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Svensk nötköttsproduktion  
– så mycket mer
Sveriges Nötköttsproducenter (SNP) är en intresseorganisation för alla som producerar 
nötkött. Liten som stor, dikalvsproduktion, ungnötsköttsproduktion eller mjölkproduktion 
spelar ingen roll. SNP arbetar bara med frågor som rör nötkött. Organisationen har under 
de senaste åren arbetat för att ta plats som en egen produktionsgren. Vi är ingen biprodukt 
från mjölken eller samhället. SNP:s huvudsakliga ansvarsområde är näringspolitik, 
företagsutveckling, marknad/slakt och kommunikation. SNP har möjligheten att driva 
frågor som kan vara spetsiga, jämfört med andra organisationer som är bredare. Vi kan 
även sticka ut hakan.

Korta fakta om SNP:
•	 SNP	bildades	för	cirka	40	år	sedan.
•	 SNP	är	organiserat	i	18	lokala	
klubbar,	utplacerade	i	hela	landet.

•	 Det	är	medlemmarna	som	
bestämmer	vad	SNP	ska	arbeta	med.

•	 Under	2011	ägde	SNP:s	medlemmar	
40	procent	av	det	totala	dikoantalet	
i	Sverige.	Medlemmarna	stod	
också	för	30	procent	av	de	djur	som	
levererades	till	slakterierna.

Brett nätverk
Idag har SNP nätverk från företa-
garna på gården till departement, 
myndigheter, kunder av kött inom 
hela värdekedjan, kända kockar 
och andra viktiga organisationer 
som Naturskyddsföreningen och 
Världsnaturfonden. Varje medlem 
har också ett stort nätverk till kon-
sumenter som är mycket värdefullt, 
mer än vad man tänker på. 20 000 
nötköttsföretag i Sverige kan göra 
skillnad, om vi arbetar mot samma 
mål. Det är viktigt att se helheten, 
från den betesbaserade nötkötts-
produktionen till en märkeskvalitet 
som kunden efterfrågar. 

Svensk nötköttsproduktion är 
konst. Med vår diversitet i form av 
till exempel djurslag och uppföd-
ningsmodell kan vi utveckla många 
olika koncept som efterfrågas av 
vår kund konsumenten. Detta är 
en utmaning och som företagare 
ska vi vara med och ta den del av 
mervärdet i värdekedjan som tillhör 
oss. Vi måste alla förstå att vi har en 
produkt som har ett värde, det kan 
skapa hållbara lönsamma nötkötts-
företag. Detta ger i sin tur en tillväxt 
på en marknad som finns. 

Viktig kugge
Svensk nötköttsproduktion har 
förutsättningar att producera mat 
där ingen annan humankost kan 
produceras. Med samma konkur-
rensförhållande som EU har svensk 
nötköttsproduktion en chans. Våra 
djur i svensk nötköttsproduktion har 
ett högt hälsoläge och bra miljö. 
Det visar sig på den låga antibioti-
kaanvändningen, att djuren växer 
med en hög kvalitet på foder och 
att de mår bra. Mer än 80 procent 
av de svenska nötkreaturen går ute 
på sommaren. 

Svensk nötköttsproduktion med 
vallodling och stallgödsel bidrar 
till många bra miljöåtgärder inom 
det övriga svenska jordbruket. 
Stallgödsel kan också bidra till 
framställning av biogas. Svensk 
nötköttsproduktion är en kugge i 
hjulet för att utveckla kretsloppet 
mellan stad och land.

Svensk nötköttsproduktion har 
också en fördel i slättbygder där 
vallar och stallgödsel även bidrar till 
att andra grödor får möjligheten att 
kvalificera sig i kvalitetsprodukt. 

Vända trenden
Svensk nötköttsproduktion med de 
betande djuren står till stor del för 
den så viktiga biologiska mångfal-
den i landskapet som kan hållas 
öppet. Tänk på att vi har det till låns 
för våra barn och barnbarn. Svensk 
nötköttsproduktion bidrar också till 
en levande landsbygd, där andra 
verksamheter på landsbygden 
har möjlighet att utvecklas. Därför 
är det viktigt att svensk nötkötts-
produktion får förutsättningar att 
producera samhällsnytta. Vi vet 
att koantalet sjunker. Utmaningen 
är att vända denna trend och öka 
antalet ko med kalv.

