Medlemsbrev nr 1 2017

Ordförande har ordet
De senaste åren har varit positiva år för svensk nötköttsproduktion. Fortsatt höga avräkningspriser,
konsumenter som efterfråga våra produkter och politiker som börjar se lantbruket som en viktig
näring. En stabil prisnivå och marknad gör att fler vill satsa på nötköttsproduktion. 2016 var det år
alla pratade om kalvbrist, något vi aldrig gjort tidigare. Kalvpriset ökade kraftigt vilket nu avspeglar
sig i stor investeringsvilja bland våra diko producenter. Nu visar statistiken på att kalvmarknaden
förhoppningsvis kommer vara i balans igen. Under första halvåret av 2016 minskade antalet mjölkkor
med 9 000 kor (-2,7 procent) samtidigt som antalet dikor ökade med 9 250 (+5 procent). Att många
ökar antalet dikor märker vi i Projekt Romeo. Det har varit ett mycket stort intresse för projektet och
inför 2017 finns ytterligare 50 tjurar att fördelar.
Utmaningarna för 2017 är;





Genomföra de åtgärder som finns i Handlingsplan Nöt och att kraftsamla hela näringen så vi
får tillväxt i svensk nötköttsproduktion.
För att möta handelns och konsumenternas efterfrågan på svenskt nötkött krävs att vi tar
vara på varje djurs tillväxtpotential och vässar vår produktion och vårt redan goda hälsoläge
för våra djur.
Att klokt kommunicera att vår produktion har förutsättningar för att skapa ett klimatsmart
samhälle.

Köttriksdagen och SNP stämma, årets nötköttsproducent
Årets stämma var lugn med omval på Jan Forssell som ordförande, samt Anna Jamieson, Camilla
Hansson och Dan Waldemarsson som ledamöter i styrelsen på en tvåårs period.
Priset till Årets Nötköttsföretagare gick till Anette, Torgny och Marcus Evertsson från Eksjö i Småland.
Grattis!!
Gotlänningarna hade ordnat mycket bra och intressanta dagar med god mat och givande
föreläsningar. Köttriksdagen avslutades med en paneldiskussion om vilka möjligheter och utmaningar
nötkött har framför sig ur konsumentperspektiv.
Tack Gotland för Köttriksdag 2016, nästa år ses vi i Falkenberg hos hallänningarna.

Du kommer väl?
Välkommen till Nötköttsseminarium 19-20 januari på First Hotel Billingehus i Skövde. Sista
anmälningsdag är 8 januari, sedan i mån av platser och till en högre avgift.
Information och anmälan på www.gardochdjurhalsan.se

Projekt Romeo
Nu är de första tjurarna i Projekt Romeo, på väg till sina nya ägare och besättningar. Det har kommit
in många spännande ansökningar. Någon har övertagit en produktion, någon har börjat utan djur
med sikte på 125 stycken, någon vill öka antalet dikor för att komplettera sin mjölkproduktion. Under
2017 ska ytterligare 50 avelstjurar delas ut, så funderar du på utökning eller vet någon som gör, kolla
på vår hemsida och skicka in en ansökan om du uppfyller kraven. www.notkottsproducenter.se
Här finns all information om projektet och samarbetet.

Smittsäkrad besättning ställer krav på BVD anslutning vid inköp av djur
Anslutna till Smittsäkrad besättning får bara köpa djur från besättningar som är med i BDV
programmet och har godkänd status. Om man köper djur från besättningar som inte är BVD-anslutna
riskerar man alltså att förlora sin förhöjda salmonellaersättning i och med att ersättningen är kopplad
till att man är godkänd enligt kraven i Smittsäkrad besättning
Sedan några år är Sverige fritt från smittan och då har anslutningen till BDV programmet minskat.
Men för att vi inte ska få tillbaks smittan är kontroll och anslutning till BDV programmet viktigt.
Anslutningen kostar drygt 100 kr om året och all provtagning sker via slakteri (tankmjölk för
mjölkbesättningar). Enligt lag ska alla besättningar omfattas av BVD-kontroll, det enda undantaget är
besättningar som enbart föder upp tjurar för slakt och som aldrig säljer djur vidare till andra
besättningar. Alla andra måste vara anslutna!
Hur vet jag om jag är ansluten? Kontrollera om du, eller den besättning du ska köpa djur ifrån, är
ansluten genom att ange SE-nr: ❶ På Växa Sveriges hemsida: www.vxa.se/kontrollprogram ❷ Min
sida (inloggad)/Smittsäkrad besättning/gröna listan
Mer info finns på www.vxa.se/kontrollprogram

Handlingsplan Nöt finansiering och utvärdering
Branschen har beslutat att satsa tre miljoner per år för utvecklingsprojekt som stärker svensk
köttproduktion. Nästa utlysning av Branschpengen kommer slutet av januari 2017. Då kommer det
återigen finnas tre miljoner kronor, fördelade på de olika djurslagen, att söka för de företag och
organisationer som vill genomföra de åtgärder som ännu inte är genomförda. Förslag på prioriterade
områden är marknadsåtgärder och insatser inom Kommunikation och köttdebatt.
LRF har i en engångsinsats, satsat en miljon till åtgärder i Handlingsplan Nöt för företag och
organisationer att söka och nu pågår urvalet om vilka projekt som ska få dela av pengarna.
Den 18 januari 2017 är det cirka ett år sedan handlingsplan nöt presenterades och nu är det dags för
en lägesrapport om hur långt vi har kommit med arbetet och vilket avtryck det har gjort inom svensk
animalieproduktion. Rapporten kommer presenteras i Stockholm på Näringslivets Hus och är du
intresserad finns anmälan och mer info på kottforetagen.se

Besök oss på www.notkottsproducenter.se Här finns vår nya broschyr, senaste ”Nytt från SNP” och alla kontaktuppgifter.

