avgörande möjlighet att 

rädda det fjällnära jordbruket samtidigt som vi utvecklar framtidens turism. 

 

Sammanfattning 

Förbudet mot att sälja opastöriserad mjölk i Sverige har en intressant politisk bakgrund. En 

omfattande kampanj, från 1920-talet och framåt, för att dricka mjölk gjorde svenskarna till 

världens mesta mjölkdrickare. Kravet på pastörisering var en del av en politisk uppgörelse 

mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet, den s.k. kohandeln. Uppgörelsen medförde 

en stabilare ekonomisk utveckling, lugn på arbetsmarknaden och ett stöd till 

bondekooperationens utveckling. 

 

De många små privata mejerierna slogs snabbt ut och ersattes av större kooperativa mejerier. 

Även om det fanns folkhälsoargument till beslutet om pastörisering, så underlättade kravet på 

pastörisering också framväxten av stora mejerier och försvårade för de många små mejerierna 

att överleva. 

 

Försäljning av opastöriserad mjölk är tillåten i flertalet länder i EU. Hygien- och 

kontrollkraven är hårdare än för pastöriserad mjölk i dessa länder. Dessa länders myndigheter 

menar att riskerna med obehandlad mjölk är lägre än de fördelar som uppkommer när en strikt 

kontrollerad försäljning tillåts. Svenska politiker och myndigheter framhåller att vi är ett land 
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med extra höga krav både på djurhållning och på hygienfrågor. Därmed borde också riskerna 

med att tillåta en kontrollerad försäljning av obehandlad mjölk vara små i Sverige. 

 

Den svenska synen på obehandlad mjölk avviker från de flesta andra länder i EU. Redan en 

jämförelse med vårt grannland Finland är illustrativ. Medan det svenska Livsmedelsverket är 

helt avvisande till att sälja opastöriserad mjölk, är myndigheterna i Finland positiv till denna 

mjölk. Även de franska myndigheterna lyfter fram fördelarna med en tillåten försäljning. 

 

Det finns många starka ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsskäl till försäljning av 

obehandlad mjölk. Ett absolut krav på pastörisering gynnar de stora mejeriföretagen och 

försvårar för småskaliga entreprenörer. 

 

En alltmer omfattande forskning tyder på att obehandlad mjölk har positiva hälsoegenskaper. 

I de länder där försäljning är tillåten menar man att de positiva effekterna överväger de risker 

som finns, särskilt som kraven på produktionen av obehandlad mjölk är hårdare. I dessa 

länder finns det också krav på att konsumenterna ska informeras om hur obehandlad mjölk 

ska hanteras och vilka risker som kan finnas. 

 

Olika begrepp 

Det är viktigt att välja rätt begrepp när man kommunicerar, inte minst till media. 

Opastöriserad mjölk är inte ett så tilltalande ord; långt och komplicerat. Ni använder själva 

begreppen, obehandlad mjölk, färsk mjölk och autentisk mjölk. Internationellt är det 

begreppet råmjölk som är det vanliga, men det är ju upptaget i Sverige. Begreppet autentisk 

har så många inslag att det blir svårt att definiera. Jag föreslår att begreppet obehandlad mjölk 

används. 

 

Jag ser det vidare som viktigt att lyfta ram både pastörisering och homogenisering. Som 

framgår nedan finns det ett flertal experter som tycker att avsaknad av homogenisering är det 

viktigaste, därefter kommer frånvaro av pastörisering. Det finns ju allt från milda former av 

pastörisering till hård högtemperaturpastörisering, och det är viktigt att visa upp en nyanserad 

syn i den frågan. 

 

Rekommendationer 

Det finns starka argument för att driva en opinionsbildande verksamheten för rätten att under 

kontrollerade former sälja obehandlad mjölk. Smaka på Åre kan ta ett initiativ som många 

andra aktörer kommer att uppskatta och vill efterfölja. Att lyfta fram den obehandlade 

mjölkens många fördelar såväl för bygdens utveckling som för människors hälsa, kan bli en 

styrka för Åres varumärke som en hållbar och välsmakande destination. 

 

Jag ser det som viktigt att lyfta fram den obehandlade mjölken som en viktig symbol, men 

också att ge en nyanserad bild där man gör klart att aktionen inte bara handlar om denna 

mjölk. Den obehandlade mjölken bör ses som en symbol för de många möjligheter som finns 

till ett bevarat fjällbruk och en starkare turismnäring. Det är knappast trovärdigt att driva 

argumentationen att alla mejeriprodukter som produceras i Åre inte får pastöriseras. Det 
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behövs produkter av båda slagen. Att ställa Livsmedelsverkets hårdnackade motstånd mot 

obehandlad mjölk, mot ett hårdnackat nej till pastörisering, inger knappast trovärdighet i 

mötet med media. Argumentationen bör vara tydlig men också nyanserad. 

 

Inte bara obehandlad mjölk 

Det är som sagt viktigt att se rätten att sälja opastöriserad mjölk som en viktig symbolfråga 

men också som en av de produkter som kan erbjudas till den lokala marknaden. Men det är 

knappast rimligt att all mjölk som konsumeras i Åre är obehandlad. Även i de länder där 

obehandlad mjölk säljs och har ett gott rykte, är det ändock fråga om en nischprodukt med 

hög kvalitet som säljs i begränsade volymer till en begränsad marknad. I EU får denna mjölk 

vanligen inte exempelvis serveras på skolor och på vårdinrättningar. 

 

Det är också betydelsefullt att sätta lönsamhet som ett självklart mål. Utan ekonomiskt 

hålbara produkter överlever inte en lokal produktion. Illustrativt är att till och med i ett land 

som Frankrike har flera producenter haft problem med lönsamheten med försäljning av 

obehandlad mjölk i automat. Således är det viktigt att inte bara lägga tyngdpunkt på 

obehandlad mjölk som symbol, utan att även lägga stor vikt vid affärsmässigheten.  

 

Jag har samtalat med flera kunniga kockar som är mycket positiva till obehandlad mjölk, dels 

för konsumtion, men än mer för matlagning. Genomgående säger de dock att den viktigaste 

egenskapen är att mjölken inte är homogeniserad, därefter kommer pastöriseringen. Således 

ser de en lågpastöriserad mjölk som inte är homogeniserad som helt överlägsen dagens mjölk. 

De skulle gärna köpa en mindre mängd helt obehandlad mjölk, men den större volymen fick 

gärna vara lokal ohomogeniserad men lågpastöriserad mjölk. Det är viktigt att reflektera över 

sådana argument.  

 

För att uppnå trovärdighet och för att få en positiv uppmärksamhet i media är det viktigt att ha 

en tung argumentation, kombinerat med en hållbar och affärsmässig vision. Även om 

obehandlad mjölk är den stora symbolfrågan, ser jag det som viktigt att också lyfta fram 

möjligheterna att skapa ett lokalt mejeri, som både producerar obehandlade produkter och 

lågpastöriserade, där förädling är en central del av verksamheten. 

 

Med en sådan bredare argumentation och målsättning, kan man också få en bredare 

förankring med och engagemang från aktörer som ser rätten till att sälja obehandlad mjölk 

som en viktig del i utvecklingsarbetet, men inte den enda frågan. En satsning på obehandlad 

mjölk bör vara en del i en större satsning på att skapa möjligheter att sälja lokala produkter på 

den lokala marknaden, och det bör även gälla mejeriprodukter av annan typ än just 

obehandlad mjölk. 

 

Hantverk och övriga 

I den svenska matdebatten är det ofta en stark polarisering mellan hantverk och industri, 

mellan småskaligt och mer storskaligt. I stora delar av övriga EU har man istället en nära 

samverkan. Både hantverkare och industri gör ostar eller skinkor med samma namn, men med 
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olika märkningar, beteckningar och prisnivåer. Detta sker med gemensamma strategier, 

marknadsföring och export. 

 

I Sverige finns det en tendens till att särskilt mathantverket sätter upp mycket strikta formella 

riktlinjer för vad som får vara hantverk eller inte. Det är inte den doft- och smakmässiga 

kvalitén som är avgörande utan formella krav på hur tillverkningen tillgår. Fävikens 

charkuterier är en illustration till detta. Deras charkprodukter, exempelvis torkad skinka, 

hyllas i internationell press som i absolut världselit i kvalitet. Men i vissa fall används mindre 

mängder nitrit, vilket till största del försvinner under den långa lagrings och 

torkningsprocessen. 

 

Men i de svenska hantverkarnas värld får den som använder nitrit inte vara med som 

hantverkare. Därför ställs Sveriges mest internationellt omtalade lufttorkade skinka i 

Skamvrån. Det vore en styrka om Smaka på Åre kan förena dessa världar, så att de kan 

samverka och se varandras styrkor. Som sagt, mjölkproducenterna i Åre kan inte endast 

överleva på obehandlad mjölk, även om denna är det tunga kärnvärdet i verksamheten. Åre 

kan inte heller överleva enbart med mathantverk a la Eldrimners definition, utan behöver även 

andra måltidsprodukter. 

 

  



6 
 

2. Fördelar och risker med obehandlad mjölk 
 

Debatten om obehandlad mjölk är intensiv i många länder, medan knappast finns i andra. Det 

finns också en omfattande forskning, och flera studier där risker och fördelar vägs samman. 

En mycket viktig sådan studie genomförs just nu av finska Livsmedelsverket Evira, som har 

en positiv inställning till denna mjölk som i Finland heter Betingsmjölk. Studien är försenad 

och beräknas bli färdig under maj. 

 

Vänner av obehandlad mjölk 

Det finns många aktiva vänner till obehandlad mjölk. Det finns många webbsidor för dem 

som tycker om denna mjölk. En del ger ett sakligt intryck, medan andra kanske är åt det mer 

fanatiska hållet. Några exempel är: 

 www.ninaplanck.com/index.html 

 www.realmilk.com/ 

 www.drrons.com 

 www.davidgumpert.com/ 

 www.rawusa.org/ 

 www.rodaleinstitute.org/20080515/n1 

 www.raw-milk-facts.com/ 

 www.naturalfoodfinder.co.uk/unpasteurised-raw-milk-uk 

 www.healthbanquet.com/raw-milk-vending-machine.html 

 www.californiarawmilk.org/site/ 

 www.naturalnews.com/033685_raw_milk_symposium.html 

 www.rawmilkconnect.dk 

 http://editor.nourishedmagazine.com.au/articles/blog-with-us-for-real-raw-milk-tell-

fsanz-what-you-want 

 

I Sverige har boken Colting, Fredrik (2011) Mjölrevolutionen utkommit. Boken är intressant 

men har en hel del karaktär av okritiskt predikande. Författaren använder sig flitigt av 

vetenskapliga referenser som är upp till 80 år gamla och har också av bl.a. 

Smittskyddsinstitutet beslagits med felaktiga fakta. Boken är inspirerande men osäker att lyfta 

fram som en pålitlig källa för argumentation. 

 

I USA har Tim Wightman skrivit boken ”Raw Milk Production Handbook”, som av många 

anses vara banbrytande och kraftigt har utvecklat säker produktion och hantering av 

obehandlad mjölk.
1
 Australiens livsmedelsmyndighet arbetar med frågan om obehandlad 

mjölk och har presenterat ett omfattande faktaunderlag.
2
 

 

  

                                                           
1 Finns att beställa på www.ptfassociates.com/secure/ftcldf/ftcf_store_v2.htm 
2 www.foodstandards.gov.au/foodstandards/proposals/proposalp1007primary3953.cfm 

http://www.realmilk.com/
http://www.davidgumpert.com/
http://www.rawusa.org/
http://www.rawmilkconnect.dk/
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Argument för obehandlad mjölk 

Det finns många argument för att sälja obehandlad mjölk.  

 

Klimatsmart 

Till att börja med finns det ett grundläggande argument för nyttan av kor och mjölk över 

huvud taget, och det är kons klimatsmarthet. En ko som istället för gräs äter spannmål, som i 

Sverige ofta är soja som importeras från Brasilien, har en negativ inverkan på klimatet. 

Hälften av mjölkens bidrag till växthusgaserna kommer från dessa kors metangas från deras 

rapar och pruttar. 

 

I en stor del av Sverige, särskilt i Norrland, går det inte att odla så mycket annat än gräs. Kor 

som betar detta gräs släpper ut mycket mindre växthusgaser än dem som äter spannmål. 

Vidare är betesmarkerna en viktig kolsänka vilket medför att de betande kornas 

klimatpåverkan blir noll eller till och med positiv för klimatet. De betande korna bidrar också 

till att hagmarkerna blir mycket artrika, vilket forskarna anser vara en viktig faktor för att 

hantera klimatförändringarna. Därmed är en betande ko positiv för vår miljö.
3
 

 

Kvalitet 

Låt oss övergå till argument för opastöriserad mjölk. Kvalitet är ett grundläggande argument. 

För kännarna är det givna argumentet att det smakar godare. Och vad gäller maten är ju, eller 

bör, smaken vara bland det viktigaste. Vänner av obehandlad mjölk tycker att den smakar 

överlägset och är betydligt bättre att använda i matlagning. 