Vi vet att Sverige är ett attraktivt 
turistland med sin mångfaldiga 
landsbygd, maten, naturen, skön-
heten och djuren. Vi vet också att 
vi idag lever i ett stressat samhälle, 
där landsbygdens natur och djur 
ger hälsa och livskvalitet. Många 
människor från staden drar sig ut på 
landsbygden för att hämta krafter 
och energi. Ju fler som känner till 
denna härlighet, desto fler är det 
som vill ha kunskap. 

Var stolt som nötköttsföretagare, 
människa och konsument att du 
står bakom denna produktion som 
är så mycket mer!

Anita Persson, ordförande,  
Sveriges Nötköttsproducenter

Förstklassig produktion
– med kvalitetssäkring och hållbarhet som framgångsfaktorer  

Kvalitetssäkrade, trygga produkter är centrala marknadskrav, det
vet du som företagare. Allt fler köpare efterfrågar dessutom att
producenten tar ansvar för miljö, etik och god djuromsorg.
Certifiera din produktion enligt vår standard och säkra viktiga
mervärden som kan marknadsföras med hög trovärdighet.

Välkommen att kontakta oss på telefon 08-787 59 50
eller besök www.svensktsigill.se

2



SVENSKA
DJURHÄLSOVÅRDEN

Nöthälsovården
veterinär kompetens

kalvar - ungnöt - dikor 

mer info på www.svdhv.se

”Miljövinsten med att  
välja svenskt nötkött  
är mycket stor”
Svenskt nötkött har en låg klimatpåverkan jämfört med importerat. För den som 
värnar om miljön är det svenska nötköttet därför ett säkert val, säger Hilda Runsten, 
klimatexpert på LRF.

Hilda Run-
sten menar 
att det är 
stor skillnad 
på kött och 
kött och att 
det är viktigt 
att välja 

det med minst klimat- och miljö-
påverkan. 

– Beroende på en rad faktorer, som 
att vi har en effektiv uppfödning, 
god djurhälsa och så vidare, har 
svenskt nötkött låg klimatpåver-
kan jämfört med importerat. Från 
klimatsynpunkt borde vi därför 
producera mer än idag eftersom en 
flytt av produktionen till oss skulle 
sänka de totala klimatgasutsläppen.

Det svenska nötköttet jämförs 
ofta med det importerade, från till 
exempel Sydamerika. Hilda Runsten 
poängterar att det finns fler skäl än 
lägre klimat- och miljöpåverkan till 
att välja det svenska.

– Svenskt nötkött bidrar till biolo-
gisk mångfald, vilket är en otroligt 
viktig miljötjänst i tider när förlusten 
av biologisk mångfald blir allt större. 

I Sydamerika är betande djur många 
gånger ett hot mot mångfalden ef-
tersom expansionen av jordbruket 
sker på bekostnad av regnskogen. 
Därför vågar jag påstå att miljövin-
sten med att välja svenskt nötkött 
framför sydamerikanskt är mycket 
stor.

Balans i debatten
Ändå målas köttindustrin ibland 
ut som en klimatbov i jämförelse 
med andra industrier. Enligt Hilda 
Runsten har kossan blivit en symbol 
i klimatdebatten eftersom det av 
någon anledning är lättare att prata 
om att äta mindre kött än om att 
köra mindre bil eller att sluta flyga.

– Eftersom köttkonsumtionen i 
västvärlden har gått upp så enormt, 
och köttet blivit en lågprisprodukt, 
är det lätt att räkna ut att det är 
praktiskt omöjligt att hela jordens 
befolkning skulle kunna äta så 
mycket kött som vi gör idag. Och 
detta har dragit igång debatten. 

Här efterlyser Hilda Runsten ett bre-
dare perspektiv i diskussionerna.

– Det går inte att förneka att kött-
produktionen har klimatgasutsläpp, 
men det måste sättas i proportion 
till att köttet ger ett protein- och 
näringsrikt livsmedel. Väljer man det 
klimat- och miljösmarta svenska 
köttet är det just därför lite dyrare. 
Då blir det automatiskt lite mindre 
kött på tallriken och förhoppnings-
vis mindre svinn. 

Kraftig sänkning
Hilda Runsten lyfter också fram att 
svenskt lantbruk lyckats bra med att 
minska klimatutsläppen.

