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25 miljoner kronor till Sveriges mjölkbönder  

När drygt sju veckor passerat har ICAs kunder tillsammans bidragit med 25 miljoner kronor till de 

svenska mjölkbönderna genom insamlingen ”Tillsammans fyller vi glaset” där kunder i ICA-

butikerna kan välja att betala en extra krona för vissa mjölkförpackningar.  

 

Sedan den 21 september har de ICA-kunder som vill haft möjlighet att bidra med en extra 

mjölkkrona som går direkt till Sveriges mjölkbönder när de väljer att köpa vissa mjölkförpackningar 

och ostar i ICA-butiker. Satsningen ska pågå i sex månader och beräknas totalt ge cirka 100 

miljoner kronor, inklusive den grundplåt som ICA skjuter till på 25 miljoner. I snitt räknar ICA med 

att varje mjölkgård får cirka 25 000 kronor genom aktiviteten. De första utbetalningarna till 

mjölkgårdarna har redan gjorts.  

- Brett stöd bland ICAs kunder 

Kampanjen har brett stöd bland ICAs kunder. Enligt en kundundersökning som ICA låtit 

göra med 313 ICA-kunder är endast knappt 1 procent av kunderna negativa till aktiviteten. 

Det är glädjande att insamlingen går bra och vi känner oss trygga med att nå vårt mål. Det 

bevisar vilket stort engagemang det finns bland kunder och ICA-butikerna för att stödja de 

svenska bönderna, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige.  

Bakgrund 

De svenska mjölkbönderna befinner sig i en mycket svår situation som bland annat beror på att 

flera mejerier i dag är aktiva på en internationell mjölkmarknad där det råder ett överskott på mjölk. 

Ett högt kostnadsläge jämfört med många andra länder i kombination med vikande efterfrågan från 

Asien, låga världsmarknadspriser och det ryska importstoppet, som är en reaktion på EUs 

sanktioner pressar mjölkbönderna hårt. För att värna de svenska mjölkbönderna i en akut situation 

har LRF och ICA kommit överens om denna tillfälliga insats.  

Mer om Mjölkkronan finns att läsa i ICAs hållbarhetsrapport som publicerades klockan 8.00 den 12 

november 2015. Se hela rapporten här.  
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ICA vill göra varje dag lite enklare. Med fokus på mat och måltider är ICA ledande inom detaljhandel i Sverige. ICA äger och 

förvaltar också fastigheter samt erbjuder finansiella tjänster. De 1 304 butikerna i Sverige drivs av fria handlare i samverkan. 

ICA är en del av ICA Gruppen. För mer information om ICA, se ica.se. 
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