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Målsättning etapp 2:
Ökad efterfrågan på kött från Sverige för världens hållbarhet

Hållbarhet
• En god djurhälsa för
fortsatt låg
antibiotikaförbrukning
och god folkhälsa
• Klimat och kretslopp
• Resurseffektivitet

Marknader
• Foodservice
• Dagligvaruhandel
• Nya marknader

Produktion och
kvalitet
• Rätt sortering och
betalningsmodell
• Ätkvalitet
• Ökad produktivitet och
effektivisering (i hela kedjan)
• Produktionsvillkor och
konkurrenskraft

SVENSKT KÖTT FÖR
VÄRLDENS HÅLLBARHET
EFTERFRÅGAN PÅ SVENSKT KÖTT & ANIMALIEPRODUKTIONENS FRAMTID

Referensgrupp Kommunikation
• Ingela Stensson, Omvärldsanalytiker United Minds
• Gunnar Gidefeldt, LRF Kommunikationschef
• Isabel Moretti Vd Svenskt Kött
• Sara Hoff Kommunikationschef Svenska Köttföretagen.
• Viktoria Östlund. Expert Nöt och lamm LRF Kött
• Margareta Åberg, Expert Gris LRF Kött

ETT GRÖNT PARADIGMSKIFTE
MEN KÖTTET OCH DET VÄXTBASERADE SKA SAMSAS PÅ TALLRIKEN

DE MEST INFLYTELSERIKA FÖRÄNDRINGARNA

KLIMATFRÅGAN DOMINERAR
DE FLESTA AGENDOR

KONSUMENTENS EGEN
KLIMATPÅVERKAN I FOKUS

EN HÅLLBAR HÄLSOTREND
TAR STÖRRE PLATS

HÖGRE KVALITET
EFTERFRÅGAS: URSPRUNG,
SMAK, HÅLLBARHET

”Om det inte är bra för mig, inte för

djuren och inte för klimatet –
varför ska jag då dricka mjölk och
äta kött?
- Kvinna, 42 år, gift, två barn, mellanchef på energibolag

VI BEHÖVER EN IDÉ
- ETT SAMMANHÅLLANDE KONCEPT OCH VARA EN DEL AV LÖSNINGEN

VAR ÄR VI IDAG?

+

Kött är skadligt för
både hälsan och
miljön
Vi ska inte äta kött i
framtiden, vi behöver
inrikta oss på att bara äta
växtbaserat

-

VART SKA VI? OM 3-5 ÅR
Jag äter svenskt
kött, det är i
samklang med miljö
och klimat

Jag är naturnörd och
gillar kött!

Svensk djuromsorg
är fortsatt i
världsklass!

Kossan är nödvändig
för biologisk mångfald
och öppna landskap!

+

-

MÅLGRUPPER
KILLAR OCH MÄN

UNGA KVINNOR

INTRESSENTER

STAKEHOLDERS

ÄTA SVENSKT KÖTT

BÖNDER

DE SOM MINSKAR PÅ
KÖTT IDAG

UNGA &
KOMMANDE
GENERATIONER

PARTNERS &
STAKEHOLDERS

FOOD SERVICE

STAKEHOLDERS

INGJUTA HOPP OCH
STÖTTA NYA
ARBETSSÄTT

SOM VILL ÄTA SVENSKT

RESTAURANGER OCH
OFFENTLIG MAT

TALESPERSONER – OVÄNTADE, ENTUSIASTISKA,
ÖVERTYGANDE

UNGA SMARTA
STUDENTER FRÅN
SLU, FÄNGSLANDE
PROFESSORER

KLIMATHJÄLTAR
SOM VÅGAR PRATA
KLOKT OM KÖTTET

KÖTTEXPERTER
SOM VET HUR
MAN TAR TILL
VARA ALLT

EN EGEN
”KÖTTETS
INFLUENCER
KÅR”

BÖNDER
BERÄTTAR HUR
DET FUNKAR

UTBILDA (INTERNA)
STÖDTRUPPER I
HUR MAN PRATAR
KLOKT OM KÖTT

VI HAR EN BRA KUNSKAPSGRUND…
…MEN VI VET INTE VILKA BUDSKAP KONSUMENTER VILL
TA TILL SIG FÖR ATT GILLA OSS

MÖJLIGHETSOMRÅDEN (EXEMPEL)

MÄNNISKAN,
MATEN OCH
NATUREN

KÖTTETS ROLL I
MÅLTIDEN

CIRKULARITET ÄR
LÖSNINGEN

DET GODA LIVET

ETT HELT BATTERI AV AKTIVITETER
SOM BASERAR SIG PÅ VAD
MÅLGRUPPEN TÄNKER TA TILL SIG
OCH VAR I DERAS LIV VI ÄR
VÄLKOMNA MED VÅRA BUDSKAP

OM VI INTE GÖR NÅGOT…
KOMMER VI ATT GÅ IN I EN VÄRLD DÄR VI SOM PRODUCERAR
ANIMALIER SAKNAR EN PLATTFORM SOM TILLÅTER
OSS ATT BEDRIVA LÖNSAM, KLOK, FRAMTIDSINRIKTAD, KLIMATVÄNLIG
PRODUKTION

Hållbarhet – prioriteringar
En god djurhälsa för
fortsatt låg
antibiotikaförbrukning
och god folkhälsa

Klimat och kretslopp

Resurseffektivitet

Klimat och kretslopp

Referensgruppen
• Per Bodin, Jordbruksverket
• Maria Dirke, LRF
• Anna Richert, WWF
• Stina Printz, Coop
• Serina Ahlgren, RISE
• Jan Eksvärd, Inspire Action & Research AB

Branschen har en låg förändringsbenägenhet

Debatten

Kött och chark uppfattas som ohälsosamt

Kunskapen finns
inte samlad

Stor oro hos köttproducenterna

Okunskap

Svårt att mäta
klimatpåverkan

Kött kopplas samman med
Stora gårdar ger hög koncentration av gödsel
antibiotika
Ej lönsamt med biogas Foderproduktionen konkurrerar med
Låg effektivitet inom lamm och
humankonsumtionen
extensiv nötköttsproduktion
Svårt att nå ut med särintressen
Hög medelålder hos
producenterna
Köttproduktionen orsakar övergödning
Gödselhantering

Hot och svagheter
Användning av soja i djurfoder

Effekten av
klimatförändringar – mer
extremt väder

Förflyttning av näringsämnen från andra kontinenter
Många målkonflikter som förvirrar

Andra länder ställer om snabbare och är bättre på att kommunicera vad de gör
Bristande lönsamhet i branschen

Vad är rätt mängd kött – en
köttbulle i veckan eller 500 g?

