Nötkött nr manusstopp 2 maj

När det stor efterfrågan på livkalvar blir det extra viktigt att ta hand om kalven på rätt sätt redan från
början, för att den ska växa bra under resten av uppfödningen. Sjuka djur kostar pengar och energi,
ger längre uppfödningstid och är ett resursslöseri som orsakar förluster inom primärledet. Att svensk
nötköttsproduktion ger bättre djuromsorg med friskare djur och därför använder mindre antibiotika
än övriga Europa, är ett av våra starkaste försäljningsargument och ger högt förtroende hos
konsumenterna. Det ska vi vara rädda om, och därför hela tiden förbättra vår produktion.
Dan Waldemarsson Habo är nyvald i SNP styrelse och har lång erfarenhet av ungnötsuppfödning och
mjölkraskalvar från spädkalvs ålder. Han föder upp ca 230 ungnöt om året och han vill lyfta fram fem
punkter som krävs för att lyckas med uppfödningen.









Mellangårdsavtal och tät dialog med den som säljer kalven. Då kan man ha kontroll på att
kalven fått tillräckligt med mjölk den första tiden och inte haft diarré eller lunginflammation.
Med en tät dialog med säljaren kan man försäkra sig om att få en frisk och välmående kalv in
i fortsatt produktion.
Noggrannhet och välutvecklat djuröga. Täta kontroller av kalvarna, och att man omedelbart
sätter in åtgärder så fort man ser en misstänkt försämring.
Kalvhyddor till nyanlända kalvar i 2 veckor har påtagligt förbättrat djurhälsan, där blir en
enkel form av karantän där man har den individuella kontrollen på djuren som är så viktig.
God stallmiljö som är dragfri, ren och har en torr ströbädd. Dragig miljö är en hälsorisk och
kan finnas där man inte tror det. Dan hade hälsoproblem med kalvarna då de var 4-7
månader. Det visade sig vara drag från portarna till inlastningen för ensilaget som låg 15
meter bort från deras avdelning. När han monterat ”gardin portar” minskade draget, och
problemen med hosta och lunginflammation avtog.
Lean. Att man är effektiv och genomtänkt i sitt arbete och att man automatiserar de
vardagliga göromålen.
Smittsäker besättning. Genom att vara med i Smittsäker besättning får man hjälp med att
förebygga hälsoproblem och man får också regelbundna veterinärbesök då man kan bolla de
frågor som gäller den egna produktionen.

I Handlingsplan nöt driver näringen åtgärder som underlättar och ger verktyg till att öka lönsamheten
på gårdsnivå. Tillsammans med Växa och Gård och Djurhälsan arbetar SNP med att ta fram produkter
och tjänster som du kan använda för att enklare och mer effektivt förbättra djuromsorgen på ditt
företag. SNP har särskilt ansvar för att ta fram en modell och goda exempel på hur samarbetet
mellan säljare och köpare av kalv kan fungera. Just nu letar vi finansiering för att kunna sjösätta nya,
spännande arbetssätt.
SNP är delägare i Gård och djurhälsan vilket ger oss en möjlighet att påverka att deras arbete styrs av
de behov och önskemål som finns hos oss producenter.

