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Välkomna ..

….alla ni 500 nya medlemmar!
Fantastiskt roligt att så många den senaste tiden sett nyttan med vår förening! SNP har anlitat ett
telemarketingföretag som ringt upp presumtiva medlemmar och det har gett ett enormt gensvar. Att fråga
ger resultat oavsett om det är ett telemarketing företag eller en granne som frågar. Det märks också att
klubbarna och medlemmarna är mer aktiva att värva, för det är betydligt fler än tidigare som hört av
sig och vill gå med i SNP.
Att vi jobbar för, och driver de frågor som är viktiga för nötköttsproduktion mot departement,
myndigheter och andra organisationer, är ett skäl till att många vill vara med. Men även gemenskapen i
den lokala klubben, med det nätverk och aktiviteter den erbjuder, upplevs viktigt att få del av.
För SNP; s del betyder fler medlemmar bättre ekonomi, vilket bidrar till att vi kan göra mer. Det
synliggör också att Sveriges nötköttsproducenter är en stark och enad grupp, trots olika former och
storlekar på produktionerna. Att vi är en förening som ökar sitt medlemstal visar på en positiv stämning
och en framtidstro hos nötköttsproducenter. Det är oerhört värdefullt i vårt samarbete med andra
organisationer och myndigheter.
Det känns väldigt roligt att få vara ordförande i en växande förening med så många medlemmar som tror
på sin produktion.
Hälsningar
Jan Forssell ordförande
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Äringspolitik

CAP- gårdsstöd och kopplade
stöd
Nu har äntligen departementets förslag kommit
och remissen är inlämnad. SNP har haft
telefonmöte med klubbarna för att få in så
många åsikter som möjligt inför sitt
ställningstagande. Merparten av klubbarna
ville ha en kopplat stöd till kor med kalv.
Angående regional eller nationell utjämning
var åsikterna lite mer spridda beroende var i
landet man bor.
Det har inte varit ett enkelt ställningstagande.
De som har stödrätter med höga värden
kommer att förlora delar av det och att hitta ett
enkelt sätt som kompenserar dem går inte. SNP
representerar alla nötköttsföretag oavsett
storlek och produktionsform så styrelsen har
försökt hitta den väg där flest drabbas minst.
SNP står fast vid sitt ursprungliga krav på ett
kopplat kostöd till alla kor med kalv. Vi vill
också ha en nationell utjämning av
stödrättsnivåerna i en så långsam takt som
möjligt. Det ger de som tappar delar av sina
stödrättsvärden bättre möjlighet att anpassa sig,
men det betyder också att de som slutat sin
produktion får behålla sina värde längre.

Landsbygdsprogrammet
I nuläget vet vi inget om stödnivåer och
regelverk för det nya landsbygdprogrammet.
Men sammantaget ser det positivt ut eftersom
budgeten är i stort sett samma som tidigare
period.
För miljöersättningarna blir det samma budget
som innan, men vissa ersättningar går inte söka
förrän 2016 (minskat kväveläckage och
skyddszoner) och de flesta
kulturmiljöersättningarna försvinner.
Djurvälfärdsersättning som SNP tillsammans
med andra har räknat på, kommer istället gå till
klövhälsa för mjölkkor, får och suggor.
Orsaken till det är förmodligen en begränsad
budget och att man prioriterat de stöd som vi
har istället för att flytta pengarna till ett nytt
stödsystem.
SNP kommer framöver jobba för att
regelverket blir så tydligt som möjligt och att
ersättningarna kommer igång på bästa sätt.