Utsläpp av lustgas

Svårt att förstå skillnaden
mellan koldioxid och
metan

Djuren i den cirkulära ekonomin

Biologisk mångfald

Avel för lägre
Det finns mycket kunskap och fakta
metanutsläpp
Debatten
Stora möjligheter med alternativa foder och
Biogas och andra tekniska Fossilfritt, metan, lustgas, NH4
förändrade foderstater Måttliga mängder av
lösningar ger möjligheter
Kött är nyttigt och gott
näringstät mat
Stor potential att minska utsläpp
Energikartläggning och klimatkollen på
genom annan gödselhantering
Låg antibiotikaförbrukning
gårdarna via Greppa
Viktigt att förbättra och inte
Näringstäthet i kött Ekosystemtjänster
Låg användning av soja inom nötnöja sig
Effektiv
djurproduktion
och lammproduktionen
Maten ska produceras
Sverige är det enda land i
Nya CAP där den har minst
världen som har en
Anpassning till nytt
Gott djurskydd och djurhälsa
miljöpåverkan
klimatcertifiering för
klimat
livsmedel
Beredskapsfrågan är aktuell
Omvärdering av metan
Bra
govfoderkvalitet
och
Lågt
utsläpp
av
CO2
inom
Sortering och märkning av kött ger
från idisslare och
en
hög
grovfoderandel
grisproduktionen
möjligheter
gödselhantering
Stora möjligheter med
Griscertifieringen – bra med ett Vattentillgång och
åtgång
Många olika uppfödningsmodeller är
biogas
befintligt system att haka på
en möjlighet om de nyttjas rätt
Låga fossila utsläpp för
Klimatsmart vall
Bli fri från nitrat i chark
nöt och lamm
Matsvinn kan minskas med hjälp av
djuren om flöden skapas för att
Kolinlagring – möjlighet att
Bättre skötsel av
återanvända svinnet
binda in kol i marken
betesmark
Konsumenternas efterfrågan

Möjligheter och styrkor

Fem olika målområden har identifierats
•
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad fakta
Handel och foodservice

Val och produktion av foder - delmål
• Val och produktion av
foder
• På gård
• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram
lättkommunicerad fakta
• Handel och foodservice

•
•
•
•
•
•
•

Verktyget foderdatabasen ska tas fram – klimatdata
Öka andelen klimatsmart proteinråvara
Kartlägga nuläge för restprodukter och utreda
möjligheten att öka användningen av restprodukter
Minska andelen foderråvara i totalfoder som är
avsedd för human direktkonsumtion
Klimatdeklarerade foder
Klimatindikator för kolinlagring
Ta fram indikator för biologisk mångfald på gårds- och
nationellnivå. – kan t.ex. vara att titta på grödkoder.

Val och produktion av foder – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verktyget foderdatabasen ska tas fram –
klimatdata
Öka andelen klimatsmart proteinråvara
Kartlägga nuläge för restprodukter och
utreda möjligheten att öka användningen av
restprodukter
Minska andelen foderråvara i totalfoder som
är avsedd för human direktkonsumtion
Klimatdeklarerade foder
Klimatindikator för kolinlagring
Ta fram indikator för biologisk mångfald på
gårds- och nationellnivå. – kan t.ex. vara att
titta på grödkoder.

• På gård
• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Verktyget foderdatabasen ska tas fram – klimatdata
•
•

Kontakta SJV om tidsplan och hur vi kan bidra i det fortsatta
arbetet
Belysa vikten av att europeisk nivå ta fram klimatdata på
olika fodermedel, en gemensam mall är viktigt
o Copa-möten
o Vid möte med kooperativa foderproducenter i EU
o I kontakter med myndigheter
o I kontakt med certifieringsorganisationer
o I kontakt med forskare och deras organisationer

Val och produktion av foder – delmål och åtgärder
Öka andelen klimatsmart proteinråvara

• Val och produktion av foder
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verktyget foderdatabasen ska tas fram klimatdata
Öka andelen klimatsmart proteinråvara
Kartlägga nuläge för restprodukter och
utreda möjligheten att öka användningen av
restprodukter
Minska andelen foderråvara i totalfoder som
är avsedd för human direktkonsumtion
Klimatdeklarerade foder
Klimatindikator för kolinlagring
Ta fram indikator för biologisk mångfald på
gårds- och nationellnivå. – kan t.ex. vara att
titta på grödkoder.

• På gård
• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

•
•
•
•
•
•

Foderfoderföretagen undersöker om de kan ta fram tillförlitlig statistik
om nuläge och en årlig statistik så att vi kan följa utvecklingen
SJV undersöker om man kan ta fram tillförlitlig statistik över nuläge och
en årlig statistik för att följa utvecklingen
Öka kunskapen om produktionen av proteingrödor i Europa och Världen
Driva att all soja som används i Sverige är ansvarsfullt producerad i
enlighet med den svenska Sojadialogen
EU-kommissionen håller på att ta fram en strategi för proteinförsörjning
inom EU, vi bevakar och implementerar goda ideér snabbt i Sverige
o Bevaka hur detta implementeras i nya CAP
Ta fram kunskap om vilka utmaningar och eventuellt myter som
förhindrar användningen av inhemskt protein i tätt samarbete med
forskare, rådgivare och foderproducenter samt bevaka sort- och
foderförsök

Val och produktion av foder – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verktyget foderdatabasen ska tas fram klimatdata
Öka andelen klimatsmart proteinråvara
Kartlägga nuläge för restprodukter och
utreda möjligheten att öka användningen
av restprodukter
Minska andelen foderråvara i totalfoder som
är avsedd för human direktkonsumtion
Klimatdeklarerade foder
Klimatindikator för kolinlagring
Ta fram indikator för biologisk mångfald på
gårds- och nationellnivå. – kan t.ex. vara att
titta på grödkoder.