– Sedan 1990 har svenska nötkötts-
producenter, tillsammans med det 
övriga lantbruket, sänkt sin klimat-
påverkan med 13 procent. Det är 
en stor andel jämfört med andra 
sektorer. Arbetet fortsätter genom 
framförallt resurs- och energieffekti-
visering, koll på kvävet, ökad andel 
inhemskt proteinfoder, utbyggnad 
av biogas och ökad effektivisering 
i uppfödningen. Om rätt förutsätt-
ningar ges kan klimatpåverkan 
sänkas med 20 procent till 2020. Scanna QR-koden för att läsa mer om Tillväxt Nötkött.

Vi gör det lättare att 
vara nötköttsföretagare
Redovisning, bokslut, skatter, EU-ansökningar, arren-
den och driftskalkyler. Vi på LRF Konsult har experter 
inom alla dessa områden. 

Söker du en jord- eller skogsbruksfastighet? Sveriges 
mest besökta hemsida när det gäller jord- och skogs-
bruksfastigheter är www.lrfkonsult.se

Och glöm inte att som kund hos LRF Konsult har 
du alltid nära till jurist och affärsrådgivare.

Du når samtliga LRF Konsults 135 kontor via tfn 
0771-27 27 27 eller www.lrfkonsult.se.
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Bra val från Lantmännen 
0771-111 222, www.lantmannenlantbruk.se
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3Produkter för alla behov! 
Djuren 
ska ha 

det bra!

Vårt foderkoncept är unikt och vi bedriver forskning och egen utveckling för att 
ta fram produkter och helhetslösningar som matchar djurens och gårdens behov.
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”Svenska konsumenter 
frågar efter  
svenskt nötkött” En färsk undersökning visar att sju 

av tio svenskar vill köpa svenskt 
kött. Maria Forshufvud, vd för 
branschorganisationen Svenskt Kött, 
menar att det svenska köttet blir allt 
intressantare för konsumenterna i 
Sverige.

För Maria Forshufvud finns 
det många argument för 
att välja det svenska nöt-
köttet framför det impor-
terade. En aspekt handlar 
om de rent miljömässiga 
fördelarna.

– Svenska nötkreatur äter 
till största delen grovfoder, det vill säga att ledig 
gräskapacitet utnyttjas. Vi har ledig betesmark för 
ökad produktion och vi har bra tillgång på rent 
vatten. Och för att kunna bibehålla vårt öppna 
landskap med biologisk mångfald är betande 
djur en absolut nödvändighet. Svenska nötkrea-
tur släpper också ut mindre växthusgaser än vad 
brasilianska och amerikanska gör. Allt talar således 
för det svenska nötköttet.

Nyfikenhet
Hur nötköttet smakar är en annan mycket viktig 
faktor när de svenska konsumenterna ska göra 
sitt val. Även här lyfter Maria Forshufvud fram det 
svenska nötköttet.

– Svenskt nötkött är ett gott kött med en ren kött-
smak. Det finns också mer och mer att välja på, vi 
blir allt bättre på att lyfta fram enskilda raser och 
varumärken. Det här bidrar till en utveckling av 
köttet och till en kvalitetssäkring av produkterna.

Undersökningen som visar att  
sju av tio svenskar vill köpa svenskt kött  
överraskar inte Maria Forshufvud. Hon har noterat 
konsumenternas allt positivare inställning till 
svenskt nötkött.

– Det finns en nyfikenhet på nya detaljer och krav 
på kvalitet. Vi märker ett sug efter kunskap och 
man vill veta hur man tillagar olika detaljer. Intres-
set för ursprung ökar också, ju mer du kan berätta 
varifrån köttet kommer, desto bättre.

Intresse från kommuner
Handelskedjornas inställning till svenskt nötkött 
hör ihop med konsumenternas. 

– Svenskt nötkött är viktigt för handeln eftersom 
svenska konsumenter frågar efter svenskt kött. 
Handelns kunskapsnivå är idag låg, men det finns 
ett stort intresse för att lära sig mer om kött. Det 
märker vi genom våra köttutbildningar i butik.

Maria Forshufvud ser också en attitydförändring 
hos landets kommuner.

– Det är glädjande att grossister talar om ökad 
efterfrågan på svenskt kött från kommunerna, 
för första gången på många år. Debatten har 
tagit skruv och det är många kommuner som nu 
anstränger sig för att definiera bra upphandlings-
underlag för att kunna köpa in svenskt kött.

Ett miljömässigt bra val, ett gott kött och en kva-
litetssäkrad produkt. Maria Forshufvud menar att 
det finns ytterligare en aspekt som motiverar att 
välja svenskt nötkött framför importerat.

