Karl Fredrik Jansson
Ribbingebäck 28
744 96 JÄRLÅSA

Medlemsbrev oktober 2018

Dialog med handel
Just nu har SNP och LRF möten med företrädare för handeln. Vi informerar om effekterna av
torkan och näringens ökade foderkostnader, vikten av ökande avräkningspriser och inköpsvolymer
av svenskt nötkött.
Handeln och kommunerna planerar sina inköp med sex månaders framförhållning och de vill ha
garantier för att det ska finnas svenskt nötkött även under slutet av 2019 och under 2020. Näringens
utmaning blir att vi har tillräckligt med moderdjur för att leverera slaktmogna djur även under
kommande år. Därför är det oerhört viktigt att vi i första hand försöker skaffa foder och inte slaktar
fler moderdjur än nödvändigt.
Torkstöd
Regeringen beslutade i somras om 1,2 miljarder kronor i torksstöd till näringen. 400 miljoner
kronor kommer betalas ut som ett extra nötkreatursstöd. Ansökan sker på jordbruksverkets
hemsida mellan 16 oktober och 5 november.
Nu pågår samråd med Jordbruksverket och övriga intresseföreningar om hur de resterande 760
miljoner kronor ska fördelas. SNP deltar i samrådet och anser att nötköttsproduktionen bör ha
ersättning för skördebortfall och högre foderpriser. Ett högre marknadsvärde kommer inte full ut
kompensera de ökade kostnader vi har på grund av torkan. Beslut om fördelning tas av regeringen.

Gränskontroll om PRRS och paratuberkulos
Risken är stor att EU:s medlemsländer inom kort beslutar om förbud av provtagning på djur innan
införsel. Ett sådant beslut gör det omöjligt att skydda lantbruksdjur mot vissa sjukdomar bland
annat PRRS och paratuberkulos. Sverige har tidigare trots förbud inom EU, krävt provtagning vid
införsel för att hindra smittspridning och inte riskera vårt goda djurhälsoläge. Om Sverige röstar
med övriga medlemsländer om skärpta regler kan vi på nytt få in djursjukdomar som det lagts
enorm kraft på att utrota. Regeringen verkar inte förstå allvaret då de planerar att upphöra med
gränskontrollen.
SNP, LRF, Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Grisföretagare Gård & Djurhälsan och Lundens
Djurhälsa har vid flera tillfällen, bland annat vid möte med departementet, varnat för de risker
som ett beslut om slopad gränskontroll innebär.
Kommande CAP 2020
Just nu pågår samråd med näringsdepartementet om CAP efter 2020. EU kommissionens förslag
är ute på remiss och SNP svarat på.
SNP är positiva till EU kommissionens förslag i bland annat följande:
•

En ny förvaltningsmodell som ser till det nationella resultatet lagstiftningen syftar till, och inte
om som nu, regelefterlevnad hos varje brukare.

•

Möjlighet till kopplade stöd, till exempel nötkreatursstöd.

•

Förenkling, som till exempel att bara ange en decimal vid redovisning av betesmark.

SNP är delvis kritiska till EU kommissionens förslag och vill bland annat lyfta fram:
•

Att minska budgetresurserna och öka kraven på svenskt lantbruk är inte möjligt eller förenligt
med Livsmedelsstrategin.

•

Vikten av landsbygdsprogrammets miljöstöd till betesmarker för att behålla den biologiska
mångfalden och kunna leva upp till den ökade miljöhänsyn som EU kommissionen föreslår.

Enklare förprövning
Jordbruksverket har genom Livsmedelsstrategin fått ett uppdrag om att förenkla förprövningsprocessen. SNP har varit på möte med dem för att ge förslag på hur processen kan underlättas.
Några saker som SNP lyfte fram var.
•

Enklare ansökan och möjlighet att ansöka digitalt men även få hjälp med ansökan.

•

Bättre bemötande och dialog.

•

Samarbete mellan länsstyrelsen för lika nationell bedömning, intern kompetensutveckling
och fånga upp ny byggteknik.

Projekt Romeo och SNP på Elmia Lantbruk
SNP ställer ut på Elmia Lantbruk 24 - 26 oktober och
i visningsringen kommer de sista Romeo tjurarna
delas ut. I vår monter C02:38 hittar du också var i
landet de 100 Romeotjurar finns och vilka effekter
projektet har haft. Givetvis presenterar vi också vår
egen verksamhet och delar ut vår nya broschyr. Tillsammans med Svenska Köttföretagen har du chans
att vinna fina priser från oss. Kom och träffa oss!