• På gård
• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Kartlägga nuläge för restprodukter och utreda möjligheten att öka
användningen av restprodukter
• Bevaka pågående forskning/projekt:
o Ulf Sonesson genomför ett forskningsprojekt som omfattar en
livscykelanalys för gris och där ingår kartläggning av biprodukter,
vi bevakar den rapporten
o SLV, SJV och Naturvårdsverket håller på med ett projekt, SaMMa,
som syftar till att minska matsvinnet.
o Ingenjörsakademin, IVA, genomför ett projekt om matsvinn
o Forskning
• Ta fram kunskap om hur man undviker smittor vid utfodring av
restprodukter
• Ta fram kunskap om effektiv utfodring på gård

Val och produktion av foder – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verktyget foderdatabasen ska tas fram klimatdata
Öka andelen klimatsmart proteinråvara
Kartlägga nuläge för restprodukter och
utreda möjligheten att öka användningen av
restprodukter
Minska andelen foderråvara i totalfoder
som är avsedd för human direktkonsumtion
Klimatdeklarerade foder
Klimatindikator för kolinlagring
Ta fram indikator för biologisk mångfald på
gårds- och nationellnivå. – kan t.ex. vara att
titta på grödkoder.

• På gård
• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Minska andelen foderråvara i totalfoder som är avsedd för
human direktkonsumtion
• Exempel havre: 20 % av havren har för dålig kvalitet för
humankonsumtion, av resterande 80 % så är ca 50 % möjlig för direkt
humankonsumtion. Ta fram samma information om övriga vanliga
fodermedel
• Ta fram ett nytt sätt att kommunicera runt användningen av
spannmål till djurfoder och direktkonsumtion

Val och produktion av foder – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verktyget foderdatabasen ska tas fram klimatdata
Öka andelen klimatsmart proteinråvara
Kartlägga nuläge för restprodukter och
utreda möjligheten att öka användningen av
restprodukter
Minska andelen foderråvara i totalfoder som
är avsedd för human direktkonsumtion
Klimatdeklarerade foder
Klimatindikator för kolinlagring
Ta fram indikator för biologisk mångfald på
gårds- och nationellnivå. – kan t.ex. vara att
titta på grödkoder.

• På gård
• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Klimatdeklarerade foder
• Tillgång till en offentlig foderdatabas – se åtgärder ovan
• Allt färdigfoder bör vara klimatdeklarerat – kontakta foderföretagen
för genomförande

Val och produktion av foder – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verktyget foderdatabasen ska tas fram klimatdata
Öka andelen klimatsmart proteinråvara
Kartlägga nuläge för restprodukter och
utreda möjligheten att öka användningen av
restprodukter
Minska andelen foderråvara i totalfoder som
är avsedd för human direktkonsumtion
Klimatdeklarerade foder
Klimatindikator för kolinlagring
Ta fram indikator för biologisk mångfald på
gårds- och nationellnivå. – kan t.ex. vara att
titta på grödkoder.

• På gård
• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Klimatindikator för kolinlagring
• Inventera befintliga modeller för beräkning av kolinlagring
o Undersök Greppa Näringens beräkningsmodell för kolinlagring
o Tomas Kätterer, professor på SLU, har fått medel för att
uppdatera en äldre modell för kolinlagring i mark
• Ta fram ett förslag på hur gårdar kan använda sig av kolinlagring för
att minska klimatavtrycket

Val och produktion av foder – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Verktyget foderdatabasen ska tas fram klimatdata
Öka andelen klimatsmart proteinråvara
Kartlägga nuläge för restprodukter och
utreda möjligheten att öka användningen av
restprodukter
Minska andelen foderråvara i totalfoder som
är avsedd för human direktkonsumtion
Klimatdeklarerade foder
Klimatindikator för kolinlagring
Ta fram indikator för biologisk mångfald på
gårds- och nationellnivå. – kan t.ex. vara
att titta på grödkoder.

• På gård
• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Ta fram indikator för biologisk mångfald på gårds- och
nationellnivå. – kan t.ex. vara att titta på grödkoder.
• Ta fram ett nuläge om vad som görs idag och vad man kan göra för att
utveckla biologisk mångfald
• Undersök om indikatorerna inom miljömålen går att använda
• Undersök om grödkoder kan användas på gård och nationell basis –
både andel och grödkoder
• Antal lärkrutor per hektar på gård
• Stäm av med de indikatorer som används i Agenda 2030

På gård – delmål
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

•
•
•
•
•

Ta fram de 10 viktigaste åtgärder på gård för
respektive djurslag utifrån klimat, kretslopp och
biologisk mångfald
Säkra ersättningssystem för genomförande av nämnda
åtgärder ovan.
Svinndeklaration
Antal genomförda av klimat och energikollen inom
Greppa näringen
Undersöka möjlighet till klimatneutral produktion
utifrån koldioxidekvivalenter för varje djurslag

På gård – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
• På gård
8. Ta fram de 10 viktigaste åtgärder på gård för
respektive djurslag utifrån klimat, kretslopp och
biologisk mångfald
9. Säkra ersättningssystem för genomförande av
nämnda åtgärder ovan.
10. Svinndeklaration
11. Antal genomförda av klimat och energikollen
inom Greppa näringen
12. Undersöka möjlighet till klimatneutral
produktion utifrån koldioxidekvivalenter för
varje djurslag

• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Ta fram de 10 viktigaste åtgärder på gård för respektive djurslag
utifrån klimat, kretslopp och biologisk mångfald
• Jordbruksverket tar fram de tio viktigaste åtgärderna, per djurslag,
utifrån störst potential för klimat, kretslopp och biologisk mångfald
på gårdsnivå. Åtgärderna ska värderas (går att plocka från
klimatmarkningen.se eller via sigill). Greppa näringens modul kan
bidra med kunskap.
• Arbeta för bättre villkor för biogasproduktion på gård