 

Merparten av världens högklassiga ädelostar görs av opastöriserad ost. Allt fler svenska 

kvalitetsostar är opastöriserade och i Danmark har även stora ARLA bestämt sig att börja 

producera sådana ostar. Många av världens främsta hårdostar däremot görs av pastöriserad 

mjölk, och ystare menar att metoderna att göra hårdost mer eller mindre innebär att mjölken 

pastöriseras. 

 

I Frankrike består 16% av den totala ostproduktionen av opastöriserade ostar, och i stort sett 

alla berömda ostar med höga priser är opastöriserade. Enligt franska statliga organet INRA 

finns det gott om belägg för att opastöriserad mjölk ger helt andra ostar än vad pastöriserad 

mjölk ger. Mångfalden av mikrobiologiska ämnen i obehandlad mjölk är källa till ett stort 

antal aromatiska beståndsdelar, vilka i sin tur är källan till den smakrikedom och 

variationsrikedom som dessa ostar har.  

 

Bland ostkännare råder det också en klar uppfattning om att ostar av opastöriserad mjölk 

utvecklas på ett helt annat sätt än vad andra ostar gör. En ost av pastöriserad mjölk har 

vanligen en mycket kort tid mellan den är fullmogen och mer eller mindre oätlig. En ost av 

opastöriserad mjölk har ett mycket längre livsspann. Den utvecklas mer och under en längre 

tid. Det tar lång tid från att en sådan ost är perfekt mogen till att den blir otrevlig att äta.  

 

                                                           
3 Meyer von Bremen. Ann-Helen (2012) ”Kossan ut ur skamvrån”. Forskning och Framsteg 2/2012. 
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En viktig del i kvalitetsbegreppet är givetvis också den goda berättelsen, om de känslor och 

upplevelser som förmedlas. Även om det vid försök i sensoriska laboratorier med sensoriska 

paneler har visats att det inte går att känna skillnad på opastöriserad eller pastöriserad ost, så 

är det inte särskilt intressant för konsumenten vid en måltid. Ostens berättelse betyder mycket 

för upplevelsen. 

 

I Sverige finns det extra starka skäl att betona vikten av kvalitet i doft- och smakupplevelser. 

Sedan pastöriserade ostar tilläts i Sverige har många mathantverkare satsa på sådana ostar. 

För många har det viktiga blivit att det är opastöriserat, medan ostens kvalitet inte sätts i 

centrum. Detta innebär att vi i Sverige har alldeles för många förvisso opastöriserade ostar, 

men med dålig kvalitet i doft och smak. Ett viktigt argument för att få använda obehandlad 

mjölk är ju att det smakar bättre. Då är det givetvis viktigt att så också är fallet. 

 

Tyvärr har ”de troende” svårt att ta till sig denna kritik, vilket bl.a. märks i SM för 

mathantverk. Vi har alltför många framstående ostkännare och kockar som skakar på huvudet 

åt flera av de genom åren prisbelönta producenterna. Och inte minst i Jämtland, som är något 

av den hantverksmässiga ostens centrum, finns det alldeles för många dåliga ostar. Och den 

dag när denna kritik märks mer, så kan det slå mycket negativt mot hela gruppen. 

 

Därför vill jag hävda att det centrala med satsningen i Åre inte bara kan vara att mjölken är 

obehandlad. Den och de produkter som kommer att göras av den måste också hålla en hög 

kvalitet i doft och smak. Annars är det ingen idé att satsa på produktion av denna mjölk. 

 

Bevarande av traditioner 

Inom EU är ett viktigt argument att bevara traditioner. Produkter som har en lång historia, 

som opastöriserad mjölk och opastöriserade ostar, är viktiga att ha kvar. De tillhör det levande 

kulturarvet. Exempelvis Slow Food arbetar mycket aktivt för att bevara traditionella grödor, 

djur och livsmedel. Detsamma gäller UNESCO som inte bara arbetar med Världsarven, utan 

även med det immateriella kulturarvet. I Österrike lyfter man fram mjölk från kor som betar 

och äter lokalt hö som ett sådant arv. 

 

Bevara lönsam småskalighet 

Ett annat viktigt argument, särskilt inom EU, är att ett tillåtande av obehandlad mjölk ger 

möjligheter att bevara det småskaliga lantbruket i ekonomiskt perifera områden som 

fjälltrakter och annan glesbygd. För sådana bygder kan det vara svårt att få en lönsam 

industriell hantering av mjölken, men med gårdsförsäljning av obehandlad mjölk kan 

ekonomin bli hållbar. 

 

Och att småskalighet kan ta en rejäl plats på marknaden märks genom utvecklingen på slakt- 

och charksidan. Under senare år har den svenska lagstiftningen gjort stora underlättnader för 

lokala och småsakliga slakterier. Dessa har ökat snabbt i antal och gör nu ett rejält avtryck på 

marknaden. Effekten är så betydande att de stora industriföretagen nu är bekymrade och 

kräver att kontrollen över och kraven på de små slakterierna ska skärpas. De stora ser sig 

orättvisst behandlade. 
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Enligt Jordbruksverket har de småskaliga slakterierna ökat från 30 år 2005 till 50 i dag. Tio 

nya småslakterier är på gång. Det är främst lamm som ökar mest och de stora slakterierna har 

svårt att få lönsamhet med sin storskaliga lammhantering. Till radions Eko säger Annett 

Kjellberg, chef på landsbygdsutvecklingsenheten på Jordbruksverket att hon gärna ser mer av 

denna utveckling. ”Jag tror på den starka trenden, miljötrenden, klimattrenden, och den lokala 

trenden som får genomslag och det beror naturligtvis på att det finns en efterfrågan på de här 

produkterna.” Denna framgång för lokala slakterier kan givetvis följas av motsvarande 

framgång för mejerier.
4
 

 

Öppna landskap 

När glesbygder kan behålla sina djur ger man också en förutsättning att ha en levande bygd 

med öppna landskap tack vare betande djur. Ett landskap som växer igen ger inget bidrag till 

den växande besöksnäringen. 

 

Turism och måltidsturism 

Kombinationen mellan turism och mat, måltidsturism, blir allt viktigare. Den lantbrukare som 

kan sälja obehandlad mjölk till turister stärker sin egen ekonomi, samtidigt som destinationens 

varumärke stärks av sådana lokala produkter. 

 

I andra länder är det vanligt att en lantbrukare har bo på lantgård, en restaurang och ett lantligt 

hotell, där den obehandlade mjölken är en viktig produkt i paketeringen. Även i Sverige kan 

givetvis sådana affärsidéer stärka landsbygdsföretagens lönsamhet. 

 

Ökade inkomster 

Att sälja obehandlad mjölk kan ge bonden betydligt bättre inkomster. Att slippa mellanhänder 

med transport till mejeri, pastörisering, homogenisering, paketering och transport till butik, 

medför att bonden kan behålla en större del av intäkterna själv.  

 

I många länder är den hantverksmässiga mjölken dyrare. Med tanke på det ökade intresset i 

Sverige för mathantverk, är det rimligt att anta att den bonde som säljer egen obehandlad 

mjölk kan ta ett betydligt högre pris för mjölken än vad man kan i livsmedelshandeln. 

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett ytterligare viktigt argument för opastöriserad mjölk. När bonden kan 

sälja sin obehandlade mjölk direkt, så minskar behovet av transporter kraftigt. Särskilt i 

glesbygd med långa avstånd mellan lantbrukarna och industrimejeriet så kan energivinsterna 

bli mycket stora. 

 

En stor del av den obehandlade mjölk som säljs inom EU, säljs opaketerat i mjölkautomater 

där kunden har med sin egen förpackning. Det medför att det blir betydligt mindre avfall än 

med förpackad mjölk, vilket också är ett bidrag till bättre miljö. 

                                                           
4 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5050161 
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Den mjölk som inte köps i automaterna under ett dygn går tillbaka till bönderna för att 

användas till förädling, som osttillverkning. Därmed blir det inget spill, vilket också stärker 

hållbarheten. 

 

Positiva hälsoeffekter av obehandlad mjölk 

Ett argument för obehandlad mjölk som lyfts fram allt mer i debatten, är dess positiva 

hälsoeffekter. Mellan 60 och 80 miljoner människor i Europa har allergier av olika typ. Ett 

flertal vetenskapliga studier visar att opastöriserad mjölk tycks ha en kraftig skyddseffekt mot 

flera typer av allergier. Kritiker mot pastörisering menar att denna metod förstör en stor del av 

mjölkens positiva beståndsdelar.
5
 

 

En omfattande europeisk studie heter PARSIFAL och genomfördes år 2007. 14 893 barn 

mellan 3 och 15 år som bodde på landsbygden i Österrike, Tyskland, Nederländerna, Sverige 

och Schweiz studerades. Man jämförde dem som druckit pastöriserad mjölk från butiken med 

dem som druckit obehandlad mjölk eller kokt mjölk från den egna gården. Studien visar att de 

som druckit gårdsmjölk hade en minskad risk för astma på 26%, för höfeber på 33% och för 

matallergier på 58%.
6
 

 

En annan omfattande studie från 2011 kallas för GABRIEL. I den studerades 800 

lantbrukarbarn och man fann en skyddande effekt i den grupp som druckit obehandlad mjölk, 

Den största riskreduktionen skedde för astma.
7
 Flera andra studier visar skyddande effekter, 

bland annat mot eksem.
8
 Forskning vid Chalmers i Göteborg, Dep. of Chemical and 

Biological Engineering, visar också att bondgårdsmiljöer har skyddande effekter mot 

allergier. Antalet deltagare i studien som drack obehandlad mjölk var dock för få för att man 

ska kunna uttala sig om vilja effekter just konsumtion av den mjölken kan ha. 

 

Svenska Livsmedelsverket refererar till en vetenskaplig artikel där det konstateras att det finns 

ett ökande antal studier som tyder på att opastöriserad mjölk kan ha skyddande effekter på 

allergier. Slutsatsen är att ”although the epidemiological evidence consistently suggest a 

protective role of unprocessed cow´s milk consumption on the development of asthma, hay 

fever and atopic sensitization the underlying mechanisms are not yet understood and the 

                                                           
5 Vetenskapliga studier om pastöriseringens negativa effekter är värda att ta del av.  
6 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2222.2006.02640.x/fulltext 
7 www.jacionline.org/article/S0091-6749(11)01234-6/fulltext 
8 Barnes, M., Cullinan, P., Athanasaki, P., MacNeill, S:, Hole, A.M., Harris, J., Kalogeraki, S., Chatzinikolaou, M., 

Drakonakis, N., Bibaki-Liakou, V., Newman Taylor, A.J., Bibakis, I. Crete: does farming explain urban and rural 

differences in atopy? Clin Exp Allergy, 2001; 31: 1822-28 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11737032?dopt=Citation; 

Riedler, J., Braun-Fahrländer, C., Eder, W., Schreuer, M., Waser, M., Maisch, S., Carr, D., Schierl, R., Nowak, D., von 

Mutius, E., the ALEX Study Team. Exposure to farming in early life and development of asthma and allergy: a cross-

sectional survey. Lancet, 2001; 358: 1129-33 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11597666?dopt=Citation; Wickens, K., 

Lane, J.M., Fitzharris, P., Siebers, R., Riley, G., Douwes, J., Smith, T., Crane, J. Farm residence and exposure and the risk of 

allergis diseases in New Zealand children. Allergy, 2002; 57: 1171-79. Se även 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12464046?dopt=Citation. Se även Lancet. 2001 Oct 6;358(9288):1129-33 och J 

Allergy Clin Immunol. 2006 Jun;117(6):1374-81. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2222.2006.02640.x/full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11737032?dopt=Citation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11597666?dopt=Citation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12464046?dopt=Citation
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consumption of raw milk cannot be recommended as a preventive measure for allergic 

diseases.”
9
  

 

Medan många forskare anser att det är tydligt att konsumtion av obehandlad mjölk har 

positive effekter, är andra forskare inte redo att rekommendera konsumtion eftersom man inte 

är säker på vilka orsakerna till den skyddande effekten är. Därför vill dessa, liksom det 

svenska Livsmedelsverket, avvakta ytterligare forskning innan man tar klar ställning. 

 

Risker med opastöriserad mjölk 

Kritikerna till opastöriserad mjölk lyfter fram riskerna med sjukdomar, som ju också var den 

anledning till att man en gång i tiden började med pastörisering. De som vill kunna 

konsumera obehandlad mjölk menar dock att dessa produkter står för en så oerhört liten andel 

av förgiftningarna. Kritikerna menar dock att antalet fall sannolikt skulle öka dramatiskt om 

man får sälja opastöriserad mjölk. 

