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Köttriksdag Borlänge
Än finns det möjlighet att anmäla sig till
Köttriksdagen 20 - 22 november, även om
anmälningstiden har gått ut. Det är
rekordmånga deltagare och utställare som
kommer. Priset ”Årets Nötköttsföretagare”
kommer delas ut på torsdagens bankett och
nästan alla nominerade kommer finnas på
scen då riksvinnaren utses. Gunde Svan, Larz
Kristerz och Fredrick Federley finns också på
plats. Missa inte detta!
Program och anmälan finns på vår hemsida
www.notkottsproducenter.se
Efter stämman finns stämmoprotokoll och
verksamhetsberättelsen på hemsidan.

Ungtjurar på liggbås
Andelen ungtjurar som utgår innan de blir
slaktmogna är ett svinn i produktionen som
kostar pengar, tid, djurlidande och arbetslust.
Via branschmedel har Gård och Djurhälsan
fått finansiering till ett projekt som utreder de
främsta utgångsorsakerna.
På de 35 obducerade tjurarna sågs flera olika
typer av skador på ben och leder;
ledinflammationer, slemsäcksinflammationer,
ledbroskförändringar och frakturer. Oväntat
många hade också luftvägsinflammation. En
teori som framkom är att sår och skador kan
vara en inkörsport till en inflammation i både
luftvägar och leder. Rapporten är mycket
intressant och finns att läsa på:
www.gardochdjurhalsan.se/projekt/avslutade
-projekt-not/diagnos-av-tjurar-medoplanerad-utgang/
Den kommer också att presenteras på nästa
Nötköttsseminarium 29 - 30 januari 2020
Söderköpings Brunn

Handlingsplan etapp 2 (HP2)
pågår mellan 2019 - 2021 med visionen
”Ökad Efterfrågan på kött från Sverige för
världens hållbarhet”.
Tre 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
Med kommunikation som åtgärd inom
alla fokusområden.
Styrgrupp består av;
Intresseorganisationer för nöt (SNP), gris,
lamm, LRF, handeln slakterier,
Näringsdepartementet och
Jordbruksverket.

Aktuellt läge HP2
Alltför ofta framställs svensk
nötköttsproduktion som en belastning för
klimatet, när vi i själva verket har lösningar
som kan få samhället att nå uppställda miljöoch klimatmål. I HP2 är ett av de prioriterade
målen att vända den trenden.
Nu pågår arbete med att identifiera ”de tio
mest klimatsmarta sakerna på gård”. När de
är identifierade har vi kunskap om vad som
redan görs, varifrån vi kan mäta utveckling
från och kring vad som behövs mer forskning
kring. Det är viktigt att de åtgärder vi
identifierar ska både vara lönsamma för
klimatet och gårdens ekonomi.

Med detta behöver vi er hjälp. Om några
veckor kommer Svenska Köttföretagen göra
en webbaserad enkätundersökning om de
åtgärder som redan görs på gårdsnivå. Delta i
undersökningen när du får erbjudandet.
En annan åtgärd i HP2 är svinn. Enligt
beräkningar hamnar en tredjedel av maten vi
producerar bland soporna.
Vårt svinn inom primärproduktionen kan t ex
handlar om onödigt lång uppfödningstid,
ungnöt som inte når slaktmognad,
överutfodring av dikor ….
Även små insatser kan ge stora resultat.
Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och
Jordbruksverket har fått regeringens uppdrag
att minska matsvinnet. SNP finns med i detta
arbete och info finns på:
www.livsmedelsverket.se/omoss/samarbeten/samarbeten-for-minskatmatsvinn
De åtgärder inom HP” som redan fått
finansiering via branschmedel är:
•
•
•

Halverade utsläpp för gris, nöt och
lamm till 2045
Vad är bra med att äta svenskt nöt-,
gris- och lammkött
Markkol i nötköttssystem – vad vet vi
och hur bör vi räkna (Rise)

Under fokusområdet Produktion och kvalité
har Svenska Köttföretagen tillsammans med
SNP, handel, slakterier och Jordbruksverket
medel till projektet “Meat Standard Sweden”
via det EU-finansierade innovationsstödet EIP
Agri. Projektet ska utveckla fler definitioner
för köttets ätkvalité.

Övrigt påverkansarbete
Genom att finnas med i många sammanhang
kan SNP påverka innehåll, frågeställningar och
delta i diskussioner. Här är några exempel där
SNP deltagit senaste tiden;
KSLA
SNP har via Landsbygdnätverket initierat och
planerat ett seminarium om ”Sanning och
konsekvens- om nötkreatur, biologisk
mångfald och klimat” den 24 oktober. Då är
Jan Forssell var en av talarna.
Formas
Formas har uppdrag av regering att leda det
nationella forskningsprogrammet för
livsmedel. De har under året tagit fram en
strategisk agenda där SNP, näringsliv,
forskningsutförare inom akademi och institut,
forskningsfinansiärer, myndigheter,
konsumentrepresentanter och andra
intressenter deltagit.

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