LFA ny områdesindelning
Nu är utredningen om LFA klar och
Jordbruksverket har kommit med förslag på
nya LFA-områden och till utformning av
kompensationsbidrag och vallstöd.
Regeringen slår ihop nuvarande vallstöd i
skogs- och mellanbygd med
kompensationsbidraget (LFA) men skapar en
särskild miljöersättning för vall i slättbygder.
LFA områdena kommer bli större så fler
kommer få del av ersättningen.
Den totala budgeten för detta är något lägre
och då fler kommer ingå i ett LFA område
kommer förmodligen ersättningsnivåerna
sjunka. Hur kopplingen till djur kommer se ut
har vi inte fått något beslut om än.
Information om ersättningsnivåerna och
djurkoppling lämnar departementet efter
sommaren då nivåerna på stödrätterna måste
beslutas först.

Konkurrenskraftsutredningen
Regeringen har beslutat gör en utredning om
hur konkurrenskraften i svenskt lantbruk ser ut
och ta fram förslag på strategier och åtgärder.
Den ska vara klar under 2014 och näringen har
gett synpunkter på vad som behövs göras för
att stärka vår konkurrenskraft.
SNP framförde bland annat;
 Vi producenter måste ha en starkare
position i värdekedjan och få en större
del av det mervärde för svenskt kött
som konsumenterna är beredda att
betala för.
 Enklare att lägga anbud på offentlig
upphandling, så enskilda producenter
och producentgrupper kan få del av de
försäljningskanalerna.
 Regelverket måste anpassas efter
verkligheten, vara tydligt och enkelt.
 Trenden med minskade antal djur
måste brytas för att vi ska kunna
behålla produktion i landet.
 Svensk nötköttsproduktion har stora
möjligheter i form av miljönytta och
hög djuromsorg. Dessa unika värden
och möjligheter måsta prioriteras av
samhället.
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öretagsutveckling

Kalvsatsningen
Flera klubbar och regioner har nappat på
erbjudandet f rån SNP, LRF och Taurus om
utbildningsdagar kring kalvhälsa. Hälften av
klubbarna och cirka 150 personer har deltagit
på träffarna hitintills, och fler träffar är
inbokade till hösten. Missa inte dem! Det har
varit givande och lärorika dagar med bra
kunskap att ta med hem och kontakter med
flera nya bekantskaper och kollegor.

Årets nötköttsföretag
Den 1 juni ska nomineringarna till Årets
Nötköttsföretag vara inlämnade. I år delas
priset ut till kalv- eller ungnötsproducent på
stall. Funderar på vilka duktiga producenter
som finns i er klubb och som ni vill nominera.
Det är LRF regionerna som utser sin regions
vinnare, så skicka nomineringarna dit.
Kriterierna och nomineringsblankett finns på
vår hemsida under föreningsinformation. Årets
nötköttsföretagare för hela Sverige utses på
Köttriksdagen.
Inför nästa år kommer juryn att ta fram nya
teman på produktionsinriktning för att utveckla
och förnya priset.

Köttriksdag 2014
Värmlänningarna är i full gång med
planeringen av Köttriksdagen 14-15 november
i Sunne. Tina Thörner kommer, liksom
nötköttsproducenter från Norge som har sin
årliga sammankomst för sina rasföreningar.
Det blir många fler spännande föreläsare,
ämnen och gårdsbesök. Så boka redan nu in
dagarna. Fullständigt program och anmälan
kommer i tidningen Nötkött.

LRF Kött
Under hösten kommer LRF Kött att samla hela
näringen till ett branschmöte för att fånga in
vad som behövs och vad som är viktigast för
att öka lönsamhet bland oss producenter. Det
behövs gemensamma krafttag så att alla drar åt
samma mål, var och en inom sina områden och
organisationer. Ett möte med alla som är
verksamma i vår näring är därför viktigt för att
se vad alla kan bidra med.
LRF Kött kommer söka pengar för ett större
Tillväxtprogram inom varje köttslag och håller
på att analysera vilka de viktigaste åtgärderna

är och hur innehållet i det programmet ska se
ut.
Näringspolitiskt fokus är att påverka
tillämpningen av reglerna för CAP och nya
Landsbygdsprogrammet, så att det blir vettiga
regler och ersättningsnivåer.
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lakt och Marknad