 

Situationen i USA är ett intressant exempel. I USA är försäljningen av opastöriserad mjölk 

tillåten i ungefär hälften av delstaterna. Man räknar dock med att inte mer än omkring en 

procent av den mjölk som konsumeras totalt i USA är opastöriserad. Den amerikanska 

myndigheten CDC menar att risken att risken att bli sjuk av opastöriserad mjölk är 150 gånger 

större i jämförelse med att dricka pastöriserad mjölk.
10

 Det är dock inte mer än ca. 0.55 av de 

som blir sjuka som smittats av obehandlad mjölk-  

 

Av personer i USA som smittats av mejerivaror åren 1973-2009, hade 82% blivit smittade av 

opastöriserad mjölk eller av opastöriserade ostar. Åren 1998 till 2009 rapporterades 93 fall där 

personer blivit smittade av opastöriserade mjölkprodukter. Dessa 93 fall gav 1 837 sjuka, 

1935 personer som lades in på sjukhus och 2 som avled. 75% av de fall som förorsakades av 

opastöriserad mjölk  skedde i stater där det är legalt att sälja sådan mjölk.  

 

Mellan 1999 och 2010 räknar CDC med ett genomsnitt på 845 024 fall som blivit sjuka efter 

att ha smittats med campolybakter. Av dessa var det endast 34 som blivit sjuka av 

opastöriserad mjölk. Under samma period räknar man med att bara fem av i genomsnitt 

63 153 fall av E-coli orsakats av att man druckit mjölk. Under denna period har man inte 

konstaterat något fall av Listeria som kommer från konsumtion av råmjölk. Sådana sjukdomar 

kommer främst från färdig mat, i första hand köttbaserade.
 
Av drygt 1 miljon personer per år 

som fått diarré är det i snitt tre som fått det av obehandlad mjölk. 

 

Enligt forskaren Ted F. Beals räknar man att 48 miljoner människor per år drabbas av 

sjukdomar på grund av att de ätit olämplig mat. Drygt 91 000 personer förgiftas årligen av 

bakterier i maten. I snitt är det 42 personer per år som förgiftas av obehandlad mjölk. Med 

                                                           
9 Braun-Fahrländer & von Mutius E. (2010) ”Can farm milk consumption prevent allergic diseases?” Clinical & 

experimental Allergy, 41 s. 29-35. 
10 www.cdc.gov/foodsafety/rawmilk/raw-milk-questions-and-answers.html#risks 
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tanke på att man räknar med att det är drygt 9 miljoner amerikanare som dricker obehandlad 

mjölk, är det således oerhört få som blir sjuka av mjölken.
11

 

 

Sjukdomsutbrott orsakade med livsmedel är också ett stort problem i de europeiska länderna, 

men statistiken visar att allt färre utbrott kommer från primärproducenten. De allra flesta 

fallen kommer från aktörer längre fram i livsmedelskedjan, som förpackningsföretag, 

livsmedelshandel, restauranger eller i hemmet.
12

  

 

Inom EU kom de flesta utbrott av salmonella i tur och ordning från kyckling, fläsk, nötkött, 

frukt och grönsaker, fisk, ägg, mjölk och kalkon. Olika färsprodukter var den största 

smittkällan under år 2009. Färdigskuren frukt och grönsaker gav något fler förgiftningsfall än 

mjölk. Under flera år har man inte funnit salmonella i opastöriserad mjölk i EUs länder. Den 

enda mjölkprodukt man hittat sådan smitta i är i glass. Förekomsten av Campolybacter i 

opastöriserad mjölk var synnerligen begränsad under samma år. 14 personer smittades med 

Listeria från mjölk.
13

 En EU-studie visar att mjölk och mejeriprodukter inte står för mer än 1 

till 9% (medelvärde 4,8%) av de som blir sjuka av stafylokocker.
14

 

 

Tidigare sågs obehandlad mjölk som en betydande spridare av den svåra sjukdomen TBC. Ett 

stort antal studier visar att denna risk i dag är helt marginell.
15

 

 

Kunniga konsumenter 

Inga förnekar att det finns risker med att konsumera opastöriserad mjölk, liksom det finns 

risker med alla andra matprodukter. Den fråga som de som är positiva till denna mjölk ställer, 

är varför man ställer så hårda krav just på mjölk i jämförelse med andra faktiskt med 

problematiska livsmedel. 

 

Många forskare som ser positivt på obehandlad mjölk konstaterar att det är viktigt att 

konsumenterna är medvetna om riskerna, som kan vara extra stora exempelvis för barn, 

gravida och äldre med vissa sjukdomar. Men med en hård kontroll och välutbildade 

konsumenter som kan göra egna medvetna val och hantera mjölken rätt, så kan man minska 

riskerna kraftigt.
16

 

 

Slow Food som arbetar för att bevara rätten att konsumera opastöriserad mjölk, har utarbetat 

ett material för att utbilda konsumenterna att granska mjölkens väg från ko till konsumtion för 

                                                           
11 Se även www.realmilk.com/documents/2011_Raw_Milk_Symposium_-_Beals.pdf samt www.realmilk.com/real-milk-

pathogens.html. Ett föredrag finns på www.youtube.com/watch?v=aFv329YfaJI. 
12 Se en översikt i www.oikos.no/newsread/readimage.aspx?WCI=GetByID&IMAGEID=4&DOCID=10680. Se även 

http://rawmilkireland.com/media/First%20Raw%20Mik%20Conference%20Report.pdf 
13 EU summary report on tredns and sources of zoonoses and zoonotic agents and foo-dborne outbreaks 2009. 
14 http://fondazioneslowfood.it/filemanager/arca/enterotosina%20stafilococcica%20in%20formaggi.pdf 
15 Se ex. Ameni, G., Bonnet, P. and Tibbo, M. A 2003. Cross-sectional Study of Bovine Tuberculosis in Selected Dairy 

Farms in Ethiopia. The International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine 1(4). Perez, A., Forteis, A., 

Meregalli, S., Lopez, B. and Ritacco, V. 2002. Estudio de Mycobacterium bovis en leche mediante metodos bacteriologicos y 

reaccion en cadena de la polimerasa. Rev. Argent Microbiol 34(1)45-51; Fujimura Leite, C, et al. 1989. Isolation and 

Identification of Mycobacteria from Livestock Specimens and Milk Obtained in Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de 

Janeiro, 98(3):319-323 
16 http://cid.oxfordjournals.org/content/48/11/1637.ful 

http://www.realmilk.com/documents/2011_Raw_Milk_Symposium_-_Beals.pdf
http://www.realmilk.com/real-milk-pathogens.html
http://www.realmilk.com/real-milk-pathogens.html
http://www.oikos.no/newsread/readimage.aspx?WCI=GetByID&IMAGEID=4&DOCID=10680
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att hålla riskerna under kontroll.
17

 Myndigheterna i de länder som tillåter konsumtion av 

obehandlad mjölk ger vanligen också detaljerad information till konsumenterna. Så är fallet 

med exempelvis finska Evira. 

 

Sammanvägning mellan fördelar och risker 

Som redan konstaterats menar franska INAO att fördelarna med obehandlad mjölk överväger 

riskerna. Finska EVIRA gör en omfattande analys som väntas bli färdig i maj. I maj 2011 

hölls ”the First International Raw Milk Conference” i Prag.
18

 Sammanfattningsvis hävdade 

forskarna att: 

 Konsumtion av obehandlad mjölk ger en skyddande effekt mot astma, allergier, 

höfeber och atopi (eksem). Barn som lever i en lantbruksmiljö har ett extra starkt 

skydd mot dessa sjukdomar. 

 Barn som är allergiska mot mjölk tolererar obehandlad mjölk. 

 Det finns alltid risker med ex. EHEC och salmonella med opastöriserad mjölk. Det är 

dock möjligt att kommande teknologi kan ta bort denna risk. 

 Obehandlad mjölk är tillåten i Tyskland, men negativa kampanjer i pressen har 

minskat konsumtionen. EHEC har dock inte hittats i denna mjölk under det senaste 15 

åren. 

 Obehandlad mjölk i Tyskland håller mycket högre kvalitet och utsattes för hårdare 

kontroll för bakterier. Riskerna med denna mjölk är mycket låg, även om det aldrig gå 

att få det helt riskfritt. 

 Även vad gäller livsmedel är det viktigt att konsumenten har frihet att välja själv. Det 

finns stora behov av ökad forskning om den obehandlade mjölkens positiva 

hälsoeffekter.  

                                                           
17 :www.slowfood.com/rawmilk/eng/19/controlling-the-risks 
18  Summaries of oral presentations of the First International Raw Milk Conference, Raw Milk Health or Hazard. 20 May 

2011 Prague. Sammanfattningen finns att hämta på 

http://cheese.slowfood.it/filemanager/latte_crudo/First%20Raw%20Mik%20Conference%20Report.pdf?-

session=ch2011:42F94898187d72870AIw60668105 
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3. EU:s regler 
EU väckte frågan om regler för mjölk under 1990-talet. Orsaken var inte oro över 

hälsoproblem utan att man ville stötta de många opastöriserade ostarnas överlevnad. Det 

grundläggande syftet var således att bevara den obehandlade mjölken, inte att få bort den. 

Men senare har det utkristalliserats två skolor inom EU.  

 

Särskilt de nordliga länderna, som domineras av en stor mjölkindustri och som arbetat för ett 

storskaligt jordbruk, har visat sig vara negativt inställda till opastöriserad mjölk. Länderna 

runt Medelhavet och Alperna, med Frankrike i spetsen, har däremot kämpat för att värna om 

den opastöriserade mjölken och den småskaliga produktionen av opastöriserade ostar. 

 

Det första EU-direktivet kom 1992 (92/46/EEC) och har sen följts av flera andra (852/2004, 

853/2004, 2073/2005, 2074/2005). Grunderna i dessa är att opastöriserad mjölk är tillåten om 

man följer de regler som ställs upp av EU. Kontrollen på både djur, lokaler, hantering och 

mjölkens kvalitet är hårdare för opastöriserad mjölk. Medlemsstater kan sätta upp egna 

striktare regler för direktförsäljning till konsument. Medlemsländer kan också förbjuda 

försäljning, vilket är fallet i Sverige. 

 

Enligt EU-kommissionens förordning EG/853/2004 avses med obehandlad mjölk sådan 

mjölk, som producerats genom utsöndring från mjölkkörtlar hos husdjur och som inte har 

uppvärmts till mer än 40 °C eller behandlats på annat sätt med motsvarande verkan. Från 

obehandlad mjölk har ingenting tagits bort och i obehandlad mjölk har ingenting lagts till, den 

får endast kylas ned. Även grädde, filprodukter och smör från obehandlad mjölk får säljas. 

Flertalet berömda ostar inom EU produceras från opastöriserad mjölk. 

 

Opastöriserad mjölk kallas internationellt för obehandlad mjölk eller råmjölk, men i Sverige 

används beteckningen råmjölk för sådan mjölk (colostrum), som mjölkats under 3-5 dagar 

efter kalvningen. Direktförsäljning av obehandlad mjölk till konsumenter är tillåten enligt 

EU:s lagar, givet att speciella krav på djurens hälsa, hygien, lokalernas utformning samt 

mjölkens och ostarnas kvalitet följs. Det finns undantag för traditionella produkter, 

exempelvis vad gäller lokalernas utformning. En viktig grund för EUs regelverk är att stötta 

bevarandet av det traditionella hantverket.  

  

http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/mr/mr03_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0001:0054:en:PDF
http://www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg853_2004(1).pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R2073:20060101:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0027:0059:EN:PDF
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4. Situationen i Sverige 
Sveriges nationella krav på värmebehandling av mjölk- och mjölkprodukter för försäljning i 

handeln, går längre än vad EG-reglerna kräver. EG-reglerna medger också medlemsländerna 

att ha strängare krav än vad direktivet föreskriver. Livsmedelsverket driver mycket aktivt 

kravet på att Sverige inte sak avskaffa det nationella pastöriseringskravet. Verket vill också att 

Sverige skall driva på det reformarbete som pågår inom EU med en översyn av 

mikrobiologiska kriterier, med syfte att skärpa regelverket. 

 

Trots lagen om pastöriseringen är opastöriserad mjölk dock inte helt förbjudet i Sverige. 

Mjölk som en mjölkproducent på sin gård överlåter till en enskild konsument behöver inte 

värmebehandlas. I ”Föreskrifter om Livsmedelshygien LIVFSFS 2005:20” framgår det av 37 

att det är tillåtet med producenters direkta leveranser av små mängder mjölk inklusive 

kolostrum och grädde till konsumenter vid primärproducentens anläggning och kolostrum till 

lokala detaljhandelsanläggningar som levererar kolostrum direkt till konsumenter.
19

 

 

Överlåtelsen får dock inte ske i i sådan omfattning eller på ett sätt som kan liknas vid 

butiksförsäljning.
20

 Enligt mailsvar från Livsmedelsverket är en ”viktig förutsättning för 

undantag från EU-förordningarna är att det finns en direkt kommunikation mellan 

producenten och konsumenten”. Detta innebär att ”här handlar det verkligen om små 

mängder. Vi brukar säga att det är en möjlighet för grannar att hämta lite mjölk till det egna 

hushållet. Att försäljningen får inte få ske i butiksliknade former. Skulle man sätta upp 

mjölkautomater så klassas verksamheten som ledet efter primärproduktionen även om det sker 

på gården. Primärproduktionen av mjölk omfattar enbart hållande av djur för 

mjölkproduktion, mjölkning och lagring av mjölken på gården. All övrig verksamhet tillhör 

därmed ledet efter primärproduktionen.”
21

 

 

I föreskrifterna slås således fast att det är tillåtet att sälja små mängder till konsument 

Livsmedelsverket tolkar konsument som grannar. Det är dock inte uppenbart var gränsen för 

vad som är tillåtet och inte går, eftersom frågan inte är rättsligt prövad vare sig vad gäller 

definition av konsument, små mängder, produktionsanläggning och butiksliknande 

försäljning. 