– Som konsument vet du hur djuren är uppfödda. 
Vi har en sträng djurskyddslagstiftning, till exem-
pel genom ett absolut krav på bedövning vid 
slakt. Vi har också friska djur, vilket innebär en låg 
användning av antibiotika.
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Scanna QR-koden för att  komma 
direkt till Svenskt Kötts hemsida
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Fredrik Malmstedt ansvarar 
bland annat för produktut-
vecklingen på Ejmunds Gård 
på Gotland. Tillsammans med 
Laila Löfkvist driver han också 
den prisade restaurangen 50 
Kvadrat i Visby, som serverar 
kött från Ejmunds Gård. 

Svenskt kött har en mycket hög kvalitet och smakar 
dessutom bättre än det importerade. För Fredrik 
Malmstedt är det här starka skäl till att välja kött 
som kommer från svenska gårdar. Men han menar 
samtidigt att perspektivet måste vidgas och att det 
även finns andra saker att ta hänsyn till. Som kock har 
Fredrik Malmstedt ett nära samarbete med Ejmunds 
Gård och han vill inte se den svenska bonden 
försvinna.

– Jag menar att vi måste hjälpas åt att värna de 
svenska bönderna, som har en mycket bra djurhåll-
ning och som främjar det öppna landskapet. Utan 
dem riskerar vi den biologiska mångfalden och därför 
tycker jag att alla svenska konsumenter, som har möj-
lighet, ska köpa svenskt kött framför importerat.

Hjärtefråga
Fredrik Malmstedt talar om att det ska kännas bra 
i hjärtat att välja svenskt kött. Och att det valet ger 
synergieffekter.

– Som det ser ut idag, när det säljs mer importerat 
kött än svenskt, är det svårt för bönderna att kunna 

driva sina gårdar. Men om jag som kock, eller privat-
person, köper svenskt kött så får min granne (som 
driver gård) resurser att i sin tur främja andra svenska 
näringsidkare. Idag är det billigt att importera kött, 
men importen gynnar ett fåtal personer och vad 
kommer att hända i framtiden?

Fredrik Malmstedt tycker att inställningen till svenskt 
kött blir allt mer positiv, både när det gäller privat-
personer och restauranger. Medvetenheten har blivit 
större och kraven på kvalitet högre.

Fler styckningsdetaljer
 Även hos handelskedjorna märks ett annat förhåll-
ningssätt.

– Man är mycket mer positiv till svenskt kött, efter-
som fler kunder efterfrågar det. Det finns en positiv 
attityd och en vilja att bli bättre på svenskt nötkött. 
Samtidigt är man väldigt pressad och kött ses som en 
lockvara. 

För att göra det svenska köttet ännu intressantare för 
konsumenterna trycker Fredrik Malmstedt på använ-
dandet av fler styckningsdetaljer. Här finns också en 
ekonomisk aspekt. 

– Det gäller att utnyttja så många detaljer som 
möjligt av det svenska nötköttet. Då får kunden ett 
bredare sortiment, samtidigt som man i alla led kan 
tjäna mer pengar på styckningsdetaljerna. Det leder 
i sin tur till att kunden kan betala mindre för dessa 
produkter. Vi konsumenter måste våga använda dem!

www.cover-all.se  info@cover-all.se
0140-77 00 60, 070-371 76 27

Cover-All – En ljus idé!
Funktionella och starka inredningar till ligg- och 
ströbäddsstallar, för alla typer av djur. Störst på 

behandlings- och hanteringsutrustning. Vi hjälper er 
med rådgivning, ritningar, inredning och montering.

Tel: 0533-32180       Fax: 0533-32190       www.BSagro.nu

”Vi måste hjälpas åt  
att värna svenska bönder”
– Vi måste tänka på framtiden och stödja svenska bönder genom att köpa svenskt 
kött. Det anser kocken Fredrik Malmstedt.
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Handla gott från 
svenska bönder!
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– Jag heter Jerry Olsson och jag och 
min fru Lena föder upp nötkreatur 
här i Gundrastorp i norra Skåne. Det 
är vi och våra kollegor runt om i lan-
det som står för köttet i varorna som 
bär Svenskt kött-märket. De kostar 
lite mer att köpa. Men då har djuren 
också haft det bra enligt alla våra 
svenska regler och köttet har inte 
fraktats runt halva Europa för att bli 
svenska köttbullar. Titta efter märket 
i matbutiken. Hej från mig!