På gård – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
• På gård
8. Ta fram de 10 viktigaste åtgärder på gård för
respektive djurslag utifrån klimat, kretslopp och
biologisk mångfald
9. Säkra ersättningssystem för genomförande av
nämnda åtgärder ovan.
10. Svinndeklaration
11. Antal genomförda av klimat och energikollen
inom Greppa näringen
12. Undersöka möjlighet till klimatneutral
produktion utifrån koldioxidekvivalenter för
varje djurslag

• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Säkra ersättningssystem för genomförande av de tio viktigaste
punkterna på gård för varje djurslag
• Samla branscherna för att ta fram ett förslag på olika stöd som kan
bidra till genomförande
• Inspel till myndigheter för att kunna få t.ex. investeringsstöd för
åtgärder

På gård – delmål och åtgärder
Svinndeklaration
• Val och produktion av foder
• På gård
8. Ta fram de 10 viktigaste åtgärder på gård för
respektive djurslag utifrån klimat, kretslopp och
biologisk mångfald
9. Säkra ersättningssystem för genomförande av
nämnda åtgärder ovan.
10. Svinndeklaration
11. Antal genomförda av klimat och energikollen
inom Greppa näringen
12. Undersöka möjlighet till klimatneutral
produktion utifrån koldioxidekvivalenter för
varje djurslag

• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

• Bevaka pågående projekt och forskning:
o SLV, SJV och Naturvårdsverket håller på med ett projekt, SaMMa,
som syftar till att minska matsvinnet.
o Ingenjörsakademin, IVA, genomför ett projekt om matsvinn
o Forskning
• Kartlägga potentialer att minska svinn, slöseri och ineffektivitet från
gårdens flöden
o Markanvändning - foderodling
o Näringsförluster
o Uppfödning
o Hälsa
o Utfodring
o Energi
o Vatten

På gård – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
• På gård
8. Ta fram de 10 viktigaste åtgärder på gård för
respektive djurslag utifrån klimat, kretslopp och
biologisk mångfald
9. Säkra ersättningssystem för genomförande av
nämnda åtgärder ovan.
10. Svinndeklaration
11. Antal genomförda av klimat och energikollen
inom Greppa näringen
12. Undersöka möjlighet till klimatneutral
produktion utifrån koldioxidekvivalenter för
varje djurslag

• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Antal genomförda av klimat och energikollen inom Greppa näringen
• Kontakta Greppa Näringen och skapa en gemensam
marknadsföringsplan för att få fler djurproducenter att göra
modulerna samt ta fram branschspecifika mål för de kommande tre
åren.
• Undersöka hur utbildningen sparsam körning marknadsförs och vart
kurstillfällen är under 2019 och bidra med marknadsföring.

På gård – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
• På gård
8. Ta fram de 10 viktigaste åtgärder på gård för
respektive djurslag utifrån klimat, kretslopp och
biologisk mångfald
9. Säkra ersättningssystem för genomförande av
nämnda åtgärder ovan.
10. Svinndeklaration
11. Antal genomförda av klimat och energikollen
inom Greppa näringen
12. Undersöka möjlighet till klimatneutral
produktion utifrån koldioxidekvivalenter för
varje djurslag

• Slakt och förädling
• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Undersöka möjlighet till klimatneutral produktion utifrån
koldioxidekvivalenter för varje djurslag
• Ta reda om gården kan bli fossilfri och hur går man i så fall tillväga,
t.ex. eldrivna traktorer, biogas m.m.
• Bevaka pågående projekt och forskning, bl.a.
o Fossilfriproduktion av kött på Gotland
o Bevaka utvecklingen av biokol, forskning pågår och kan bidra till
en klimatneutral produktion
• Anlita berörda forskare för beräkningar på gårdsnivå. Beräkningar är
gjorda på lantbruket i Sverige i sin helhet och de visar att det kan vara
möjligt beroende på beräkningssätt
• Inventera pågående projekt inom ämnet

Slakt och förädling – delmål
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

• Svinndeklaration
• Fossilfria transporter
• 10 viktigaste punkter för att minska påverkan på klimat
och ingå i kretslopp.

Slakt och förädling – delmål och åtgärder
Svinndeklaration
• Val och produktion av foder
• På gård
• Slakt och förädling

•

13. Svinndeklaration
14. Fossilfria transporter
15. 10 viktigaste punkter för att minska påverkan på
klimat och ingå i kretslopp.

• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

•

•

Kartlägga svinn, slöseri och ineffektivitet från slakteriets flöden
o Näringsförluster
o Slakt av gris (påbörjat)
o Slakt av nöt
o Slakt lamm
o Humanhälsa
o Energi
o Vatten
o Förpackningar
Arbeta enligt Livsmedelsindustrins hållbarhetsmanifest till 2030 och enas om
gemensamma mål för de kommande tre åren inom områdena:
o En fossilfri industri
o Halvera matsvinnet
o 100 % materialåtervinningsbara förpackningar
o Ta ansvar för anställda
o Effektivare vattenanvändning
Ta fram tips på hur mindre slakterier ska kunna använda sitt avfall istället för att lämna
det till destruktion.

Slakt och förädling – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
• På gård
• Slakt och förädling
13. Svinndeklaration
14. Fossilfria transporter
15. 10 viktigaste punkter för att minska påverkan på
klimat och ingå i kretslopp.

• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Fossilfria transporter
• Varje företag skapar en plan med tydlig målsättning att minska
användningen av fossil energi i alla led.

Slakt och förädling – delmål och åtgärder
• Val och produktion av foder
• På gård
• Slakt och förädling
13. Svinndeklaration
14. Fossilfria transporter
15. 10 viktigaste punkter för att minska påverkan
på klimat och ingå i kretslopp.

• Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

Ta fram de tio viktigaste punkter för att minska påverkan på
klimat och ingå i kretslopp
• Samla de större slakterierna för att skapa en samsyn och ta fram de
10 viktigaste punkterna för slakteriernas minskning av miljöpåverkan
• Antal slakterier som jobbar enligt LI:s hållbarhetsdeklaration

Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta – delmål
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice

•
•
•

Lyfta målkonflikter – och värdera dom
Vad behöver vi göra för att halvera utsläppen per
producerad enhet (klimatmålet)?
Ta fram kunskap för varje djurslag och
produktionsmodell

Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta – delmål och åtgärder
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta

15. Lyfta målkonflikter – och värdera dom
16. Vad behöver vi göra för att halvera utsläppen per
producerad enhet (klimatmålet)?
17. Ta fram kunskap för varje djurslag och
produktionsmodell

• Handel och foodservice

Lyfta målkonflikter – och värdera dom
• Fastställ de viktigaste målkonflikterna inom svensk köttproduktion
• Samla relevanta forskare, myndigheter och representanter och lyft de
vanligt förekommande målkonflikterna. Resultatet av träffen blir en
gemensam bild av hur vi ska kommunicera runt målkonflikterna
• Skapa en kommunikationsplan runt målkonflikter

Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta – delmål och åtgärder
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta

15. Lyfta målkonflikter – och värdera dom
16. Vad behöver vi göra för att halvera utsläppen
per producerad enhet (klimatmålet)?
17. Ta fram kunskap för varje djurslag och
produktionsmodell

• Handel och foodservice

Vad behöver vi göra för att halvera utsläppen per producerad
enhet (klimatmålet)
•
•
•
•

Använd de 10 viktigaste punkterna på gård – se ovan
Fler genomförda klimatkollen och energikollen – se ovan
Minska svinnet – ovan
Skapa kommunikationsplan runt hur vi minskar av utsläppen

Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta – delmål och åtgärder
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta

15. Lyfta målkonflikter – och värdera dom
16. Vad behöver vi göra för att halvera utsläppen per
producerad enhet (klimatmålet)?
17. Ta fram kunskap för varje djurslag och
produktionsmodell

• Handel och foodservice

Ta fram kunskap för varje djurslag och produktionsmodell
• Använd de 10 viktigaste punkterna på gård – se ovan
• Ta fram fakta om varje djurslags styrkor utifrån klimat, kretslopp och
biologisk mångfald – vara en del av lösningen
• Skapa en kommunikationsplan runt varje djurslagsstyrka

Handel och Foodservice – delmål
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
•
Handel och foodservice

• Handeln/Foodservice ska premiera producenter som
producerar kött i enlighet med de kriterier/åtgärder
som är identifierade i handlingsplanen
• Handeln/Foodservice ska kommunicera mervärden av
svenskt kött utifrån ett klimatperspektiv (förutsatt att
enkla faktabaserade mervärden tas fram)
• Handeln/Foodservice ska arbeta med att minska
matsvinnet i butik- och logistikledet
• Handeln/Foodservice ska jobba med målsättningar för
att minska användningen av fossila energi i butik- och
logistikledet

Handel och Foodservice – delmål och åtgärd
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice
18. Handeln/Foodservice ska premiera
producenter som producerar kött i enlighet
med de kriterier/åtgärder som är
identifierade i handlingsplanen
19. Handeln/Foodservice ska kommunicera
mervärden av svenskt kött utifrån ett
klimatperspektiv
20. Handeln/Foodservice ska arbeta med att
minska matsvinnet i butik- och logistikledet
21. Handeln/Foodservice ska jobba med
målsättningar för att minska användningen
av fossila energi i butik- och logistikledet

Handeln/Foodservice ska premiera producenter som producerar
kött i enlighet med de kriterier/åtgärder som är identifierade i
handlingsplanen

• Handeln för dialog med leverantörerna och tydligt efterfråga
produkter som är producerade enligt handlingsplanen
• Handeln är tydlig med ett långsiktigt åtagande mot leverantörerna

Handel och Foodservice – delmål och åtgärd
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice
18. Handeln/Foodservice ska premiera
producenter som producerar kött i enlighet
med de kriterier/åtgärder som är
identifierade i handlingsplanen
19. Handeln/Foodservice ska kommunicera
mervärden av svenskt kött utifrån ett
klimatperspektiv
20. Handeln/Foodservice ska arbeta med att
minska matsvinnet i butik- och logistikledet
21. Handeln/Foodservice ska jobba med
målsättningar för att minska användningen
av fossila energi i butik- och logistikledet

Handeln/Foodservice ska kommunicera mervärden av svenskt kött
utifrån ett klimatperspektiv
• Handeln och foodservice kommunicerar ut framtagna faktabaserade
mervärden av svenskt kött utifrån ett klimatperspektiv i butik och andra
tillgängliga kanaler

Handel och Foodservice – delmål och åtgärd
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice
18. Handeln/Foodservice ska premiera
producenter som producerar kött i enlighet
med de kriterier/åtgärder som är
identifierade i handlingsplanen
19. Handeln/Foodservice ska kommunicera
mervärden av svenskt kött utifrån ett
klimatperspektiv
20. Handeln/Foodservice ska arbeta med att
minska matsvinnet i butik- och logistikledet
21. Handeln/Foodservice ska jobba med
målsättningar för att minska användningen
av fossila energi i butik- och logistikledet

Handeln/Foodservice ska arbete med att minska matsvinnet i butikoch logistikledet
• Handel/Foodservice ska ta fram en modell för att mäta matsvinn i
sin verksamhet
• Varje företag inom Handel/Foodservice ska ha en målsättningar
och en plan för att minska svinnet
• Handeln ska utbilda personal i butik gällande matsvinn
• Handel/Foodservive ska undersöka kanaler för att använda svinn
från sin verksamhet till foderproduktion

Handel och Foodservice – delmål och åtgärd
•
•
•
•

Val och produktion av foder
På gård
Slakt och förädling
Uppdatera och ta fram lättkommunicerad
fakta
• Handel och foodservice
18. Handeln/Foodservice ska premiera
producenter som producerar kött i enlighet
med de kriterier/åtgärder som är
identifierade i handlingsplanen
19. Handeln/Foodservice ska kommunicera
mervärden av svenskt kött utifrån ett
klimatperspektiv
20. Handeln/Foodservice ska arbeta med att
minska matsvinnet i butik- och logistikledet
21. Handeln/Foodservice ska jobba med
målsättningar för att minska användningen
av fossila energi i butik- och logistikledet

Handeln/Foodservice ska jobba med målsättningar för att minska
användningen av fossila energi i butik- och logistikledet
• Varje företag skapar en plan med tydlig målsättning att minska
användningen av fossil energi i lager, butik och logistikled.