 

Mycket intressant i mailsvaret från Livsmedelsverket är formuleringen att en ”viktig 

förutsättning för undantag från EU-förordningarna är att det finns en direkt kommunikation 

mellan producenten och konsumenten”. Jag återkommer till den frågan. 

 

Mjölkens historia 

Under 1920-talet blev mjölk en snabbt växande vara i Sverige. Mjölkpropagandan, som var 

mejeriernas lobborganisation, lyckades få stöd av politiker, läkare och forskare att propagera 

för att mjölk var både nyttigt och modernt att dricka. Konsumtionen ökade mycket snabbt 

                                                           
19 /www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2005-2006/LIVSFS_2005_20_konsoliderad_version.pdf 
20 http://www.slv.se/sv/grupp3/Rapporter/Smaskalig-livsmedelsproduktion/2001-SLV-rapport-17-Lokal-och-regional-

livsmedelsproduktion---Kartlaggning-analys-och-forslag-till-atgarder/ 
21 Mailsvar från Ulla Nordström SLV. 
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vilket också medförde en ökad oro för eventuella hälsorisker. Lagstiftningen om 

pastöriseringstvång infördes till viss del redan 1925, mot bakgrund av en spridning av den 

fruktade sjukdomen tuberkulos.  

 

Under 1930-talet var Europa i gungning med arbetslöshet, ekonomisk depression och 

spänningar mellan det kommunistiska Sovjetunionen och den framväxande fascismen och 

nazismen i flera länder. I Sverige var det många strejker och skotten i Ådalen 1931 visade hur 

labilt det även var i Sverige. Det var också kris för lantbruket.  

 

Kor och mjölk spelade en betydande roll för att utvecklingen i Sverige stabiliserades. Den 27 

maj 1933 träffades en historisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna och 

Bondeförbundet, som lade grunden för en minskad arbetslöshet och utvecklingen av 

folkhemmet. Uppgörelsen kallades för ”kohandel. Socialdemokraterna fick igenom sin politik 

för att minska arbetslösheten och Bondeförbundet fick igenom sitt krav på en reglerad 

jordbrukspolitik som medförde bättre priser och villkor för bönderna.
22

 

 

Mjölken blev också en viktig del i arbetet att förbättra folkhälsan. Propagandan om nyttan av 

att dricka mjölk intensifierades och samhället stöttade en snabb ökning av mjölkproduktionen. 

Socialdemokraterna ville få folket att dricka mjölk istället för brännvin och kaffe. Mjölkpriset 

reglerades av staten och bönderna fick mer betalt. Stöd gavs till framväxten av 

mejerikooperationen som medförde att bönderna övertog mjölkhanteringen från de många 

små privata mejerierna. 

 

Samhällets stöd till mjölken och den intensiva folkpropagandan medförde en dramatiskt ökad 

produktion. I slutet av 1930-talet drack svenskarna 189 liter mjölk per person, vilket var 

dubbelt så mycket som i dag. Den internationellt höga konsumtionen av mjölk medförde att 

kraven på pastörisering ökade och från och med 1937 blev det ett strikt krav. Inte minst 

Bondekooperationen var en stark tillskyndare av detta beslut. 

 

Det fanns dock möjlighet för kommunerna att ge dispens från pastörisering, och kommunerna 

hade en särskild kontroll av de som fick denna dispens. Regelverket förändrades dock under 

försommaren 1989. En kungörelseändring fråntog den lokala tillsynsmyndigheten, miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, dispensrätten. Samtidigt vidgades rätten att sälja opastöriserad mjölk på 

gården till enskilda konsumenter. Denna försäljning sker dock helt utan kontroll. 

 

Det medförde att alla bönder utan tillsyn av någon myndighet fick sälja sin opastöriserade 

mjölk på hemmaplanen. Livsmedelsverket tog över ansvaret från kommunerna men bestämde 

sig för att inte bevilja några dispenser. Det innebar att i praktiken att den kontroll som tidigare 

fanns, genom kommunerna, helt försvann. Samtidigt försvann möjligheten att sälja 

obehandlad mjölk utanför gården. 

 

                                                           
22 Meyer von Bremen. Ann-Helen (2012) ”Kossan ut ur skamvrån”. Forskning och Framsteg 2/2012. 
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Under 1990-talet blev dåvarande polisen Sven Petrén berömd i Sverige som Dörrödsbonden. 

1980 köpte han en gård i Dörröd utanför Veberöd i Skåne. En tid sålde han obehandlad mjälk 

som kattmat. Efter en långsam tillväxt i verksamheten hade han som mest 70 kor, och fick år 

1992 dispens att sälja obehandlad mjölk, som han körde runt med till affärer i Skåne. Den 

borgerliga jordbruksministern Karl-Erik Olsson (C) var positivt inställd till verksamheten, 

men efter regeringsskiftet ett par år senare satte efterträdaren Margareta Winberg (S) stopp för 

det hela. 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Lund var mycket positiva till denna mjölk och 

konstaterade att ”de gångna årens försäljning av opastöriserad mjölk har skötts på ett 

föredömligt sätt. Samtliga prover har visat på mycket goda resultat hela tiden. Inom parentes 

sagt skulle vi ha varit glada om t.ex. mjukglass generellt hade visat lika låga bakterietal… 

Inspektioner av mjölkrum och kostall har visat på mycket god hygien, inte minst har vi 

imponerats av makarna Petterssons attityd till kvalitet i produktionen. Det är sällan vi ser 

detta.” 

 

Förvaltningen i Lund arbetade för att Livsmedelsverket skulle ge Dörrödsbonden fortsatt 

dispens, men verket sa nej. En intensiv debatt i riksdagen lyckades inte heller förändra 

beslutet.
23

 

 

Svensk syn på risker och fördelar 

Som framgår nedan är statistiken över risker med att dricka opastöriserad mjölk synnerligen 

begränsad i Sverige. Med undantag för ett par större utbrott av smitta, exempelvis i samband 

med en fotbollskupp, är det endast knappt en handfull smittade fall som rapporterats under de 

senaste 20 åren. Myndigheterna menar dock att mörkertalet kan vara stort.  

 

Livsmedelsverkets syn 

Mats Lindblad på Livsmedelsverket konstaterar att det genom åren har varit en del utbrott av 

förgiftningar från opastöriserad mjölk, men underlaget är väldigt litet. Livsmedelsverket är 

dock övertygat om att problemen skulle öka betydligt om opastöriserad mjölk dracks i större 

utsträckning. Även om det kan vara så att opastöriserad mjölk kan ha viss skyddseffekt mot 

allergier, måste man väga det mot riskerna att bli sjuk. 

 

Livsmedelsverket tar upp frågan om den opastöriserade mjölkens risker i rapporten ”Råd om 

mat för barn 0-5 år”. I denna slås fast att ”Campylobacter har orsakat flera utbrott i Sverige i 

samband med konsumtion av opastöriserad mjölk. Utbrott har till exempel skett när 

skolklasser har besökt lantbruk och bjudits på opastöriserad mjölk. … Små barn är speciellt 

utsatta, eftersom de löper större risk att insjukna än vuxna. Barn riskerar också att drabbas av 

allvarliga symptom, särskilt vid infektion av VTEC, som kan leda till njurskador och i värsta 

fall dödsfall.” 
24

 

 

                                                           
23 www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-1989901_GD09117/ 
24http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/mat_naring/2011/2011_livsmedelsverket_21_rad_om_mat_barn_0_till_5_ris

k_nytta_vardering.pdf 
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Ylva Sjögren från Livsmedelsverket säger att ”Livsmedelsverket själva inte har gjort en 

systematisk sammanställning av de olika studier som finns som undersöker konsumtion av 

opastöriserad mjölk och utveckling av astma och allergi. Det behövs mer forskning för att ta 

reda på om det går att minska risken för allergiutveckling och i så fall hur d.v.s. de 

bakomliggande mekanismerna. Om det eventuellt är möjligt att opastöriserad mjölk kan bidra 

till att minska risken för allergi, är det viktigt att väga detta mot risken för allvarliga skador 

om barn drabbas av till exempel ehec.” 

 

År 2001 presenterade Livsmedelsverket sin rapport om Småskalig livsmedelsproduktion.
25

 

Man konstaterar att det från ”flera håll framhölls att de svenska föreskrifterna kräver 

pastörisering av mjölk vid osttillverkning, vilket inte är konkurrensneutralt eftersom kravet är 

nationellt och Sverige importerar ostar tillverkade av opastöriserad mjölk. Någon hävdade att 

fäboden är utrotningshotad på grund av myndigheternas krav på lokaler. Nu skall det vara 

nästan samma krav som på ett mejeri på fäboden där det inte ens finns rinnande vatten. Det är 

omöjligt att pastörisera i en fäbod. Sverige lagstiftar bort ett kulturarv. Förbättrade kunskaper 

behövs och inte nybyggda mejerier på fäbodarna. Några ansåg att lagstiftningen alltför 

mycket tar fasta på lokalkraven i mejerierna i stället för krav på slutprodukten.” 

 

Livsmedelsverkets bedömning blev dock att det från livsmedelshygienisk ståndpunkt finns 

”starka skäl att värmebehandla mjölkråvara eller produkt. Svenskar har högt förtroende för 

och förväntan på att maten som saluhålls är säker att äta. Detta tillsammans med en höjd risk 

för förekomst av sjukdomsframkallande bakterier i ej värmebehandlad mjölk eller 

mjölkprodukt, till exempel Listeria monocytogenes och colibakterier som EHEC, är några 

motiv för att bland annat genom pastöriseringskrav öka säkerheten hos den största delen av 

mjölk och mjölkprodukter som konsumeras i Sverige.” 

 

Verket konstaterar också att ”för den svenska mjölkproduktproducenten är det naturligtvis 

svårförståeligt att producenter i länder som inte kräver pastörisering kan sälja produkter i 

samma butik där svenska producenter enbart får sälja pastöriserade produkter. Motivet kan 

sammanfattas i att minimera sjukdomsutbrott beroende på konsumtion av 

sjukdomsframkallande bakterier i mjölk- och mjölkprodukter. Livsmedelsverket anser att det 

krav som finns i den svenska lagstiftningen är befogat av hänsyn till skyddet för 

konsumenterna.”  

 

Livsmedelsverket föreslog i sin rapport från 2001 att Sverige inte ska avskaffa det nationella 

pastöriseringskravet. “De svenska föreskrifterna kräver pastörisering av mjölk vid 

osttillverkning. Sverige importerar ostar tillverkade av opastöriserad mjölk. Från flera håll har 

framhållits att det inte är konkurrensneutralt. Det har även ifrågasatts vilken provtagning som 

utförs på mjölkprodukter. Livsmedelsverket anser att det pastöriseringskrav som finns i den 

svenska lagstiftnigen är befogat av hänsyn till skyddet för konsumenterna. Inom EU pågår ett 

arbete avseende framtida mikrobiologiska kriterier. Befintliga kriterier är inte anpassade efter 

verkliga hälsofaror. FÖRSLAG Sverige skall inte avskaffa det nationella pastöriseringskravet. 

                                                           
25 www.slv.se/sv/grupp3/Rapporter/Smaskalig-livsmedelsproduktion/2001-SLV-rapport-17-Lokal-och-regional-

livsmedelsproduktion---Kartlaggning-analys-och-forslag-till-atgarder 
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Sverige skall driva på det reformarbete som pågår inom EU med en översyn av 

mikrobiologiska kriterier.“ Att Livsmedelsverket var drivande i denna fråga framgår också av 

riksdagens rapport 2005/06:RFR3. 

 

Det är rimligt att tolka denna utsago som att det svenska Livsmedelsverket är, drivande inom 

EU för att skärpa regelverket i denna fråga. I ett mailsvar säger dock verket att ”vi känner inte 

till att Sverige skulle ha varit särskilt drivande i frågan eller påståendet om det. Vid 

utarbetande av nya eller ändrade regler sker alltid förhandlingar mellan medlemsstaterna. Det 

finns ett antal medlemsländer som på olika sätt begränsat utsläppandet av obehandlad mjölk 

direkt till konsumenter, men om någon av dessa skulle ha varit särskilt drivande känner vi inte 

till.” 

 

Det tycks således vara oklart om Livsmedelsverket driver frågan om skärpt lagstiftning inom 

EU eller inte. Det tycks också i vissa avseenden vara oklart var Livsmedelsverket hämtar 

belägg för sina påståenden. 