Under våren har SNP haft dialog med
slakterierna om krav på bättre formulerade
kontrakt. Det har funnits brister i kontrakten
om hur man hanterar ändringar i villkor och
uppsägningar. SNP har lyft frågan till LRF
Kött för att ta fram bra exempel på kontrakt
och en checklista med viktiga punkter att tänka
vid avtal.
Den prisstatistik på marknadspriser på nötkött
som presenteras i lantbrukspressen och på
SNP: s hemsida bygger på slaktens
inrapporterade uppgifter. Korrekta uppgifter är
viktiga för att kunna förhandla priser och ha
tillgång till en bra information. Men
rapporteringen har inte fungerat
tillfredsställande med följd att en felaktig
prisbild presenteras. SNP driver tillsammans
med LRF Kött frågan med slakten för att
uppgifterna ska bli mer tillförlitliga.
Under årets första kvartal slaktades mer djur än
samma period förra året. Orsaken bedöms inte
bero planerad utslaktning av kor utan kan
förklaras med foderbrist och att många
producenter valde att slakta djuren efter
årsskiftet då prisbilden var bättre.
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Ommunikation

Styrelsens ansvarsområden
SNP jobbar på olika områden och för att bli
effektivare har de delat upp arbetet i dessa
arbetsområden fördelade enligt följande:
Näringspolitik- Patrik Ohlsson och Emma
Johansson.
Djuromsorg och djurhälsa – Aron Cedergren
och Mattias Wistrand.
Slakt och Marknad – Hans Graden, Aron
Cedergren, Emma Johansson och Jan Forssell.
Företagsutveckling – Gunvor Berglund,
Mattias Wistrand och Patrik Ohlsson.
Kommunikation – Gunvor Berglund och Jan
Forssell.
Internt arbete – Hans Graden och Jan
Forssell.
Ta gärna kontakt med dem om Du hur frågor
eller idéer om vad SNP ska jobba med och
driva. SNP är till för de frågor medlemmarna
tycker är viktiga och därför är era åsikter
nödvändiga.

S

NP Styrelse 2012-2013

Ordförande- Jan Forssell, Bjursås, 070-750 60 39
jan.forssell@bjurslantbruk.com
V. ordförande - Patrik Ohlsson, Kil, 070-572 88 43
055414900@telia.com
Aron Cedergren, Vassmolösa, 070-213 51 15
aroncedergren@email.com
Hans Graden, Hökerum 070-899 97 70
hans@granared.se
Emma Johansson, Örkelljunga 073-426 34 34
emma.johansson@lrf.se
Gunvor Berglund, Visby, 073-76 43 22
gunvor.berglund@telia.se
Mattias Wistrand, Stora Sundby 070-694 63 84
gm.wistrand@gmail.com
Adjungerande
Kassör Maria Edman, 0705-63 29 42
jorstorp@swipnet.se
NAB, Lennart Nilsson, 0706-55 03 52
lennart@np-agro.se

Du prenumererar väl på tidningen
Nötkött!
Den kommer sex gånger per år
och innehåller aktuella ämnen
som har med nötköttsproduktion
att göra. Som SNP medlem har du
rabatt på den.
Kontakta Prenumerationservice
på 0771-45 71 30
eller gå in på deras hemsida
www.tidningennötkött.se
om Du vill ha tidningen.

Taurus, Theres Strand, 0703-85 45 10
theres.strand@taurus.mu
LRF, Erica Lindberg, 08-787 51 74
erica.lindberg@lrf.se
Tidningen Nötkött Lena Widerbeck, 010-471 06 67
Lena.widebeck@vxa.se
Verksamhetsledare
Carina Johansson, Vaggeryd, 070-300 48 55
kansli@notkottproducenter.se
För mer information, se vår hemsida
www.notkottsproducenter.se

Hälsningar
Styrelsen