Sammanfattning Klimat & Kretslopp
• Innehåller 21 st delmål
• Innehåller 54 st åtgärder

Dessa ska gemensamt bidra till att:
Svensk gris-, nöt- och lammproduktion bidrar till en hållbar framtid
genom att aktivt öka folk- och djurhälsa, minska påverkan på klimat och
vara en del av det naturliga kretsloppet samt öka resurseffektiviteten i
hela värdekedjan.

Marknader – prioriteringar
Foodservice

Nya Marknader
Dagligvaruhandel

Foodservice

Referensgruppen
• Anders Lundgren, KLS Ugglarps
• Peter Norlin, Menigo
• Marie Johansson, HKScan
• Joakim Sköld-Östling, Martin Servera
• Pirjo Gustafsson, LRF
• Fredrik Eriksson, Långbro värdshus

Nuläge offentlig sektor
Kunskap måste
tillföras i alla led

Ca 60 % svenskt kött och chark
Köttets kvalitet kommer inte fram som
argument inom upphandlingen.

Griskött förekommer i stort sett
endast inom korv och chark

Svenskt kött är rätt i tiden;
produktutveckling krävs

Hållbarhets- och hälsodebatten i samhället
driver en minskning av total mängd kött

Konkurrenskraft inom de olika delarna
av pris- och sortimentsstegen

Offentlig sektor står för 22 % av
förbrukningen av kött och chark inom
foodservice

Innovation för att använda
mindre ädla detaljer

Lobbyarbete krävs för att få rätt
förutsättningar för upphandling
av svenskt kött

Lamm används mycket lite,
har marginell betydelse

Kyckling tar större andel av köttet

Industrin måste bli bättre på att sortera. Rätt
sortering för dagligvaruhandeln är
nödvändigtvis inte rätt sortering för foodservice

Nuläge privat sektor
Svenskt kött har god smak men mörheten
kan variera i de ädla detaljerna
Svenskt kött anses vara inom
medelsegmentet för kött. Många av
kunderna är i lågprissegmentet.
Brist på kunskap hos kockar.
Hur nå dem oavsett nivå?
Regional och lokal prägel
bidrar till att stärka
intresset för svenskt kött
Svenskt kött är rätt i tiden;
produktutveckling krävs
De senaste åren har man blivit bättre på
att se hur olika djur kan användas och
beställa rätt produkt av rätt producent

Jämnhet är viktigt
Ej krav på ursprungsmärkning på
restaurang ännu, men möjligen på väg

Olika kundkategorier:
-de som vill ha mycket och billigt
-de som vill ha lite och rätt

Produktutveckling och ny matlagning
krävs. Kunskap om när köttet är som
bäst.
Kunskap måste
tillföras i alla led
Köttets kvalitet har blivit
bättre de senaste åren

Privat sektor står för 78 % av
förbrukningen av kött och chark inom
foodservice

Har vi för låg standard på våra
produkter och därmed vant oss vid
sämre kvalitet?
Lobbyarbetet måste fortsätta

Industrin måste bli bättre på att sortera. Rätt
sortering för dagligvaruhandeln är
nödvändigtvis inte rätt sortering för foodservice

Innovation för att använda

Konkurrenskraft inom de olika delarna
av pris- och sortimentsstegen

Två olika målområden har identifierats
• Offentlig sektor
• Privat sektor

Offentlig sektor -delmål
• Offentlig sektor
• Privat sektor

•
•
•
•
•
•

100% svenskt kött och chark
10 nya gris- och nötrecept
Förbättra och förenkla upphandlingen av svenskt kött
Fungerande uppföljning av andelen svenskt kött
Skapa konceptmenyer för skolor
Information om svenskt kött till kostchefer

• Offentlig sektor
22. 100% svenskt kött och chark
23. 10 nya gris- och nötrecept
24. Förbättra och förenkla
upphandlingen av svenskt kött
25. Fungerande uppföljning av andelen
svenskt kött
26. Skapa konceptmenyer för skolor
27. Information om svenskt kött till
kostchefer

• Privat sektor

Offentlig sektor –delmål och åtgärder
100 % svenskt kött och chark i offentlig sektor
•
•
•

Arbeta för att förändra de offentliga upphandlingskriterierna så att
det är lättare att upphandla svenskt kött
Lyft detaljer som har ett konkurrenskraftigt pris och som ändå bidrar
till lönsamhet i alla led
Öka produktionen av svenskt kött

• Offentlig sektor
22. 100% svenskt kött och chark
23. 10 nya gris- och nötrecept
24. Förbättra och förenkla
upphandlingen av svenskt kött
25. Fungerande uppföljning av andelen
svenskt kött
26. Skapa konceptmenyer för skolor
27. Information om svenskt kött till
kostchefer

• Privat sektor

Offentlig sektor –delmål och åtgärder
10 nya gris- och nötrecept för offentlig sektor
•
•
•
•

Identifiera vilka detaljer som ska användas
Skapa ett ramverk för att skapa recepten
Välj ut 10 duktiga matlagare och låt dessa ta fram recept
Ta fram en marknadsplan för att sprida recepten

• Offentlig sektor
22. 100% svenskt kött och chark
23. 10 nya gris- och nötrecept
24. Förbättra och förenkla
upphandlingen av svenskt kött
25. Fungerande uppföljning av andelen
svenskt kött
26. Skapa konceptmenyer för skolor
27. Information om svenskt kött till
kostchefer

• Privat sektor

Offentlig sektor –delmål och åtgärder
Förbättra och förenkla upphandlingen av svenskt kött
•
•
•

Se till att komma med inspel till det pågående arbetet med att
förbättra och förenkla regler runt upphandling
Identifiera vilka politiker som vi bör påverka
Formulera vad vi vill och varför vi ska förenkla reglerna kring
upphandling

• Offentlig sektor
22. 100% svenskt kött och chark
23. 10 nya gris- och nötrecept
24. Förbättra och förenkla
upphandlingen av svenskt kött
25. Fungerande uppföljning av
andelen svenskt kött
26. Skapa konceptmenyer för skolor
27. Information om svenskt kött till
kostchefer