 

I en rapport från riksdagen 2009/10:RFR1 ”Uppföljning av statens insatser för småskalig 

livsmedelsproduktion” hävdar Livsmedelsverkets tjänstemän att problemen med försäljningen 

av opastöriserad mjölk direkt på gårdar är ett exempel på små mängder, men där problemen 

med t.ex. EHEC68 och salmonella uppges öka.  

 

På en fråga till Livsmedelsverket om denna påstådda ökning av problem fortsätter att öka 

svarar verket att ”bakgrunden till påståendet är oklar. De faror vi framförallt ser med 

opastöriserad mjölk är Campylobacter och Ehec. Sannolikheten för att konsumtion av 

opastöriserad mjölk ska medföra sjukdom är stor, eftersom båda bakterierna är vanlig 

förkommande hos djur i hela eller delar av landet. Vi känner också till ett flertal utbrott under 

de senaste åren trots att konsumtionen av opastöriserad mjölk är så låg, men det är svårt att 

säga om problemen ökar eller ligger på en konstant nivå.” 

 

Svaret tyder på att Livsmedelsverket verkar ha en vag grund att stå på. År 2009 hävdade de att 

problemen med försäljning av opastöriserad mjölk ökar, men år 2012 svarar man att 

bakgrunden till detta påstående är oklart och man har svårt att säga om problemet ökar eller är 

konstant. Antagligen har man inte heller kännedom om problemet skulle kunna ha minskat. 

 

Smittskyddsinstitutets syn 

På Smittskyddsinstutets webb konstateras att ”flera campylobacterutbrott med opastöriserad 

mjölk som smittkälla har förekommit: 13 skolbarn var på studiebesök hos en bonde. De blev 

bjudna på mjölk och samtliga 10 barn som drack av den obehandlade mjölken insjuknade. En 

bonde hade med sig mjölk från egen gård till ett kalas. 40 gäster åt gröt och mjölk och cirka 

20 av dem insjuknade med campylobacterinfektion. ”
26

 Det framgår dock inte under vilken 

tidsperiod dessa fall handlar om.  

 

                                                           
26 www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/campylobacterinfektion/ 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/campylobacterinfektion/
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I en debattartikel skriven av SMI:s medarbetare Cecilia Jernberg visas att dessa fall fördelar 

sig enligt: 

 2007 smittades tre barn och en vuxen i ett hushåll med ehec efter att ha druckit 

opastöriserad mjölk. Ett av barnen drabbades av komplikationen HUS och vårdades på 

sjukhus. 

 År 2003 smittades en sjuåring av ehec, sannolikt från opastöriserad mjölk. Bakterien 

hittades bland annat i ett filter som mjölken passerar på väg in i en tank. Varje år 

startas ett flertal myndighetsgemensamma ehec-utredningar på gårdar på grund av att 

framför allt barn i familjen druckit opastöriserad mjölk. 

 År 1996 sponsrade en bonde ett fotbollsläger med opastöriserad mjölk. Det ledde till 

att 123 personer smittades av den allvarliga tarmbakterien Campylobacter. 

 På en julmarknad 2009 serverades opastöriserad mjölk och ett större antal personer 

insjuknade, varav tolv bekräftades ha infekterats med Campylobacter. 

 Även färskostar framställda på opastöriserad mjölk har också orsakat flera utbrott av 

exempelvis Listeria, Campylobacter och andra bakterier under de senaste åren. 

 

På webben konstateras vidare att ”SMI har under år 2007 fått” rapport om sju inhemska fall 

som har utvecklat HUS. Sju fall av HUS (11 %) är en relativt hög siffra jämfört med tidigare 

år. Majoriteten har haft den vanligaste rapporterade serotypen, O157. Fem av de drabbade var 

små barn och två var äldre personer. Ett av de små barnen och en av de äldre personerna avled 

till följd av sjukdomen. Smittkällan är ofta mycket svår att hitta när det gäller sporadiska fall. 

Av de sju som drabbades av HUS hade tre stycken druckit opastöriserad mjölk, ett typiskt 

risklivsmedel för att drabbas av EHEC. Hittills under året(2008-07-18) har totalt sex fall av 

EHEC-infektion anmälts till SMI där den smittade personen druckit opastöriserad mjölk. 

Flera av dessa var barn och bor på lantbruk. Lantbrukaren (föräldern) kan själv också vara 

positiv för EHEC men har ofta inga symtom. Under hela förra året anmäldes ungefär lika 

många fall som druckit opastöriserad mjölk som hittills i år.”
27

 

 

Cecilia Jernberg på SMI framhåller att de lokala Smittskyddsenheterna ute i landet är inte 

skyldiga att rapportera in hur stor andel av de som smittas som blivit smittade av just 

opastöriserad mjölk ”och därmed finns inte den typen av statistik hos oss. Det är oftast vid 

utbrott vi får reda på detta och inte vid sporadiska incidenser, så mörkertalen är antagligen 

mycket stora, vilket det är för majoriteten av de livsmedelsburna infektionerna. De 

utbrott/incidenser som vi får redan på är oftast då folk har blivit ordentligt sjuka så att de har 

haft behov av att söka vård, vilket de flesta inte gör om man enbart har de mer vanliga 

symtomen som snabbt är självläkande. Utan det är särskilt de fallen med större 

sjukdomsbörda, där de riktigt allvarliga incidenserna har varit barn som blivit drabbade, som 

kommer till vår kännedom. Eller alternativt att det är ett tydligt utbrott.” 

 

Jernberg konstaterar vidare att det skulle vara mycket intressant om man kunde titta på vilken 

betydelse smitta från opastöriserad mjölk spelar. ”Men i beräkningen skulle jag även ta med 

                                                           
27 http://www.smittskyddsinstitutet.se/temaar-2008-zoonoser-och-klimatforandringar/aktuellt/farre-fall-av-ehec-hittills-i-

sommar--men-svarare-komplikationer/ 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/temaar-2008-zoonoser-och-klimatforandringar/aktuellt/farre-fall-av-ehec-hittills-i-sommar--men-svarare-komplikationer/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/temaar-2008-zoonoser-och-klimatforandringar/aktuellt/farre-fall-av-ehec-hittills-i-sommar--men-svarare-komplikationer/
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hur många personer som dricker opastöriserad mjölk i Sverige idag, vilket inte är många i 

jämförelse med pastöriserad, och hur stor andel av dessa som någon gång blivit sjuka. Men 

som jag skrev ovan, denna typ av statistik finns inte.” 

 

Politisk debatt 

Frågan om obehandlad mjölk har tagits upp då och då i riksdagen och dess utskott.
28

 Politiker 

från flera partier har bl.a. har kritiserat Livsmedelsverket, bl.a. för att inte ta på sig ansvaret att 

vara högsta kontrollmyndighet genom att man helt avstår från att ge dispenser.  

 

Vänsterpartiet har hävdat att ” Det handlar också om en stor, tung statlig myndighets förmåga 

att sätta sig på människor, trycka ned dem, köra över folk på ett sätt som vi i vänsterpartiet 

tycker är i alla avseenden mycket dålig reklam för samhället och samhällets förhållningssätt 

gentemot medborgarna. Om livsmedelsverket med litet större finess, litet större lyhördhet och 

smidighet, hade hanterat den här frågan, så hade vi förmodligen aldrig behövt ta ett så stort 

steg som att begära en översyn av regelverket. Det hade säkert varit möjligt att inom befintligt 

regelverk tillgodose det behov som kan finnas av att köpa opastöriserad mjölk -- under 

acceptabla former. Men tyvärr har livsmedelsverket inte förmått hantera problemet på det 

sättet, och vi tycker att det är fullt befogat att livsmedelsverket därför utsätts för kritik.” 

 

Politiker från Miljöpartiet har sagt att ”det är otroligt att det i dagens Sverige skall vara 

omöjligt att få köpa opastöriserad mjölk. Mejerierna säljer den inte. Det kan väl inte vara en 

allvarligt menad förklaring när man säger att risken för att den mjölken skulle ge tuberkulos är 

anledningen till förbudet mot alt köpa mjölk direkt från bonden. Ligger inte här en hund 

begraven i stället? Är det inte av omsorg om mejerinäringen som man inte vill släppa loss 

privat försäljning av opastöriserad mjölk?” 

 

Politiker från Folkpartiet har kritiserat Livsmedelsverket för att bara ha gjort teoretiska 

bedömningar avseende bakterier som möjligen kan länkas finnas i mjölk under vissa särskilt 

olyckliga omständigheter och för resonemang om kampen mot tbc på 30-, 40- och 50-talen. 

 

I Jordbruksutskottet fanns det en utbredd kritik om stoppet för opastöriserad mjölk och 

utskottet villa att det skulle göras en förutsättningslös översyn av bestämmelserna om 

pastörisering av mjölk och andra livsmedelshygieniska bestämmelser. Utredningen tillsattes 

och i direktiven slogs fast att  man ville stötta ”den småskaliga livsmedelsproduktionen och 

för teknikutvecklingen på detta område. Ett sådant område är bestämmelserna om 

pastörisering av mjölk och mjölkprodukter vid lokal försäljning. Utredaren bör, med 

beaktande av nödvändiga livsmedelshygieniska krav, lämna sådana förslag till förändringar i 

bestämmelserna som kan underlätta utvecklingen av småskalig produktion.” 

 

Det färdiga resultatet blev SOU 1993:6 "Livsmedelshygien och småskalig 

livsmedelsproduktion", men utredningen ledde inte till några förändringar i synen på 

obehandlad mjölk.  
                                                           
28 Se ex. 1991/92:JoU4, 1989/90.117 protokoll riksdagen  
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5. Situationen i andra länder 
Det är stor skillnad mellan synen på obehandlad mjölk i Sverige och med flertalet andra 

länder i EU. Det är betydligt fler länder som tillåter denna mjölk än som har ett förbud. 

 

Finland 

Inställningen till obehandlad mjölk skiljer sig mycket åt mellan Finland och Sverige. I Finland 

är denna mjölk som kallas för betingsmjölk, vanligen förekommande och myndigheternas syn 

är betydligt positivare.  

 

Myndigheternas syn 

Medan det svenska Livsmedelsverket ser det som otänkbart att opastöriserad mjölk ska få 

säljas, mer eller mindre hyllas det av den finska motsvarigheten. Det framgår mycket tydligt 

när man läser vad generaldirektören Jaana Husu-Kallio Livsmedelssäkerhetsverket Evira 

skriver på verkets webb. 

  

”För mig som konsument är betingsmjölken en särskild läckerhet som dricks omedelbart. Det 

bästa jag visste som barn var nymjölkad mjölk och blotta tanken på det får det ännu också att 

vattnas i munnen på mig. Jag har under livets lopp också då och då druckit betingsmjölk, 

särskilt som barn och i ungdomsåren, då det vara lättare för mig att få tag på sådan mjölk. Jag 

kan inte minnas några som helst hälsoproblem av det. Numera hälls den dagliga mjölken hos 

oss i glaset som pastöriserad mjölk ur burken.”
29

 Och med ur burken menar han en kritik av 

det sätt som mjölken behandlas och paketeras. 

 

Betingsmjölk från gården 

Betingsmjölk är den traditionella finländska benämningen på obehandlad mjölk. Enligt den 

gällande mjölkhygienlagstiftningen kan anläggningar som godkänts med stöd av 

mjölkhygienlagen leverera opastöriserad mjölk för försäljning. Det ställs tydliga krav på dessa 

anläggningar.  

 

Ofta säljs mjölken på mjölkproduktionsgårdar direkt till konsumenten och hälls i 

konsumentens egna kärl i mjölkrummet. Överlåtelsen av mjölken till konsumenten sker 

utanför mjölkrummet. Enligt gällande livsmedelslag kan en mjölkproduktionsgård sälja 

betingsmjölk direkt till konsumenten för dennas eget bruk högst 2500 liter per år. Mjölken får 

även förpackas och säljas utanför gården. På förpackningen till sådan mjölk skall dock 

antecknas att produkten inte har pastöriserats.  

 

Finlands Livsmedelssäkerhetsverk Evira rekommenderar att betingsmjölk köps på sådana 

gårdar, som fortlöpande och permanent levererat mjölk av s.k. E-klass vilken är utomordentlig 

till sin kvalitet. Enligt undersökningar har den finska obehandlade mjölken eller mer 

traditionellt sagt betingsmjölken den bästa kvaliteten i EU. Över 95 % av den årligen 

producerade mjölken hör till den bästa kvalitetsklassen. Opastöriserad mjölk rekommenderas 

inte för barn, gravida och personer med nedsatt immunförsvar. 

                                                           
29 http://www.evira.fi/portal/se/evira/kontakt/mediatjansten/kolumnen_pa_bordet_i_dag/?bid=2417 
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Opastöriserad mjölk i butik 

Ett mindre antal mejerier har tillstånd att förpacka och leverera opastöriserad mjölk till 

återförsäljare. Sådan mjölk säljs s på Eat&Joy som är bondens marknad i Finland och finns 

bl.a. i en trevlig lokal i Helsingfors. På sin webb berättar Visit Finland att man där kan köpa 

opastöriserad mjök.
30

 Välkända Hagnäshallen i Helsingfors säljer också obehandlad mjölk.  