Läs mer på svensktkott.se och 
facebook.com/svensktkott

Svenskt kött-märket betyder att 100 % av all köttråvara i produkten 
är från gris, nöt och/eller får och lamm som är fött, uppfött, slak-
tat och styckat i Sverige och att hela produkten är tillverkad och 
förpackad i Sverige. Märket införs successivt på svenska kött- och 
charkvaror fr.o.m. 2011.

ProMyr ® ger ökad tillväxt
Perstorps breda produktsortiment ger högsta 
kvalitet på alla typer av ensilage.

www.promyr.com

”Betande djur  
förstärker bilden av  
en harmonisk landsbygd”
I ett län som Jämtland, där vallodling och naturbeten dominerar jordbruksarealen, är 
nötköttsproduktionen oerhört viktig. Det säger Britt Bohlin, landshövding i Jämtlands län.

Britt Bohlin menar att betande djur är 
helt avgörande för såväl biologisk som 
social hållbarhet på landsbygden, men 
även i staden.

– Betande djur förstärker bilden av en 
harmonisk landsbygd där människor 
lever och verkar utifrån odlingsland-
skapet som naturresurs, samtidigt som 

djuren ger en oerhört viktig och nödvändig mångfald i 
biologin.

Prioriterad
Mjölk- och köttproduktionen är den största produk-
tionsinriktningen inom jordbruket i Jämtlands län, såväl 
arealmässigt som ekonomiskt. 

– Därför är mjölk- och köttproduktionen prioriterad. 
Länsstyrelsens styrmedel är ekonomiska stöd och tillsyn 
av lagstiftningen. Vi bidrar till att stärka produktions-
inriktningarna genom att underlätta för företagare att 
kunna ta del av stödmöjligheter och förstå och leva upp 
till lagstiftningen.

Återtagsprojektet  
– för ett levande 
odlingslandskap
Rättvik är känt för sina välbevarade byar i ett öppet odlingslandskap. Genom Återtagsprojektet 
satsar kommunen på att bli självförsörjande på kött, chark, potatis och grönsaker.

Ett levande odlingslandskap är ett kännetecken för bygden 
runt Rättvik och en grundförutsättning för turistnäringen, 
som är kommunens största privata näring. Bland bybor och 
djurhållare är det ett gemensamt intresse att hålla landskapet 
öppet. Därför har det startats flera projekt, varav Återtagspro-
jektet är ett, för att nå detta mål.

Projektnamnet Återtag syftar på att:

•	 Återta egen produktion av kött, Krav-potatis och ekologiskt 
odlade grönsaker.

•	 Återta makten och kontrollen över matproduktionen.

•	 Återta igenväxt åker- och betesmark och återfå det öppna 
matlandskapet.

Hållbar matproduktion
Målet med Återtagsprojektet är att öka kvaliteten på maten 
som serveras i förskolor, skolor och inom äldreomsorgen. 
Transportkostnaderna ska minskas, kommunen ska ha en 
egen Krav-produktion och det ska skapas en matproduktion 
som är långsiktigt hållbar. 

Det egenproducerade köttet ska återtas vid slakteriet Ick-
holmen och förädlas vid Siljans Chark i Mora, för att sedan 
distribueras ut i kommunen. Allt foder ska produceras i när-
området och projektet ska komplettera, ej konkurrera med, 
lokala företag.
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Vi har tjurar av alla raser. Öka användningen 
av köttrassperma genom att seminera med 
könssorterad sperma.

Vi har KAP, foder- och produktionsrådgivning 
till alla typer av köttbesättningar.

Växa Sverige kan kött!

www.vxa.se

Annons_SvenskNötköttsproducent_Jan2012.indd   1 2012-01-27   11:24:37

Lägre kostnad, bättre klassning!
HP-Massa® är både kraft- och grovfoder.  
Resultatet blir lägre foderkostnad, ökat  
foderintag och bättre fettklasser.

Korta transporter och  
närproducerat kött i Hörby
Hörby kommun har öppnat upp livsmedelsupphandlingen för mindre gårdsslakterier. 
Det gör att kommunen kan servera sina invånare färskt nötkött av hög kvalitet, samtidigt 
som långa djurtransporter undviks.

För Eva Bramsvik-Håkansson, 
kostchef i Hörby kommun, är 
livsmedelsproduktion en viktig del 
i utvecklingen av ett hållbart sam-
hälle. Men det etiska perspektivet 
får inte glömmas bort.

