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Nötkött och klimat
För den som följt mycket av nyhetsflödet under senare delen av 2018 har det varit väldigt
mycket fokus på vegetariska alternativ istället för kött. Det är väldigt lätt att vi
nötköttsproducenter hamnar i en försvarsställning, som jag beskrev det på Köttriksdagen så
är det lite som en fotbollsmatch där vi lätt hamnar på vår egen planhalva när det andra laget
trycker på hela tiden och vi får agera målvakt och vi gör bra och snygga räddningar men ska vi
kunna förändra denna ensidiga klimatmatch måste vi ta oss ur vår egen planhalva och
komma över på andra planhalvan och där leverera hela bilden av svensk nötköttsproduktion.
Dagens klimatdebatt är väldigt ensidig ifrån många journalister och när såg vi ett reportage
om alla positiva saker som djurhållningen och köttproduktionen åstadkommer, biologiska
mångfald, markens bördighet, öppna vackra landskap, en förutsättning för turismen, arbete
och sysselsättning i hela Landet, kol inlagringen som blir med djurens betesmark och
vallodling, alla insekter och växtlighet som ingår i kretsloppet som kossan åstadkommer mm.
Vi får komma ihåg att det vi läser i nyhetsmedia är några journalisters bild som dom vill trycka
ut och därför behöver vi alla bli ambassadörer för vårt svenska nötkött för att lyfta debatten,
vi ska fokusera på den klimat- och kretsloppsnytta som vår produktion innebär.
Vi jobbar också för att 2019 ska bli året när konsumenterna ges möjlighet att äta svensk
klimatsmart mat även på restaurang och i färdigmaten.
Andra viktiga frågor att jobba med är höjda avräkningspriser på grund av höga foder och
halmpriser som extremtorkan förde med sig. Finns en stor förståelse bland många
konsumenter att matpriserna behöver bli högre på grund av torkan och där för vi en
kontinuerlig dialog med handel och slakt.
Utformningen av torkstöd 2 är högaktuell just nu och SNP jobbar för ett stöd baserat utifrån
djur och areal.
2019 kommer också bli ett intensivt näringspolitiskt år då viktiga beslut om innehåll och
riktlinjer i den kommande CAP ska beslutas.
Svenskt nötkött, ja tack!”
Det handlar om att brinna för det vi gör, vara stolta och aldrig ge upp dialogen för det vi
tror på!”

Ordförande Jan Forssell

Handlingsplan Nöt (HP)
Vid summering av HP 2015 - 2018 ser vi att mycket har ändrats på de tre senaste åren. Antalet dikor
har ökat, produktionen har ökat med 3,6 procent och efterfrågan på svenska nötkött tar viktiga
marknadsandelar från det importerade köttet. Åtgärderna som identifierades 2015 är genomförda
(98 procent är genomförda eller påbörjade). Arbetssättet där hela värdekedjan har samma målbild
och är delaktiga har varit framgångsrikt och är något vill vi fortsätta med.
Kommande HP har visionen Ökad Efterfrågan på kött från Sverige för världens hållbarhet
med tre nya fokusområden;
•
•
•

Hållbarhet med prioritering på klimat och kretslopp
Marknad med fokus på fler marknadsandelar inom foodservice
Produktion och kvalité, då främst ätkvalité, sortering och betalningsmodell

Samtliga fokusområdens arbete ska genomsyras av faktabaserad kommunikation med samstämt
budskap och för att bli en del i aktuell samhällsdebatt.

Felrapporteringar av nötkreatur som har gjorts av en tidigare ägare
Jordbruksverket kommer att ändra hur nötkreatur som felrapporterats av en tidigare ägare hanteras
i beräkningen av kompensationsstödet. Jordbruksverket har beslutat att rapporteringsfel som en
tidigare ägare gjort inte längre ska påverka djurtätheten, utan att lantbrukaren kan tillgodoräkna sig
alla djur som hen själv har rapporterat rätt. Detta gäller även i ersättningarna för ekologisk
produktion och miljöersättningen för hotade husdjursraser. Ändringen kommer att gälla retroaktivt
från och med 2015, och lantbrukare som berörs kommer att få en extra utbetalning. Vi vet dock inte
när dessa pengar kommer att betalas ut.
Denna ändring gäller inte nötkreaturstödet. Djur som en tidigare ägare har felrapporterat under
beräkningsperioden räknas även i fortsättningen inte med i underlaget för nötkreaturstödet. Orsaken
är att kreaturstödet ligger i pelare ett som produktionsstöd och har andra regler.
En ändring i regelverket kring felrapportering av nötkreatur är en fråga som LRF och SNP har drivit
under flera år och som glädjande nog har blivit verklighet.

Ny klubb i Västerbotten
I höstas återbildades Västerbottens Nötköttsproducenter efter årtionde av vila. Via telemarketing
ringdes alla företagare med nötkreatur och var tredje vill bli medlem i klubben!
SNP har nu 19 klubbar med nästan 2 000 medlemmar.

Tack Södermanlands Nötköttsföretagare!
Återigen en fantastiskt välordnad Köttriksdag. Spännande föreläsare, lärorika föreläsningar, bra snack
med utställare, fint hotell och god mat. Banketten var ju en höjdare! Vilken läcker miljö och härlig
underhållning. Nästa år träffas vi i Dalarna.

Årets Nötköttsföretag finns på Gotland

Varje år delar LRF tillsammans med SNP ut priset till Årets bästa Nötköttsföretag under
Köttriksdagens bankett. 2018 var produktionsuppföljning tema och av alla nominerade företagen
vann Anna och Christer Melander, Hemse på Gotland utmärkelsen.
Stort grattis och lycka till i fortsättningen!

Köttriksdagen 2018
Till stämman inkom det sex motioner från klubbarna, bland annat om torkan och
kompensationsstödet, felrapporterade djur, offentlig upphandling och förmedlingskalv. Motionerna
innehåll och stämmans beslut finns på vår hemsida under stämmoprotokoll. Nytt för i år var att
motionerna också diskuterades dagen före på ordförandekonferensen. Detta uppskattade och
belystes från fler synvinklar.
Anna Samuelsson, Skeppshult och Ove Konradsson, Falköping valdes in som nya ledamöter. Dan
Waldemarsson, Habo slutade i styrelsen och avtackades för sin tid och sitt engagemang.

Stämman beslöt också att höja serviceavgiften enligt följande;

0 - 25 dikor, 0 - 50 slaktdjur
26 - 50 dikor, 51 - 100 slaktdjur
51 dikor och fler, 101 slaktdjur och fler

Tidigare serviceavgift kr
500
750
1 000

Ny serviceavgift kr
500
900
1 500

Till detta kommer en klubbavgift som går till klubben. Storleken beslutas på varje klubbs årsmöte.
För närvarande tar klubbarna mellan 50 - 200 kr i medlemsavgift.

Året Nötköttsseminarium 2019
Den 15 januari i Alvesta och 17 januari i Västerås 2019 träffas nötköttsproducenter, rådgivare och
andra intressenter inom nötköttsbranschen för intressanta föreläsningar och spännande möten. Sista
anmälningsdag är 8 januari, men i mån av plats finns det möjlighet till efteranmälan.
För program och info www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/nyheter/e/549/notkottsseminarier-2019