 

Rekommendationer till kunder 

Evira har tydliga rekommendationer till kunderna. Den som köper betingsmjölk skall helst be 

att få se de månatliga resultaten av den lagstadgade analysen av kvaliteten på mjölken som 

produceras på gården. Kunderna rekommenderas att:  

”Den som använder obehandlad mjölk borde: 

- höra sig för om kvalitetsnivån på den obehandlade mjölken på gården som 

producerat mjölken (klasserna E, I och II). Klass E är särskild god. Klass I är 

normalt mål i EU och klass II uppfyller inte de lagstadgade kraven i EU  

- ta en titt på hur renlig gårdsplanen med omgivande byggnader är och i vilket skick 

ladugårdsbyggnaden är  

- ta en titt på hur renlig invändigt är och i vilket skick den är så långt detta bara är 

möjligt  

- förstå att det inte är möjligt att gå inne i mjölkrummet eller ladugården  

- skaffa ett sådant kärl för transport av mjölken, som sluter tätt och som är tillverkat 

av ett för livsmedelsbruk lämpligt material som är tåligt och lätt att rengöra  

- se till att transportkärlet är klanderfritt rent  

- se till att mjölken snabbt transporteras hem och särskilt sommartid att 

transportkärlet hålls svalt under transporten  

- förstå att sjukdomsalstrande eller andra skadliga mikrober alltid kan förekomma 

även i högklassig obehandlad mjölk  

- vid servering av obehandlad mjölk se till att alla personer som dricker av mjölken 

vet att de dricker obehandlad mjölk.” 

 

Problem 

Trots att Finland har en betydande försäljning av obehandlad mjölk är problemen begränsade. 

Åren 1997-2010 har inrapporterats endast sju matförgiftningsepidemier, huvudsakligen små 

livsmedelsburna epidemier, i vilka opastöriserad mjölk eller produkter framställda av sådan 

mjölk misstänks vara smittspridaren. Epidemierna har huvudsakligen varit små, men i några 

fall har antalet insjuknade varit stort. Det har då rört sig om servering under fester. 

 

Det förekom två campylobakterepidemier (1999 och 2007) och i bägge av dem har några 

personer insjuknat efter att ha använt opastöriserad mjölk. År 1999 orsakade Salmonella 

typhimurium två epidemier, i vilka man till två olika tillställningar hade lagat bondost av 

betingsmjölk från en och samma gård. I den ena epidemin konstaterades på grund av en 

släktfest över 100 insjuknade. 

                                                           
30 http://www.visitfinland.com/web/guest/news/detail/-/article-detail/10123/36750141 
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Opastöriserad getmjölk har orsakat två små epidemier. Staphylococcus aureus orsakade år 

1999 en epidemi via getost. Via färskost av getmjölk smittade Streptococcus equi spp. 

zooepidemicus år 2003. År 2005 orsakade bondost av opastöriserad mjölk en 

matförgiftningsepidemi på en bröllopsfest. I det fallet var orsaken uppenbarligen förskämning 

till följd av felaktig hantering. I Finland har det förekommit några enstaka fall, då 

opastöriserad mjölk misstänkts vara källan till EHEC-smitta. 

 

Utveckling 

Evira arbetar för att ta fram en handbok för producenter av betingsmjölk. Deras 

riskvärderingsenhet utreder som bäst riskerna med finländsk obehandlad mjölk. Syftet är att 

försöka ytterligare underlätta för försäljning, inte att strama åt regelverket. Riskvärderingen 

beräknas vara klar under maj 2012. 

 

Norge 

Försäljning av opastöriserad mjölk är förbjuden i Norge och deras statliga verk Mattilsynet är 

mycket negativa till tanken att tillåta denna mjölk. Debatten är dock frisk och det finns ett 

upprop om ja till obehandlad mjölk, med Oikos, Norsk gardsost, Småbrukarlaget och Slow 

Food Norge som initiativtagare.
31

  

 

Estland och Litauen 

I Litauen är det mycket vanligt med mjölkautomater där kunderna kan köpa ekologisk och 

opastöriserad mjölk. De stoppar in pengar i automaten och fyller ett kärl de har med sig, 

alternativt kan de köpa ett kärl. Automaterna står ofta uppställda i köpcentra eller utanför. De 

fungerar som ett kylskåp med en temperatur på två till sex grader. Varje dag säter man in en 

mjölkbehållare med dagsfärsk mjölk. Dessa automater sprids också i Estland, där Estniska 

Lantbrukarnas Centralorganisation ligger bakom satsningen. 

 

Österrike 

I Österrike är obehandlad mjölk och även obehandlad grädde populärt. Det finns mjölk inte 

bara från kor utan även från får och getter. Ett viktigt budskap från producenterna är att 

mjölken är både opastöriserad och ohomogeniserad. Lantbrukaren får sälja direkt till 

konsument men även till restauranger och bagerier etc. Lantbrukarna får också sälja till 

detaljhandeln. Det finns mejerier som är specialiserade på att hantera opastöriserad mjölk. Det 

är också vanligt att lantbrukarna har bo på lantgård eller även hotell med restaurang, och i 

flera fall är den egna obehandlade mjölken en av de faktorer som lockar gäster. 

 

Även i Österrike är automater där kunderna köper opastöriserad mjölk populära, inte minst på 

bondemarknader. Denna mjölk är också populär på bl.a. hälsokostbutiker och de många stora 

livsmedelsaffärer som är specialiserade på ekologisk mat. Det måste finnas information på 

förpackningar, automater etc att mjölken är obehandlad och bör kokas före konsumtion. 

Opastöriserad mjölk får inte serveras på skolor eller inom vården. Under år 2010 

                                                           
31 www.opprop.no/opprop.php?id=råferskmjølk 
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producerades 3 258 000 ton mjölk i Österrike varav 4.3% (140 000 ton) var opastöriserad 

mjölk.
32

  

 

På den österrikiska marknaden är de goda berättelserna runt den obehandlade mjölken mycket 

viktiga. Det är populärt med en gedigen information om allt från bondgården och familjen till 

djuren och deras mat. Särskilt viktigt för många konsumenter är att korna äter de naturliga 

grödorna och beteckningen ”silofri” (silofrei) är av stor betydelse. 

 

Frankrike 

Statliga franska INRA är det största institutet för forskning om jordbruk inklusive livsmedel i 

Europa och en av de tre största i världen. På sin webb konstaterar INRA att det internationellt 

är vanligt med riskanalyser vad gäller obehandlad mjölk, men att det tyvärr är mindre vanligt 

med analyser av denna mjölks positiva effekter. 

 

Institutet menar att epidemiologiska studier har visat att konsumtion av opastöriserad mjölk 

ger skydd mot astma och allergi samt att det kan förbättra immunförsvaret eller begränsa 

mikroorganismer som lever i tarmsystemet och som är resistenta mot antibiotika. INRA 

konstaterar att det är obestridligt att fördelarna med obehandlad mjölk, inte minst ostar av 

sådan mjölk, är större än dess risker.
34

 

 

I Frankrike finns 40 000 gårdsmejerier och de flesta gör ost på opastöriserad mjölk. 

Obehandlad mjölk ” lait cru” säljs vanligen i plastförpackningar och finns ofta i 

livsmedelshandeln. Den är också populär vid bondemarknader.  

 

Många lantbrukare investerar mjölkautomater, och det går att få upp till 30% i 

investeringsbidrag för dessa. Det har dock varit en del problem med de franska automaterna. 

Ett har varit reningsfunktionen. Avsikten är att anläggningen automatiskt ska rengöras efter 

varje försäljning. Det har varit problem med den funktionen men den har åtgärdats. 

 

Ett mer allvarligt problem har lönsamheten visat sig vara. Många har sålt betydligt mindre än 

väntat. Det är främst de som har sina automater vid stora köpcentra som lyckats. Slutsatserna 

från Frankrike är att det är betydligt svårare att få en lönsam försäljning än vad man först hade 

väntat. Det är nödvändigt att ha en klar affärsidé och kunskap om marknaden innan man 

satsar på denna försäljning.
35

 

 

Slovenien 

Mjölkautomaterna, Mlekomats, ökar snabbt i antal och står ofta i anslutning till 

shoppingcentra. Lantbruken Kmetija Mis och Kmetija Potokar har varit ledande i denna 

utveckling. 

 

                                                           
32 www.statistik.at/web_en/statistics/agriculture_and_forestry/livestock_animal_production/milk/index.html 
33 www.gmundner-milch.at/fileadmin/milch/pdf/Service/Milchhygienerecht.pdf 
34www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/questions_d_actu/2008/le_lait_dans_tous_ses_etats/qu_est_ce_qu

e_le_lait_cru 
35 Telefonintervju med Kerstin Jürss. 
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Irland 

Irland förbjöd försäljning av opastöriserad mjölke mellan åren 1997 och 2006. Redan innan 

dess hade många kommuner förbjudit försäljning. År 2006 tilläts dock försäljningen igen, 

med skälet att man ville göra en anpassning till EU:s regelverk. 

 

Den irländska myndigheten The Food Safety Authority of Ireland är mycket kritiska till 

beslutet och driver en kampanj om ett nytt förbud. Denna kampanj stöds av den ansvarige 

ministern, men har mötts av en intensiv konsumentkampanj, ”the Campaign for Raw Milk”.
36

 

Kampanjen har fått stor uppmärksamhet och går ut på att tillåta obehandlad mjölk, men att 

skärpa kraven för den. I skrivandet stund är det oklart vilket beslut som regeringen kommer 

att ta.  

 

Storbritannien 

Skottland har förbud mot försäljning av opastöriserad sedan 1984 när man antog att 

opastöriserad mjölk förorsakade 12 dödsfall. 

 

Vad gäller England, Wales och Nordirland har myndigheten Food Standards Agency förbjudit 

försäljning av opastöriserad mjölk tre gånger sedan 1984, senast år 1997. Man har drygt 100 

registrerade producenter av obehandlad mjölk. Dessa producenter får sälja obehandlad mjölk 

direkt till konsumenter eller vid sina egna serveringar. Mjölken får också säljas vid 

bondemarknader och av speciella mjölkförsäljare (milk roundsmen).
37

  

 

Däremot får den inte säljas i livsmedelshandeln. Det ställs bestämda krav på kornas hälsa och 

på hygienen i anläggningen. Såväl anläggningar som djur och mjölk kontrolleras noga. Det 

måste också finnas en hälsovarning på förpackningen om att mjölken inte är pastöriserad och 

kan innehålla ”harmful bacteria”.
38

 

 

I Wales får opastöriserad mjölk bara säljas hos lantbrukarna och det måste finnas en etikett 

med tydlig varning att ”the Food Standards Agency strongly advises that raw milk should not 

be consumed by children, pregnant women, older people or those who are unwell or have 

chronic illness.” 

 

Det finns en mycket aktiv konsumentgrupp som kämpar för och informerar om obehandlad 

mjölk. De uppmanar till och med till bojkott av den mjölk som säljs i vanliga handeln.
39

 

Mjölken är popular och det finns mjölkännare som på privat väg klassificerar mjölkens 

kvalitet hos olika bönder. 

 

Italien 

Fram till år 2005 fick opastöriserad mjölk endast säljas på lantbruken till konsument. Men 

från och med 2005 är det tillåtet med mjölkautomater som lantbrukarna kan ställa upp på 

                                                           
36 http://rawmilkireland.com/ 
37 www.findmeamilkman.net 
38 www.nhs.uk/livewell/goodfood/pages/milk-dairy-foods.aspx 
39 www.campaignforrealmilk.co.uk/ 

http://rawmilkireland.com/
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andra ställen, men bara i den egna regionen. Dessa automater ställs upp i anslutning till 

köpcentra och andra offentliga platser. De är också populära på de Slow Foodinspirerade 

anläggningar som heter Eataly.
40

 

 

Det finns också automater som är monterade i bilar som lantbrukaren kan åka runt och sälja 

mjölk från, men även i detta fall endast i den egna regionen. Det har blivit oerhört populärt 

med dessa automater och i dag finns nära 1 500 sådana landet runt.
41

 Det är obligatoriskt att 

automaterna ska vara märkta med att mjölken är obehandlad. 

 

Nederländerna 

I Nederländerna köper allt fler lantbrukare in mjölkautomater. 

 

Polen 

De polska mjölkautomaterna Mlekomat är inte bara populära i Polen utan exporteras även till 

länder som Italien, Tyskland, Schweiz, Tjeckien, USA och Indien.
42

 

 

Tyskland 

Lantbrukare i Tyskland har rätt att sälja opastöriserad mjölk direkt till konsument vid sin gård, 

under beteckningen  Tyskland har mjölkautomaten ”Der Muhkuhmat” blivit populär.
43

 

 

Det går också att sälja opastöriserad mjölk i handeln och den kallas för Vorzugsmilch. Det 

finns 80 gårdar som har licens för att producera denna mjölk. Det ställs mycket bestämda krav 

på dessa gårdar vad gäller djurhållning och hygien kontrollen är hård. Det finns inget annat 

livsmedel som kontrolleras så hårt i Tyskland, som man gör med denna obehandlade mjölk. 