– Varför ska levande djur transpor-
teras långa sträckor till slakt, med 

stress och skador som följd, bara för att EU-lagstiftningen 
tillåter detta? Varför ska nötköttsråvaror transporteras jor-
den runt när likvärdigt eller högkvalitativt kött egentligen 
finns i vår närhet? Och är den fria marknaden hållbar i ett 
klimatperspektiv?

Ansvar för djuren
Istället för att bara fundera över de här frågorna har 
Hörby kommun gjort slag i sak. Genom att minska antalet 
leveransstopp i kommunen, och ställa kravet att nötkött 
inte får vara vacuumförpackat, har Hörby kommun lyckats 
öppna upp livsmedelsupphandlingen för mindre gårds-
slakterier. Till exempel är nötfärsen hållbar i max 48 timmar 
från malning till tillagning, vilket innebär att köttet inte 
kan transporteras några längre sträckor för att nå fram till 
kund. 

– Vi i köken som gör livsmedelsupphandlingar har ett 
ansvar att se till att de levande djuren behandlas med 
värdighet fram till slakt, vilket många av våra matgäs-
ter efterfrågar mer och mer. Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv är det viktigt för kommunerna att möjliggöra 
för små och medelstora köttleverantörer att delta i kom-
munens livsmedelsupphandlingar. Det skapar också en 
stimulerande konkurrens.

Kvalitetsskillnad
Att köttleverantörerna och slakt- och transportföretagen 
finns i närheten har också andra fördelar. Uppföljning och 
kontroll blir lättare att utföra, samtidigt som möjligheterna 
till täta besök och nära dialoger blir större.

– Våra kök samverkar med avtalade leverantörer när vi 
planerar kommunens matsedlar efter tillgång och utbud 
av styckningsdetaljer, för att stora delar av djurkropparna 
ska användas.

För Eva Bramsvik-Håkansson och kökspersonalen i Hörby 
kommun är det tydligt att det färska nötköttet är att 
föredra.

– Våra kokerskor märker en stor skillnad på kvaliteten på 
nötköttet när det är nymalet eller vacuumförpackat eller 
fryst. Det färska nakna nötköttet luktar gott, har obefintligt 
vätskesläpp och smakar dessutom mer.
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”Kon är en nyckel  
till en artrik flora”
Om naturbetesmarkerna går förlorade kommer det i framtiden att 
vara oerhört svårt att få tillbaka den mångfalden. Det här menar 
Urban Emanuelsson, professor vid Centrum för biologisk mångfald, 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Svensk kött är viktigt. Med 
köttproduktionen förädlar 
vi våra grödor så att de blir 
mer värda och ger flera jobb. 

LRF satsar stora resurser på 
en hållbar tillväxt i svensk 
köttproduktion. Tillsammans 
kommer vi att göra skillnad.

Tillväxt på riktigt

www.lrf.se

Europa-Etta på vall

www.sodhaak.se

Urban Emanuelsson menar att vi som lever här och 
nu har ett stort ansvar för att bevara den biologiska 
mångfalden. För framtida generationer kommer 
det att bli problematiskt att återställa det som en 
gång varit. Bevarade naturbetesmarker är, tillsam-
mans med till exempel ett skonsamt skött skogs-
bruk, delar av den biologiska mångfalden. Och 
när det gäller naturbetesmarkerna spelar svensk 
nötköttsproduktion en framträdande roll i beva-
ringsarbetet. 

– De nötköttsproducenter som använder naturbe-
tesmarker i sin produktion är jätteviktiga. Kon är en 
nyckel till en artrik flora och till ett rikt insekts- och 
fågelliv. Jag ser det som branschens ansvar att an-
vända naturbetesmarkerna så mycket som möjligt 
och jobba hårt för det.

Mer information
Urban Emanuelsson ser stora framtidsmöjligheter 
för svensk nötköttsproduktion, men även vissa 
hinder som hänger ihop med möjligheterna.

– Att andelen svenskt kött minskar är oroande. Det 
finns också en risk att man drar en alltför stor del av 
köttkonsumtionen över en kam, alltså att konsu-
menter av klimatskäl får dåligt samvete för att de 
inte borde äta det här köttet.

Här möts hinder och möjligheter.

– När jag går i en affär och ser naturbeteskött 
tycker jag att det är ett slöseri varje gång det inte 
finns någon information om det. Jag tror att det 
skulle vara jättebra om man berättade det, även om 
naturbetet kanske bara är 30 procent av den totala 
fodermängden. Här gäller det för att branschen 
att informera, då ser jag stora möjligheter och det 
skulle öka konsumenternas förtroende.