• Privat sektor

Offentlig sektor –delmål och åtgärder
Fungerande uppföljning av andelen svenskt kött
•
•

Menigo och Martin Servera tar fram rådata och annan aktör
bearbetar rådata
Ramar för fortsatt uppföljning sätts upp

• Offentlig sektor
22. 100% svenskt kött och chark
23. 10 nya gris- och nötrecept
24. Förbättra och förenkla
upphandlingen av svenskt kött
25. Fungerande uppföljning av andelen
svenskt kött
26. Skapa konceptmenyer för skolor
27. Information om svenskt kött till
kostchefer

• Privat sektor

Offentlig sektor –delmål och åtgärder
Skapa konceptmenyer för skolor
•
•
•

Kontakta Kost & Näring (kostchefernas branschorganisation) och
undersök vilka önskemål och behov som finns
Kontakta kunniga matlagare för at ta fram konceptmenyer
Skapa en marknadsplan för att sprida konceptmenyerna

• Offentlig sektor
22. 100% svenskt kött och chark
23. 10 nya gris- och nötrecept
24. Förbättra och förenkla
upphandlingen av svenskt kött
25. Fungerande uppföljning av andelen
svenskt kött
26. Skapa konceptmenyer för skolor
27. Information om svenskt kött till
kostchefer

Offentlig sektor –delmål och åtgärder
Information om svenskt kött till kostchefer
•

• Privat sektor

•

Ta fram ett informationsmaterial anpassat för kostchefer där det
svenska köttets mervärden beskrivs
Skapa en marknadsföringsplan för spridning av materialet

• Offentlig sektor
• Privat sektor

Privat sektor -delmål
• Ursprungsmärkning av kött på matsedeln
• Mörare nötkött
• Bättre selektering hos köttindustrin för att tillgodose restaurangvärldens
krav
• Basic storytelling om djurslagen och vad svenskt kött står för
• Hitta referenser (aktörer) som kan öka andelen svenskt kött och öka
kunskapsnivån
• Öka kunskapsnivån inom kök och matsal samt konsumenter
• Enkel och effektiv kommunikation runt svenskt kött, klimat och kretslopp
• Fungerande uppföljning

• Offentlig sektor
• Privat sektor
28. Ursprungsmärkning av kött på
matsedeln
29. Mörare nötkött
30. Bättre selektering hos
köttindustrin för att tillgodose
restaurangvärldens krav
31. Basic storytelling om djurslagen
och vad svenskt kött står för
32. Hitta referenser (aktörer) som
kan öka andelen svenskt kött och
öka kunskapsnivån
33. Öka kunskapsnivån inom kök och
matsal samt konsumenter
34. Enkel och effektiv kommunikation
runt svenskt kött, klimat och
kretslopp
35. Fungerande uppföljning

Privat sektor –delmål och åtgärder
Ursprungsmärkning av kött på matsedeln
•

Ta fram ett informationsmaterial om varför vi bör ha ursprungsmärkning
av kött på matsedeln
• LRF tillsammans med övriga aktörer upprätthåller kontakten med Visita
och driver frågan om ursprungsmärkning av kött på matsedeln
• Uppmuntra till användningen av den frivilliga märkningen Kött från
Sverige
• Identifiera vilka politiker som vi bör påverka

• Offentlig sektor
• Privat sektor
28. Ursprungsmärkning av kött på
matsedeln
29. Mörare nötkött
30. Bättre selektering hos
köttindustrin för att tillgodose
restaurangvärldens krav
31. Basic storytelling om djurslagen
och vad svenskt kött står för
32. Hitta referenser (aktörer) som
kan öka andelen svenskt kött och
öka kunskapsnivån
33. Öka kunskapsnivån inom kök och
matsal samt konsumenter
34. Enkel och effektiv kommunikation
runt svenskt kött, klimat och
kretslopp
35. Fungerande uppföljning

Privat sektor –delmål och åtgärder
Mörare nötkött
•
•
•
•

Förtydliga och förklara datummärkningen Bäst efter
Ta fram ett informationsmaterial om hur man får ett mört kött
Förbättra förutsägbarheten om en köttdetalj är mör eller inte
Säkra hela värdekedjan för ett mörare nötkött

• Offentlig sektor
• Privat sektor
28. Ursprungsmärkning av kött på
matsedeln
29. Mörare nötkött
30. Bättre selektering hos
köttindustrin för att tillgodose
restaurangvärldens krav
31. Basic storytelling om djurslagen
och vad svenskt kött står för
32. Hitta referenser (aktörer) som
kan öka andelen svenskt kött och
öka kunskapsnivån
33. Öka kunskapsnivån inom kök och
matsal samt konsumenter
34. Enkel och effektiv kommunikation
runt svenskt kött, klimat och
kretslopp
35. Fungerande uppföljning

Privat sektor –delmål och åtgärder
Bättre selektering hos köttindustrin för att tillgodose restaurangvärldens
krav
• Utbildning av slakteripersonal och förändra rutiner för sortering hos
slakterierna
• Undersök vilka önskemål kunderna (restaurangerna) har
• Skapa ett system för att kunna förutsäga köttkvalitet

• Offentlig sektor
• Privat sektor
28. Ursprungsmärkning av kött på
matsedeln
29. Mörare nötkött
30. Bättre selektering hos
köttindustrin för att tillgodose
restaurangvärldens krav
31. Basic storytelling om djurslagen
och vad svenskt kött står för
32. Hitta referenser (aktörer) som
kan öka andelen svenskt kött och
öka kunskapsnivån
33. Öka kunskapsnivån inom kök och
matsal samt konsumenter
34. Enkel och effektiv kommunikation
runt svenskt kött, klimat och
kretslopp
35. Fungerande uppföljning

Privat sektor –delmål och åtgärder
Basic storytelling om djurslagen och vad svenskt kött står för
•
•

Ta fram argument och fakta om svenskt kött med information om
hållbarhet, djuromsorg, antibiotika, förpackning, arbetsmiljö mm.
Materialet sprids via gruppens aktörer. En marknadsplan tas fram för
optimal spridning av materialet

