SNP:s styrelse: Olof presenterar sig
Olof Boson valdes in i SNP:s styrelse
på Köttriksdagen i Halmstad i november 2017
som efterträdare till Thomas Magnusson.
Vem är du?
– Olof Boson, 34-årig lantbrukare
från Mönsterås i Kalmar Län. Tillsammans med familjen och mina medarbetare driver jag ett företag med dikor,
ungnöt samt kycklingproduktion. Jag
har ett förflutet på DeLaval i Mellanöstern och innan dess studerade jag i
Uppsala. Jag är lyckligt gift med Martina.
Vilka är viktiga frågor för SNP att
driva och varför?
– Alla typer av marknadsfrågor.
Ekonomin i all form av tillverkning
och produktion är avgörande för en
branschs överlevnad och förmåga att
utveckla sig så därför anser jag det
vara en av de viktigaste frågorna. Alla
andra frågor påverkar våra produkter

på ett eller annat sätt och måste
därför förhålla sig till marknaden.
– Globalt sett har Sverige
och hela nordvästra Europa alla
förutsättningar att under lång
tid framåt vara en av världens
ledande livsmedelsproducenter
då vi har allt som de flesta andra
inte har. Friska jordar, mycket
vatten, bra djur och växtmaterial men framför allt människor
som kan bedriva ett långsiktigt
hållbart lantbruk.
Vad är din favoriträtt med
nötkött?
– Svåraste frågan, men en
Texas BBQ brisket alternativt
en mediumrare ryggbiff med
tillbehör ligger bra till. n
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Välkomna
på besök!
Christer Svensson
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Sveriges Nötköttsproducenter (SNP) – den enda organisationen
som bara jobbar för nötkött, där alla nötköttsproducenter,
oavsett produktionsinriktning eller omfattning, kan vara med.
www.notkottsproducenter.se

Carina Johansson,
verksamhetsledare
070-300 48 55
kansli@notkottsproducenter.se

Vi behöver ett
produktionsverktyg
Ett produktionsverktyg för
att göra relevanta uppföljningar både på nationell nivå
och på gårdsnivå är oerhört
viktigt och angeläget för
branschen.
Idag saknas ett sådant verktyg trots
många försök att ena näringens
olika intressenter att ta fram ett
gemensamt. SNP har tagit ansvar
för åtgärden i Handlingsplan Nöt
och arbetar för att vi ska få ett
fungerande verktyg inom rimlig
framtid.
Olof Boson, nyvald till SNP:s
styrelse, är även kycklingproducent
och har erfarenhet av det produktionsverktyg som används inom
kycklingbranschen. Programmet
ägs av Svensk Fågel och har fyra intressenter: kläckerier, foderföretag,
producenter och slakterier. Ur verktygen kan Svensk Fågel enkelt ta ut
data som antal insatta kycklingar,
tillväxt, dödlighet, foderåtgång och
antal slaktade djur.
– Som producent kan jag via
verktyget följa min egen produktion
under varje omgång och jämföra
med tidigare omgångar eller med
andra anonyma producenter som
till exempel använt annat foder
eller kläckeri. Jag kan också följa
mina stallars beläggning på antal
djur. Liksom kläckerierna kan följa
sina omgångar kläckta kycklingar
och följa och spåra sjukdomar.
Verktyget är oumbärligt för mig för
att jag ska få lönsamhet på varje
slaktomgång, säger Olof Boson
Det är stor skillnad på en kyckling och ett nötkreatur och de olika
branscherna. Men oavsett vad som
produceras behöver dess branschorganisation enkelt kunna ta fram
relevant statistik för att följa den
nationella produktionens utveck-
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Ett produktionsverktyg som samlar alla viktiga uppgifter, är nyckeln till lönsamhet i företaget.

ling. Tillgången på aktuella fakta
grundat på gårdars produktion är
oerhört viktigt för att till exempel
kunna påverka myndigheter och
beslutsfattare eller få finansiärer
till stödjande insatser. Branschen
måste enkelt och billigt få fram
statistik om produktionsresultat,
hur kostnader slår mot intäkter,
företagens kostnader för sjukdom
och kunna sätta in stödjande åtgärder, beställa forskning med mera.
Även för internationella jämförelser
är det viktigt att få statistik kring
svensk produktion.
PÅ GÅRDSNIVÅ är produktionsuppföljning ett av de viktigaste
verktygen/insatserna för att öka

sin lönsamhet. Via ett produktionsverktyg som kan ta emot och
hantera uppgifter som till exempel
djurens härstamning, slaktålder,
slaktvikt och läkemedelsanvändning kan man snabbt få fram
nyckeltal inom de områden man är
intresserad av. Används programmet av många kan man med
gemensamma nyckeltal se vilka
mål som är möjliga att nå och jämföra sig med andra som har snarlik
produktion (anonyma uppgifter).
Utmaningarna för produktionsverktyget är att hitta system som
kommunicerar med varandra och
tar emot resultat från olika håll.
Som är prisvärt för att få många
användare och passa alla typer
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av produktion som avel, ungnöt
och dikalvsproduktion. Och att
branschen kan få ut kollektiva
uppgifter ur systemet utan kostnad
och besvär.
JUST NU undersöker både Skånesemin och Växa Sverige olika
möjligheter och produktionsverktyg. Man hämtar erfarenheter och
kunnande från andra länder och
andra branscher för att kostnadseffektivt hitta ett verktyg som passar
svensk nötköttsproduktion. SNP
följer deras arbete och hoppas att
vi snart har ett fungerande verktyg
att tillgå. n
JAN FORSSELL
Ordförande SNP
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