Köttriksdag och SNP stämma
I år arrangeras Köttriksdagen av Södermanlands
Nötköttsföretagare i Eskilstuna 15 - 17 november.
Anmälan sker på http://www.kottriksdag2018.cybersite.nu/startsida och i mån av plats finns möjlighet att anmäla sig även efter 19 oktober.

Stefan och Ellika Dahlsten, Ljusnedal är en
av de som fått en Romeotjur.

SNP:s stämma är på fredagen den 16 oktober kl 14-17 på Elite Hotel Eskilstuna. Till stämman har
det kommit in fem motioner.
•

Felrapporterade djur i CDB och ekonomiska konsekvenser för köparen.

•

Bedömning vid nedklassning av mark i grödkod 50 till grödkod 49.

•

Minskad djurtäthet på grund av torkan ger sämre underlag till stöd.

•

Högre vikt på förmedlingskalv.

•

Bevakning av offentliga upphandlingar.

•

Rollfördelning SNP/klubb inför SNP stämma.

Vid stämman 2011 i Östersund beslutades om en höjning av medlemsavgiften till nuvarande
modell och nivå för att finansiera en verksamhetsledare. Beslutet visade sig vara mycket lyckosamt
och genom det fick SNP mer resurser och har kunnat göra större påverkan och driva fler frågor.
Men nu har sju år gått och under de åren har SNP blivit en tydligare och starkare aktör som
efterfrågas allt oftare på grund av vår kompetens och närvaro. Vi har tagit en större position både
inom näringen och bland media som ger oss möjlighet att engagera oss i större och fler frågor som
gynnar svensk nötköttsproduktion.
Enligt medlemsundersökningen är SNP:s viktigaste uppgift är att bevaka och driva påverkansarbete
mot myndigheter och beslutsfattare. Medlemmarna anser också marknaden vara en viktig fråga
för SNP att arbeta med. Både den mot konsument och den mot slakterierna för vi ska ha ett stabilt
avräkningspris.
Medlemmar anser klubbarnas arbete är viktigt både för medlemsaktiviteter och påverkan på lokala
beslutsfattare. SNP vill stötta dem bland annat genom fler ordförande konferenser.

Klubbar och medlemmar uttrycker också ofta en önskan om mer kommunikation om vad SNP
arbetar med och vilka frågor vi är engagerade i.
Styrelsen ser stora möjligheter att med mer resurser kunna göra mer arbete som lyfter vår produktion
och bransch i enlighet med vad medlemmarna uttryckt i medlemsundersökningen.
Därför lämnar styrelsen ett förslag till stämman om höjd serviceavgift. Medlemsavgiften består av
serviceavgift (moms tillkommer) samt klubbens avgift.

Nuvarande serviceavgift

Förslag på ny serviceavgift

0 - 25 dikor, 0 - 50 slaktdjur

500 kronor

500 kronor

26 - 50 dikor, 51 - 100 slaktdjur

750 kronor

900 kronor

51 och fler, 101 slaktdjur och fler

1 000 kronor

1 500 kronor

Kommuners upphandling av svenskt kött
I Livsmedelsstrategin framgår att de upphandlande myndigheterna i större omfattning bör beakta
miljöhänsyn, där djurskyddshänsyn ingår, i sina upphandlingar. Svenskt Kött har under 2018
gjort en undersökning bland kommunerna om vilka krav kommuner ställer då de upphandlar kött.
•

85 % ställer krav på restriktiv antibiotikaanvändning

•

92 % ställer krav på ursprungsmärkning

•

59 % av rent kött (gris, nöt och lamm) som upphandlas är svenskt

•

51 % av sammansatta köttprodukter (gris, nöt och lamm) som upphandlas är svenskt

Kommunerna ställer högre krav på griskött som köps in än på nötkött. För nötkött kan kommuner
ställa krav på till exempel kirurgisk kastrering eller bedövning vid avhorning. För lamm kan de
ställa krav på betesdrift.
Vill du läsa mer så hittar du rapporten på
www.svensktkott.se/aktuellt/press/
pressmeddelanden/kommunerna-kan-stalla-hardare-krav/

Besök oss på www.notkottsproducenter.se
Carina Johansson, 070-300 48 55
Verksamhetsledare
Jan Forssell, 070-750 60 39
Ordförande

Nu skickas medlemsbreven på post, bara till de
som inte angett någon mailadress. Vill du också ha
det på mail, eller på en annan mailadress. Meddela
vår kassör Maria Edman på info@lejma.se