Flera av dessa producenter ordnar regelbundet mjölkfestivaler som lockar många besökare. 

Producenterna är organiserade i BVDM Bundesverband der Vorzugsmilcherzeuger und 

Direktvermarkter von Milch und Milchprodukten, som har en webbsida med omfattande 

information.
44

 

På förpackningar till opastöriserad mjölk måste det stå riskgrupper som barn, äldre, gravida 

kvinnor och personer med försvagat immunsystem som ska uppmanas att koka mjölken. Det 

är inte tillåtet att servera mjölken på restauranger och andra serveringar. 

  

                                                           
40 www.eataly.it 
41 www.milkmaps.com 
42 www.mlekomat.org.pl 
43 www.muhkuhmat.de 
44 www.milch-und-mehr.de 
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6. Djurens foder 
 

I det moderna industrialiserade jordbruket har det sedan 1950-talet varit rutin att få bort växter 

som kan ge mjölken karaktär, för att istället odla ett fåtal gräs som korna kan beta. 

Konstgödning och olika bekämpningsmedel har utarmat den rika naturliga flora som tidigare 

fanns.  

 

Naturligt foder 

Denna syn skiljer sig oerhört från dem som arbetar med traditionella produkter, både ostar och 

köttproduktion, inom exempelvis EU. Inom EU:s ursprungsmärkta produkter är det just den 

lokala effekten, påverkan av det lokala betet och det foder som djuren äter, som är avgörande 

för produkternas karaktär. Det handlar inte bara om metoderna för produktion utan i ännu 

högre grad om det geografiska ursprunget. Detta är helt grundläggande för EU:s 

ursprungsmärkning. 

 

Det är bland Europas alla berömda ostar som detta tänkesätt kanske är som mest befäst. Där 

brukar man se moderna betesmarker och foder som detsamma som människornas onyttiga 

snabbmat. Det är det naturliga betet som ger mjölken och därmed osten dess karaktär, och 

odling av annat foder. 

 

Flera av de mest berömda ostarna i Europa kommer från områden i Alperna, där fjällängar 

med gräs och örter anses ge en oöverträffad mjölk. Det är inte ovanligt med över 50 olika gräs 

och örter på dessa betesmarker, och varje växt anses ge sin karaktär till mjöl och ost. Även det 

lokala mikrobiologiska systemet med sina tusentals bakteriestammar anses vara avgörande för 

kvalitet och karaktär.
45

 

 

Soja viktigt i Sverige 

Den mat som de svenska lantbrukens djur äter, kommer ofta långt från de egna trakterna. 

Detta illustreras tydligt med att en del av årets Matlandetpengar, tilldelas SIK för ett projekt 

om sojaproduktion i Brasilien. Det har riktats kritik mot detta projekt, men SIK försvarar det 

med att ”odlingssystem för sojabönor med lägre miljöbelastning och som också innebär lägre 

risker för de lantarbetare som sköter odlingarna. Även om odlingen sker utomlands så är 

frågan oerhört central för den svenska animalieproduktionen och kopplingen till den miljösyn 

vi har mer allmänt.” 

 

Från Matlandets och Jordbruksverkets sida försvarar man stödet med att ”sojaproduktion i 

Brasilien kan tyckas långt från Matlandet i en första anblick. Men att studera miljöeffekter av 

den soja som används i foder av svenska primärproducenter är viktig kunskap för att vi med 

gott mod ska kunna säga att det du äter på tallriken när du äter i Sverige är producerat med 

omsorg om djur, natur och människa. Och det är något som vi konsumenter bryr oss om. 

Omsorg är ett av matlandsvisionens värdeord.”
46

 

                                                           
45 www.faszination-kaese.de/rohmilch.html 
46 http://bloggar.visitsweden.com/nyamatlandet/2012/03/13/nya-matlandsprojekt-pa-gang/#comments 
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Enligt branschorganisationen Svensk Mjölk köper den Svenska mjölkindustrin in dryg 80 

miljoner ton sojamjöl, motsvarande cirka 250 miljoner kronor, årligen från odlare i Brasilien. 

Totalt för hela den Svenska animalieproduktionen importeras soja för uppskattningsvis 800 

miljoner kronor. Denna soja besprutats ofta med bekämpningsmedlet Parakvat som är 

förbjudet inom EU. Det anses ha dödat många arbetare i Brasilien.  

 

Intressant är att stora finska mejeriet Valio sedan 15 år tillbaka har sett till att ta bort soja som 

foder för att ersätta det med raps som odlas i det egna landet. Vetenskapliga tester visar att 

raps är mer proteinrikt än soja, men Valio hävdar att de svenska näringstabellerna inte har 

uppdaterats. Valio menar att svenska forskare och mjölkexperter helt enkelt inte tagit del av 

den finska forskning som finns på området.
47

 Raps kan odlas långt i norr även i Sverige. Det 

pågår ett projekt på SLU som studerar om raps kan ersätta soja även i Sverige.
48

 

 

Heumilchregulativ, Österrike 

I dag används ofta argumentet att ensilage är nödvändigt särskilt i karga klimatzoner, om det 

nu är nordliga eller höga höjder. Erfarenheterna från Österrike visar att detta dock är ett långt 

ifrån hållbart påstående. Så sent som år 1970 bestod endast 22,4% av vinterfodret av ensilage, 

medan det år 2000 var 66.3%. Antalet kor var större år 1970 än år 2000. Således går det även 

i alpina områden att i stor utsträckning vara självförsörjande på vinterfoder, eller i alla fall 

gick det tidigare.
49

 

 

I Österrike spelar det så kallade Heumilchregulativ en stor betydelse för produktion av mjölk 

och andra mejeriprodukter.
50

 Heumilch kan översättas till betesmjölk, vilket betyder att korna, 

getterna eller fåren inte fått ensilage eller annan industriföda, eftersom detta anses försämra 

såväl kvalitet som karaktär. Fermenterat foder anses försämra kvalitén kraftigt. 

 

Heumilch drivs av ett konsortium som bildades av bönder år 2004 och har nu mer än 8 000 

lantbrukare som medlemmar samt ett 60-tal odlare av hö. Detta har medfört att betesmjölk 

omfattar 15 procent av produktionen i Österrike, mot tre procent i EU som helhet. 

 

Korna betar när det går och under vintern äter de hö eller majsmjöl. Markerna får inte gödas 

med material från kommunala reningsanläggningar. Det finns bestämda regler om gödning, 

antalet betande djur per areal etc. och kontrollen sker av ett oberoende organ. Antalet bönder 

som använder det traditionella fodret ökar mycket kraftigt, och tyska lantbrukare ser med stort 

intresse på utvecklingen i Österrike.
51

 

 

                                                           
47 www.valio.se/blogg/valio-en-foregangare-2 
48 http://www.slu.se/Documents/externwebben/nl-fak/norrlandsk-

jordbruksvetenskap/Forskning/P%c3%a5g%c3%a5ende%20projekt/Ers%c3%a4tta%20sojamj%c3%b6l%20med%20rapsmj

%c3%b6l%20i%20mj%c3%b6lkproduktion.pdf 
49 www.biokaeserei-walchsee.at/download/vorteile_der_heumilch.pdf. Se även Buchgraber, K., Resch, R. & Blaschka, A. 

(2003) Entwicklung, Produktivitöt und Perspektiven der österreichischen Grünlandswirtschaft 9. Alpländisches 

Expertenforum, BAL, Gumpenstein. 
50 www.heumilch.at 
51 www.gesundes-heu.de 

http://www.biokaeserei-walchsee.at/download/vorteile_der_heumilch.pdf
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Inställningen bland bönder och producenter är mycket tydlig; det korna äter är helt avgörande 

för kvalitet. Många av de mest kända ostarna får endast produceras av mjölk från kor som äter 

lokala grödor.  

 

Arbetet med att bevara traditionerna med betesmjölk stöttas även av Österreichische 

UNESC0-Kommission, som ser denna tradition som en del av Österrikes immateriella 

kulturarv.
52

 I de mer perifera områdena, särskilt höglänta skogsmarker, talar man om tre 

stadier i jordbruket. I slutet av våren flyttas boskapen till en låglänt fäbod, vanligen i 

skogstrakter. Under början av juli sker nästa flytt till höglänta beten i Alperna. Under mitten 

av september flyttas boskapen tillbaka till fäboden eller ner till gården som vanligen ligger i 

en dalgång. 

 

För att få lönsamhet med i denna verksamhet arbetar men med förädling av främst ostar och 

ett stort antal event, exempelvis Alpaufzüge, Alpabtriebe, Alpmessen, Alpfeste, Käsemärkte 

etc. En stor del av årsförsäljningen sker under dessa festivaler. Men har även festivaler för 

fläsk, skinka, korv, vin, sprit och öl etc. 

 

Det finns också en tradition att man med lie slår alpsluttningar, för att därefter torka det 

örtrika höet på höga pålar. När snön kommit drar man upp slädar på alpsluttningarna, för att 

åka ned med det torkade höet till dalgången. Denna transport sker ofta under festivalliknande 

former. Idén bakom rodel och bobsleigh sägs ha kommit från dessa transporter. 

 

Ensilage eller inte? 

Slow Food arbetar mycket intensivt med att samla fakta just om de effekter som djurens kost 

har på kvalitet och karaktär. Deras grundläggande syn är att det är de lokala växterna som är 

avgörande för vilken mjölk som produceras. Ensilage av lokala växter är betydligt bättre än 

industrimässigt producerat foder. Sådant foder påverkar inte bara karaktären och kvalitén på 

mjölken, utan det finns studier som visar att även förekomsten av listeria och andra patogener 

hos djuren ökar.
53

  

 

Utfordring med ensilage ger dock inte samma mikrobiologiska flora och karaktär till 

mjölken.
54

 Det finns också studier som visar att ost som görs av mjölk från lokalt betande 

djur, särskilt de som betar i berg eller bergiga miljöer, för betydligt högre haltig av ”goda” än 

kor som får industrifoder.
55

 

 

Det finns en tämligen omfattande forskning som visar att ensilage ger sämre kvalitet än vad 

mjölk från betesdjur ger. Betesmjölk innehåller högre halter av omega-3 fettsyror och 

konjugerade linolsyror (CLA), vilka anses vara positiva för hälsan. Omega-3 fettsyror skyddar 

speciellt mot hjärt- och kärlsjukdomar och CLA är en antioxidant som skyddar mot cancer, 

hjärt- och kärlsjukdomar samt minskar kroppsfettet och ökar muskelmassan. 

                                                           
52 http://immaterielleskulturerbe.unesco.at/cgi-bin/unesco/element.pl?eid=48&lang=de 
53 www.slowfood.com/rawmilk/eng/19/controlling-the-risks 
54 www.slowfood.com/rawmilk/eng/2/the-diversity-of-milk. Se även http://savorygrasslandmanagement.com/ 
55 www.slowfood.com/rawmilk/eng/17/Benefits 

http://www.slowfood.com/rawmilk/eng/2/the-diversity-of-milk
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Andelen negativa beståndsdelar, som smörsyra, är lägre i betesmjölken. Det innebär att 

mjölken är bättre för produktion av ost, ger färre allergiska symtom samt innebär färre risker 

för felsmaker i ost och smör. Därför finns det också regler för flertalet kvalitetsostar att de 

endast kan göras av betesmjölk. 

 

Höga halter av klostridiesporer som smörsyra gör att osten under ystningen bildar oönskade 

gaser som leder till sprickor och hål i osten. Dessa sporer kan också ge negativa påverkar av 

människans mag- och tarmkanal, särskilt hos barn. I betesmjölk är det vanligt med 200 

klostridiesporer per liter, medan det i ensilagemjölk kan finnas uppemot 100 000 per liter. 

Ensilagemjölken ger också fler allergiska allergier än vad betesmjölk ger.
56

 

 

Ett flertal vetenskapliga studier visar att kor som inte äter ensilage ger mjölk som är:
57

 

 ju mer grönfoder kon äter, desto högre halt av omega 3 fettsyror och CLA. 

 ju mer majsensilage, desto lägre nivåer av omega 3 fettsyror och CLA. 

 ju mer kraftfoder, desto lägra nivåer av omega 3 fettsyror och CLA. 

 

Dessa internationella studier stämmer delvis överens med svensk forskning. Denna visar att 

fettets sammansättning i mjölken främst påverkas av fodrets innehåll. Med rätt foder får 

mjölken höga halter av de nyttiga Omega 3 och CLA. Koncentrationen av de fettsyror i 

växten som av kon omvandlas till de nyttiga ämnena, är som högst tidigt respektive sent på 

växtsäsongen, och lägst under sommarmånaderna.
 58

 

 

Kor som går på bete kan ha upp till dubbelt så höga halter av CLA i mjölken jämfört med kor 

som utfodrats med färskt, slaget gräs. De sistnämnda har i sin tur högre halter jämfört med kor 

som ätit en ensilagebaserad foderstat. De djur som betar har också betydligt högre halter av 

omega 3-fettsyror än de djur som äter kraftfoder. Det är särskilt ett stort inslag av klöver i 

betet som ökar halten av de nyttiga ämnena.  
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Den svenska forskningen har däremot inte uppmätt samma negativa effekter av ensilage som 

de tidigare nämnda studierna har gjort. Däremot är det tydligt att grovfoder, det vill säga bete, 

ensilage och hö har en nyttigare fettsammansättning än vad spannmålsbaserat kraftfoder har. 