Urban Emanuelsson ser Sveriges Nötköttsprodu-
center som en betydelsefull organisation för den 
svenska nötköttsproduktionen.

– Det är viktigt att man är samlad, det ger en viss 
styrka. Sedan gäller det att arbeta mot gemen-
samma mål.

MAFA
siloprogram

Nöjda kunder är det bästa vi vet!

Tel. 0431 - 44 52 60

MAFA UNIK 
med suveräna 
egenskaper för 
lagring och 
tömning

Med UNIK får du bl a: 

• Skonsam fyllning
• Naturlig ventilation
• Tömning utan separation
    med mass-strömning

Besök www.mafa.se för mer info
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www.hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapen i Sverige är 
oberoende och regionalt baserade

Det vi kan blir till 
nytta för Dig!
Vi bedriver en kvali cerad och kunskaps-
baserad verksamhet genom rådgivning 
och uppdrag i hela landet. 

Våra konsulter arbetar i direkt kontakt 
med kunden men också i olika projekt. 

Våra kunskapsområden är växtodling, 
ekonomi, byggnad, husdjur, häst, lands-
bygd, energi, mat och hälsa, skog, miljö, 
 ske, jakt, turism, trädgård, fältförsök, 
FoU, certi ering, djursjukvård och 
gymnasieutbildning.  

Gå gärna in på vår portal och läs mer 
om våra verksamheter i hela landet: 

Under mer än 30 år har Temahallen i Vinslöv leve-

rerat hallbyggnader i Sverige, Danmark och Norge. 

Genom ett målinriktat arbete mot effektivitet, kvali-

tet och fokus på kundernas behov, har vi utvecklat 

ett vinnande koncept för kompletta byggsatser med 

lång livslängd och för alla ändamål.

044-33 70 60     www.temahallen.com

”Miljöersättningarna blir i 
många fall helt avgörande”
Harald Svensson, chefsekonom vid Jordbruksverket, tror att miljöersättningarna kommer att  
spela en nyckelroll för den svenska nötköttsproduktionens utveckling.

2005 infördes det frikopplade gårds-
stödet i Sverige, vilket innebar stora 
skillnader jämfört med de djurbidrag 
och arealstöd som fanns tidigare. 
Harald Svensson menar att verkning-
arna av förändringen blir annorlunda 
i spannmålsproducerande områden 
och i de områden där det finns nöt-
kötts- och mjölkproduktion.

– Jag är inte alls bekymrad över 
konkurrenskraften i spannmålsområdena. Men det är jag 
däremot när det gäller utvecklingen för både mjölken och 
nötköttet.

Marknaderna för jordbruksprodukter i Sverige är väl samman-
länkad med EU-marknaden och i många fall med världsmark-
naden. Detta faktum hör ihop med Haralds Svenssons oro för 
den svenska mjölk- och nötköttsproduktionen.

– Kraftfoderpriserna, menar jag, kommer att stiga i takt med 
köttpriserna om vi tänker på den genomsnittliga utveckling-
en de närmaste tio åren. För nötköttets del tror jag att miljöer-

sättningarna i många fall blir av helt avgörande betydelse för 
utvecklingen.

Kontraproduktivt
Harald Svensson menar att gårdsstödet även kan få negativa 
verkningar. 

– Så kan det bli om en brukare som slutar med egen drift 
väljer att behålla marken enbart för att lyfta gårdsstödet. Jag 
tycker mig se en kultur som rör sig mot det hållet och det kan 
i längden bli mycket kontraproduktivt.

Att riksdagen i beslut lagt fast att odlingslandskapet och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livs-
medelsproduktion ska skyddas, samtidigt som den biologiska 
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks, ser 
Harald Svensson positivt på.

– Miljömålen har varit väl specificerade i Sverige. Jag hoppas 
att det kommer att fortsätta för till exempel biologisk mång-
fald. Då har man något konkret att hänga upp bland annat 
betesmarksstödet på.

HELHETSLÖSNING FÖR SYDSVENSKT LANTBRUK

Tel: 044-28 52 00 • www.klf.nu

Tillsammans är vi starka
l a n T b r u k  -  m a s k i n  -  b u T i k

www.kalmarlantman.se
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Martina Schagerlund, 
nötköttsproducent på 
Lindholms Gård utanför 
Eskilstuna, ser stora 
möjligheter för svensk 
nötköttsproduktion. Nyckeln 
blir att kunna producera för en 
marknad.

