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LRF Kött
I LRF Kött driver SNP följande frågor;
Det planeras ett stort projekt med syfte att öka
lönsamheten och konkurrenskraften för alla
köttslag. SNP har tillsammans med övriga
intresseföreningar och företag inom branschen
jobbat med att ta fram konkreta mål och
aktiviteter för projektet. Planerad projektstart
är troligen under 2015.
SNP arbetar för att landsbygds-departementet
ska kalla näringen till en arbetsgrupp för
regelbundna avstämningar och dialog, liknande
den som bildats för grisnäringen.
SNP arbetar för att ta fram en checklista och
kontraktsmallar för slaktavtal för att underlätta
kontraktskrivning och prisförhandlingar.

Samarbete McDonalds
SNP, LRF och McDonalds har sedan 2012 ett
avtal om samarbete som ska öka lönsamheten
hos Sveriges nötköttsproducenter. Delprojekt 1
undersökte olika betalningsmodeller i flera
länder för att hitta framgångsfaktorer som även
skulle fungera i Sverige.
Nu är det dags att gå vidare med delprojekt 2.
Under hösten 2014 kommer det gå ut
erbjudande till varje SNP klubb och LRF
regionerna om att bilda utvecklingsgrupper.
Syftet är att varje grupp ska
kompetensutveckla utifrån respektive behov.
Några grupper kanske inriktar sig på
byggnadslösningar och andra grupper bildar
kanske producentgrupper för att bättre
förhandla om priser och utveckla nya
försäljningskoncept. Information om delprojekt
2 finns på www.notkottsproducenter.se under
aktuellt.

Utredning om
Konkurrenskraften
Konkurrenskraftsutredningens delbetänkande
är färdigt. SNP har gett inspel om vad vi tycker
behövs för att vi ska få bättre konkurrenskraft
mot övriga EU. Några frågor som SNP tagit
upp är att producenterna bör ha större del av
värdekedjan, behov av regelförenklingar och
en fungerandeslakt- och livsmedelsindustri.
Under hösten kommer påverkansarbetet
fortsätta och SNP bevakar och arbetar vidare
med frågorna även i andra forum.

Djurskyddslagstiftning
I Konkurrenskraftsutredningen kom det fram
att regelverket inom Djurskyddslagstiftningen
upplevs som ett stort konkurrenskraftshinder
SNP har gett konkreta förslag på hur regler och
allmänna råd i L100 (djurskyddsföreskriften
SJVFS 2010:3) kan ändras eller tas bort.
Har du erfarenhet och tankar om vilka regler
som borde ändras eller skrivas om, hör av er
till verksamhetsledare Carina Johansson.
Ibland upplever medlemmar att länsstyrelserna
gör felaktiga bedömningar vid kontroller och
det är därför en viktig fråga för SNP att arbeta
med. Vi finns med i olika referensgrupper med
Jordbruksverket och i andra remissinstanser
där vi hela tiden driver dessa frågor.

Föranmälda kontroller och
bättre bemötande
Jordbruksverket har tillsammans med LRF och
andra myndigheter påbörjat en förenklingsresa.
De har under året träffat olika näringar och fått
många förbättringsförslag, bland annat från
SNP; s medlemmar. Många är konkreta regeloch systemförenklingar och en sådan är de
oanmälda kontrollerna.

Jordbruksverket har nu sett över EU; s
regelverk och bedömt att man kan föranmäla
djurskyddskontroller minst 24 timmar innan.
Många av förslagen på åtgärder handlade om
bemötande och attityd. I det förbättringsarbetet
är LRF drivande.
De flesta Länsstyrelser har haft eller kommer
under hösten ha bemötandeutbildning för sin
personal. Frågan kommer också tas upp i
augusti då länsstyrelsernas
landsbygdsdirektörer träffas.
LRF har tagit fram en broschyr ”Effektiv
dialog” som handlar om hur man skapar en bra
dialog.
Handlingsplanen för det kommande arbetet
inom Förenklingsresan finns på
www.jordbruksverket.se

Nötköttsansvarig på LRF
Sedan maj är Titti Strömne ansvarig för frågor
som handlar om nötkött och lamm på LRF.
Hon har ett förflutet som både nöt och
lammrådgivare. Hon efterträder Erika
Lindberg som numera är ansvarig för LRF
Häst.
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