Däremot visar den svenska forskningen att de studier som antyder att ensilering minskar de 

nyttiga fettsyrorna är osäker.  

 

De internationella studierna uppvisar olika slutsatser i frågan. Däremot förloras viktiga 

fettsyror lätt när balen med ensilage öppnas och ensilaget kommer i kontakt med luft. 

Slutsatsen i de svenska studierna är att det finns goda möjligheter att producera och utfodra ett 

vallfoder av god hygienisk kvalitet utan att gå miste om de nyttiga, omättade fettsyrorna. Vad 

gäller hö och ensilage så har man således i de svenska studierna sett att 

fettsyrasammansättningen inte skiljer sig åt mellan torkad eller ensilerad gröda. Däremot har 

det  inte jämfört hygienisk kvalitet, dvs förekomsten av tex clostridiumbakterier (eller deras 

sporer) som kan orsaka sk sprängda ostar.
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Är Norden och nordliga områden bättre? 

Såväl Nordiska Ministerrådets satsning Ny Nordisk Mat som Sverige det nya Matlandet 

driver tesen att vi producerar renare och aromrikare livsmedel i Norr. Tack vare 

Golfströmmens effekter kan vi odla längre norrut än vad man kan i världen i övrigt. 

Kombinerat med våra många soltimmar och växlingen mellan varma dagar och svala men 

ljusa nätter, producerar vi unika råvaror.  

 

Ett vanligt påstående är att de flesta växter och produkter som görs av dessa respektive djur 

som betar växterna, blir som bäst och elegantast vid sina gränstrakter, precis där de klarar av 

att växa. Det hävdas att det i ett klimat där nätterna är varma och mörka, så omvandlas 

aromämnena i växten till socker. När det är svala och ljusa nätter berikas aromämnena. Det är 

exempelvis därför som svenska bär och frukter anses en fantastisk aromrikedom. Denna idé 

innebär att även den mjölk som produceras i Norrland, särskilt från fribetande djur, kan vara 

en av de mest aromrika i hela världen. Tack vare ljuset kanske till och med av högre kvalitet 

än mjölk från Alpernas berömda kor. 

 

Vid närmare betraktelse visar det sig dock att dessa påståenden kan sägas vara baserade på 

lång och beprövad erfarenhet. De vetenskapliga studierna i frågan är få och uppvisar 

varierande resultat. Några tyder dock just på att aromrikedomen är större längre norrut, men 

det varierar mycket mellan olika typer av växter och även mellan typer av en och samma växt. 

Någon samlad översikt av forskningen tycks inte heller finnas. Frågan är intressant och mer 

forskning är önskvärd.
60

 Ny Nordisk Mat undersöker nu vilka belägg man egentligen har för 

sina påståenden. 

  

                                                           
59 http://pub.epsilon.slu.se/4477/1/arvidsson_k_100107.pdf 
60 Telefonintervjuer med Kimmo Rumpunen forskare vid SLU Balsgård och Anders Fahlén Agronova. 
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Bilaga 1. Exempel från Italien och Österrike 
 

Piandelmedico, Marche, Italien. 

År 1939 byggde marquis Antonio Trionfi Honarati sin första gård med 30 frisiska mjölkkor. 

År 2004 byggde man sitt eget mejeri Piandelmedico, för att göra egen kvalitetsost och mjölk 

med naturliga och lokala smaker. I dag har farmen 300 djur, kor och bufflar, och man 

producerar 30 typer av ost, färsk mjölk i olika former och yoghurt. Obehandlad mjölk är en av 

produkterna. 

 

Man har egen gårdsbutik och tar emot många besökare för att visa gården. En stor del av 

besökarna är skolbarn. Man har egen restaurang som ofta har besök av kända gästkockar. 

Aktiviteter med provsmakningar av bl.a. ostar och mjölk är vanliga. Odling av industrihampa 

är en viktig del av verksamheten. Vidare arbetar man intensivt med förnyelsebar energi, bl.a. 

med biogas och solceller. 
61

 

 

Företaget stöttar också en regional satsning på en mötesplats i regionen Marche, Il Casino del 

Marchese a Jesi. Det är en ”degusteria” där man kan prova regionens mat och drycker. Syftet 

är att skapa en mötesplats mellan konsumenter och de lokala producenterna, för att lära sig 

om och av varandra. Den mat som serveras följer traditionella recept och man använder bara 

lokala och traditionella råvaror. 

 

Företaget drivs av syskonen Julia och Antonio Triumphs Honorati, som är den tredje 

generationen att arbeta för traditionellt ost och mjölk, och det med stor passion för det äkta 

och traditionella. Anotnio är utbildad arkitekt och arbetade i Rom fram till år 2002, när han 

tog över ansvaret för gårdens djur. Julia flyttade som mycket ung till England och utbildade 

sig både inom restaurang och IT. Hon engagerade sig i familjeföretaget år 2004 när hon 

flyttade tillbaka med sin man. De har huvudansvaret för ostproduktionen. 

 

Antonio Triumphs Honorati anses vara en av Italiens förgrundsgestalter vad gäller lantbruk, 

ost och mjölk. Antonio berättar att ”obehandlad mjölk var synnerligen populär i Italien med 

en ständigt växande marknad. Men för två-tre år sedan vände trenden. En medieskandal 

ställde till väldiga problem. 

 

Ett barn avled och media anklagade obehandlad mjölk för detta dödsfall. Även att det visade 

sig vara en dåligt kokt kyckling som var orsaken, så körde media hårt och formligen pumpade 

ut hur farligt det är med obehandlad mjölk. Och media backades upp av de stora mejerierna. 

 

Vi hade börjat ta betydande marknadsandelar och de stora mejerierna blev oroade. För dem 

kom medieskandalen som ett brev på posten. De stora mejerierna drev på och hävdade att 

obehandlad mjölk verkligen är farligt. Media svalde allt vad de sa. Vi hade inga resurser att 

sätta emot, konsumenternas förtroende för oss sjönk och försäljningen minskade dramatiskt. 
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Vi tappade större delen av vår marknad. Nu bygger vi upp den sakta igen, men det är inte 

lätt.” 

 

Automaterna är ett bra sätt att sälja mjölk i, men man har haft vissa problem med tekniken, 

främst den automatiska rengöringen efter varje kund. Men problemen är numera i huvudsak 

lösta. 

 

I dag är det bara försäljning i automater som är tillåten, men man hoppas kunna ändra på 

lagstiftningen. Antoni berättar att ”vi är väldigt aktiva för att öka intresset för obehandlad 

mjölk igen, och vi undersöker möjligheterna att ändra lagen så att vi kan sälja mjölken på 

flaska.” 

 

Antonio framhåller att försäljning av obehandlad mjölk är en lönsam verksamhet, givetvis 

under förutsättning att man har en bra marknad. ”När en bonde säljer sin mjölk till ett mejeri 

får man ungefär 40 cent per liter. I våra automater kan vi ta en euro istället. Men marknaden 

är en utmaning. För ett par år sedan sålde vi 150-200 liter per dag, men i dag blir det inte mer 

än 30-40 liter. Och det här är viktigt att komma ihåg. Att sälja obehandlad mjölk i automater 

är inget man gör i stora volymer.” 

 

En viktig del av försäljningen av obehandlad mjölk är direktkontakten mellan bonde och 

producent. ”Lagen kräver att vi är mycket tydliga med informationen och det är en styrka för 

oss. Att vi måste lyfta fram varje bonde, gård och djur stärker oss. Det skapar upplevelser, det 

ger goda berättelser. På maskinen måste vi skriva allt om mjölken, vad våra kor äter etc. 

Syftet är att lyfta fram la filiera corta, direktkontakten mellan konsument och producent, den 

korta kedjan. Den här direktkontakten gör det mycket klart både för bonde och konsument att 

korna och vad de äter är helt avgörande för mjölkens karaktär. Det är stora skillnader på 

mjölken beroende på vad korna äter, vad som växer just då. Och att kunna visa upp detta gör 

det också viktigt att ta kornas föda på största allvar.” 

 

Antoni vill skicka med ett par goda råd till de svenska kollegor som vill satsa på obehandlad 

mjölk. ”Tänk noga på de stora mejerierna. Vi började växa och de stora började bli 

bekymrade. Vi många småbönder med våra maskiner var på väg att märkas på marknaden. 

Och när media började skriva om dödsfallet så slog mjölkfabrikerna till hårt. Och med sina 

resurser, sina kontakter med forskare och media körde de över oss stenhårt. Vi hade inget att 

sätta emot. Så underskatta inte det motståndet.” 

 

Ett annat gott råd är mer positivt. ”Både juridiskt och affärsmässigt är det viktigt att tydligt 

lyfta fram den direkta relationen mellan bonde och konsument. Det måste vara tydligt vem 

som säljer och vem som köper. Det är viktigt att kontrollen börjar ute i markerna med vad 

korna äter. Och helt avgörande är att kunna visa att korna äter naturlig föda och ingen 

konstgjord eller importerad föda. Att visa att det finns en person som har ansvar för allt från 

det kon äter till tappkranen i maskinen skapar både en relation och en trovärdighet. Det är 

lättare att lita på en person som har ett ansikte, som man kan ta i hand med, än att lita på en 

stor anonym fabrik”. 
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Finkmilch, Enserdorf, Wien, Österrike 

I byn Enzerdorf an der Fischa utanför Wien har familjen Fink bedrivit lantbruk sedan år 1912. 

Ansvarig för företaget är Friderich Fink som avlagt examen som Landwirtschaftsmeister. Han 

tog tillsammans med sin fru över gården från föräldrarna 1987.
62

 

 

Friderich konstaterar att ”det är helt avgörande vad korna äter och vi odlar allt foder själva. 

Majs, klöver och gräsensilage är viktiga grödor för våra djur, kompletterat av vete, korn, 

solros och sockerbetor. Kornas föda påverkar mjölkens karaktär mycket tydligt. Så långt det 

är möjligt betar de utomhus och på vintern har de frigång i stora stallar.” 

 

Familjen tar hand om all sin mjölk på egen hand. Friederich säger att ”vi har ett eget mejeri 

och har många olika produkter. Obehandlad mjölk, Rohmilch, är en av dem. Det är något av 

en profilprodukt för de verkliga kännarna. Men alla vill inte ha en sådan mjölk så vi har också 

en egen mindre pastöriseringsanläggning. Det gör att vi kan sälja lättpastöriserad men 

ohomogeniserad mjölk, som många föredrar. Vi har en egen buteljeringsmaskin.” 

 

Han fortsätter med att konstatera att ”för oss är det viktigt att stå med en fot i det traditionella 

med Rohmilch och med en fot i det moderna som konsumenterna vill ha. Vi kan inte bara 

vara traditionella utan måste följa med marknaden. Vi gör olika ostar, bland annat färskost, 

smaksatt eller naturell. Populärt är yoghurt med olika smaker liksom smaksatt surmjölk 

(sauermilch). Mycket populära särskilt bland yngre är kakao- respektive vaniljmjölk som vi 

säljer i drickvänliga förpackningar på 250 ml. Vi förpackar ungefär 1 000 enheter per dag av 

våra olika produkter.” 

 

Fink säljer en stor del av sin produktion direkt vid gården, konstaterar Friderich. ”Vi har öppet 

7-9 varje morgon och 17-19 på vardagar och 17-18 på lördag och söndag. Vi förser vårt 

samhälle med en stor del av den mjölk de behöver, precis som det var förr i tiden. Men vi har 

andra viktiga kunder. Dagligen levererar vi själva mjölk till 20 skolor och dagis runt vårt 

område. Den mjölken är pastöriserad.  

 

I Österrike är det viktigt att vara formell på många sätt, säger Friedrich. ”Det är viktigt att vi 

som arbetar här har formella utbildningar med examina. Vi ser till att få alla diplom och 

certifieringar som vi har nytta av. Och årligen deltar vi i uppfriskningskurser om 

hygienfrågor. För oss som har obehandlad mjölk är det både viktigt och en hedersfråga att 

visa att vi vet vad vi gör.” 

 

Avslutningsvis säger Friedrich att ”för oss är det viktigt med en direktkontakt med våra 

kunder, för att inte tala om våra blivande kunder. Vi arbetar mycket med studiebesök från 

dagis och skolor. Det är så otroligt viktigt att barnen får reda på var maten kommer ifrån. De 

barn som besöker oss älskar våra djur, och tycker att vår mjölk och andra produkter smakar så 

bra. När de ser att djuren har det bra, förstår hur mjölken blir till, så känner de hur rätt det är. 

Det är så tragiskt att många barn i städerna inte har en aning om var maten kommer ifrån.” 
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