Martina Schagerlund har varit medlem 
i Sveriges Nötköttsproducenter sedan 
2007. Lindholms Gård har en stor diko-
besättning med uppfödning av ungdjur 
till slakt. Då är det bra att att vara med i 
föreningen för att hålla sig uppdaterad 
om vad som händer i branschen. 

– Jag får mycket information och 
nyheter vad gäller lagkrav, EU-krav och 
framförallt själva marknaden som vi 
finns på. På träffar i den lokala klubben 
och på Köttriksdagen finns det stora 
möjligheter till erfarenhetsutbyte med 
andra producenter.

Martina Schagerlunds väg till en positiv 
utveckling för den svenska nötköttspro-
duktionen handlar om tydliga mervär-
den. 

– Vårt fantastiska landskap kommer inte 
att vara sig likt utan betesdjur. Vi pro-
ducenter har idag stora möjligheter att 
förhandla med våra kunder/slakterierna 
om priserna på våra slaktdjur. Om vi lär 
oss när kunderna vill betala för vårt kött 
så kan vi ta fram det den tid på året då 
de vill betala för det.

Många aktiviteter
Att prova med kastrering av tunga kött-
raser som Charolais, för att kunna an-
vända dem som betesdjur och få dem 
slaktmogna tidigare än andra stutar av 
lättare köttraser, är ett annat exempel 
som hon lyfter fram som en möjlighet.

– Vi måste producera för en marknad, 
då blir vi vinnare!

Själv har Lindholms Gård tagit fram ett 
lokalt varumärke där köttet säljs direkt 
till Ica-butiker. Tillsammans med den 
största kunden ordnas också ett årligt 
betessläpp, som är mycket välbesökt 
och lockar cirka 1 300 besökare. Bu-
tiksbesök och kunddemonstrationer är 
andra aktiviteter som står på Martina 
Schagerlunds agenda.

– Jag har även tagit emot elever från 
restaurangutbildningen på gymnasie-
nivå och berättat om vår produktion. 
Dessutom har jag skrivit insändare i 
både Svenska Dagbladet och i Allt om 
Mat, för att beskriva vikten av svenskt 
jordbruk för vår matförsörjning.

Skapa förståelse
Martina Schagerlund tar även emot 
besök från sitt gamla kontaktnät i 
Stockholm. För familjerna och barnen 
därifrån visar hon gården samt förklarar 
en del ekonomiska aspekter. Syftet är 
att skapa förståelse för den svenske 
nötköttsproducentens vardag.

– Jag förklarar hur kalkylen ser ut, både 
vad gäller slaktutbytet med köttfärs och 
detaljer och produktionskostnaderna. 
Jag gör det inte på något gnälligt sätt, 
utan berättar att vi föder upp djur och 
slaktar dem. Då måste vi visa vördnad 
för djuret och vi kan inte bara värdera 
biffen, filén och entrecoten. Alla detaljer 
måste tas till vara. Kött är värdefullt och 
det måste få kosta.

Jordnära finansieringar

En gård eller skogsfastighet kan 
finansieras på många sätt. Lands-
hypoteks sätt bygger på helhets-
lösningar. Vi ger dig bottenlån med 
låg ränta, återbäring och trygghet 
över lång tid. Vi ger dig Flexibelt 
Bottenlån som du kan använda i 
stället för checkkredit och andra 
dyra krediter. Och genom sam-
arbetspartners ser vi till att du får 
de banktjänster och försäkringar  
som passar just dig. Prova hur vår 
175-åriga specialisering på jord 
och skog kan ge dig en bättre hel-
hetslösning. Ring 0771-44 00 20 
eller gå in på www.landshypotek.se 
om du vill veta mer.

Helhetslösningar för 
jord- och skogsägare

Din kunskapskälla för nötköttsproduktion

www.taurus.mu

WIROMIN AB
Specialvitaminföretaget

Orgavägen 6, 617 31 Skärblacka, Tel 011-875 03

Specialist på fodertillskott för djur
www.wiromin.se

”Vi blir vinnare  
om vi producerar  
för en marknad”

www.edelfoder.se

Kvalificerad rådgivning för
lönsam nötköttsproduktion

Öjeby Askeby, 585 62 Linghem • 013-751 90
margareta@lg-husdjur.com • www.lg-husdjur.com
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Sveriges Nötköttsproducenter
Boda
567 92 Vaggeryd
www.notkottsproducenter.se

Scanna QR-koden för 
att komma direkt till 
vårt frågeformulär!