• Offentlig sektor
• Privat sektor
28. Ursprungsmärkning av kött på
matsedeln
29. Mörare nötkött
30. Bättre selektering hos
köttindustrin för att tillgodose
restaurangvärldens krav
31. Basic storytelling om djurslagen
och vad svenskt kött står för
32. Hitta referenser (aktörer) som
kan öka andelen svenskt kött och
öka kunskapsnivån
33. Öka kunskapsnivån inom kök och
matsal samt konsumenter
34. Enkel och effektiv kommunikation
runt svenskt kött, klimat och
kretslopp
35. Fungerande uppföljning

Privat sektor –delmål och åtgärder
Hitta referenser (aktörer) som kan öka andelen svenskt kött och öka
kunskapsnivån
• Grossistföretagen återkommer med förslag på lämpliga aktörer inom
hotell och restaurang som kan agera som goda exempel
• Fredrik Eriksson återkommer med namn på framgångsrika personer inom
restaurangbranschen som kan agera som goda exempel
• Ta fram förslag/koncept som kan öka andelen svenskt kött hos de aktörer
som har valts ut
• Ta fram en marknadsplan för spridning av kunskapen

• Offentlig sektor
• Privat sektor
28. Ursprungsmärkning av kött på
matsedeln
29. Mörare nötkött
30. Bättre selektering hos
köttindustrin för att tillgodose
restaurangvärldens krav
31. Basic storytelling om djurslagen
och vad svenskt kött står för
32. Hitta referenser (aktörer) som
kan öka andelen svenskt kött och
öka kunskapsnivån
33. Öka kunskapsnivån inom kök och
matsal samt konsumenter
34. Enkel och effektiv kommunikation
runt svenskt kött, klimat och
kretslopp
35. Fungerande uppföljning

Privat sektor –delmål och åtgärder
Öka kunskapsnivån inom kök och matsal, samt konsumenter
• Gör en trendspaning för branschen, t.ex. via Food and friends
• Skapa personliga mötet mellan leverantörer och slutkund genom en
inspirationsresa för branschfolk i Sverige, använd inspiration från Blue
Hill Farm- Dan Barber
• Skapa en Food walk för branschfolk i Stockholm för att få inspiration med
t.ex. temat ”Från Sverige i Sverige”
• Ordna studiebesök på slakteri med t.ex. styckning av helt djur som tema

• Offentlig sektor
• Privat sektor
28. Ursprungsmärkning av kött på
matsedeln
29. Mörare nötkött
30. Bättre selektering hos
köttindustrin för att tillgodose
restaurangvärldens krav
31. Basic storytelling om djurslagen
och vad svenskt kött står för
32. Hitta referenser (aktörer) som
kan öka andelen svenskt kött och
öka kunskapsnivån
33. Öka kunskapsnivån inom kök och
matsal samt konsumenter
34. Enkel och effektiv
kommunikation runt svenskt
kött, klimat och kretslopp
35. Fungerande uppföljning

Privat sektor –delmål och åtgärder
Enkel och effektiv kommunikation runt svenskt kött, klimat och kretslopp
•
•

Ta fram argument och fakta runt svenskt kött inom områdena hållbarhet,
djuromsorg, antibiotika, förpackning, arbetsmiljö mm.
Skapa en marknadsföringsplan för spridning av fakta

• Offentlig sektor
• Privat sektor
28. Ursprungsmärkning av kött på
matsedeln
29. Mörare nötkött
30. Bättre selektering hos
köttindustrin för att tillgodose
restaurangvärldens krav
31. Basic storytelling om djurslagen
och vad svenskt kött står för
32. Hitta referenser (aktörer) som
kan öka andelen svenskt kött och
öka kunskapsnivån
33. Öka kunskapsnivån inom kök och
matsal samt konsumenter
34. Enkel och effektiv kommunikation
runt svenskt kött, klimat och
kretslopp
35. Fungerande uppföljning

Privat sektor –delmål och åtgärder
Fungerande uppföljning
•
•

Kontakta Delfi som har statistik på halva marknaden. Undersök om det
går att göra en årlig marknadsundersökning för startvärde och årlig
uppföljning
Följ upp hur mycket som sålts till grossist av den totala volymen som är
producerat i Sverige

Sammanfattning Foodservice
• Innehåller 14 st delmål
• Innehåller 41 st åtgärder

Dessa ska gemensamt bidra till:
Skapa en ökad efterfrågan av svenskt gris-, nöt- och lammkött med
fokus på foodservice, (svensk dagligvaruhandel och nya marknader.)

Produktion och kvalité – prioriteringar
Produktionsvillkor och
konkurrenskraft

Rätt sortering och
modell för att förutse
köttkvalitet

Ätkvalité

Ökad produktivitet och
effektivisering (i hela
värdekedjan)

Rätt sortering och köttkvalitet

Referensgrupp rätt sortering och köttkvalitet
• Majsan Pense, Coop
• Mats Heljestrand, ICA
• Fredrik Svärd, HKScan
• Annelie Lundell, HKScan

Nuläge gris
Det här är bra

Absolut viktigast är bättre
storlekssortering
Kvalitetsuppföljning –
Det här kan bli bättre
kvalitetsmått saknas
Vilotider före slakt – är
dessa standardiserade

Bäst betalda viktintervall (20
kg i Sverige, 10 kg i Europa)

Låg förbrukning av antibiotika
Griskött uppfattas som
“mellanmjölk”

Helt ok ätkvalitet

Svenska mervärden

Bättre sortering till olika
kunder, t.ex kotlett
Öka kunskap om detaljer –
få t.ex skinkan mer
spännande

En mer uttalad toppkvalitet
För internationella produkter
måste råvaran bli rätt

Alla vill ha fläskfilé – mer
detaljer på griser bör
kunna kallas filé

Bättre information till leverantören innan,
hur djuren ska hanteras innan slakt

Kvalitetsuppföljning – kvalitetsmått saknas

Jämnare
förbrukning
över året

Nuläge nöt
Det här är bra

Jämnare ätkvalitet

I dag är sortering obefintlig
utifrån fett och storlek

Det här kan bli bättre
Skapa en standard för
hantering av djur innan slakt

Svenska mervärden

Andra raser inom
mjölkproduktionen

Bättre sortering till olika
kunder
Låg förbrukning av antibiotika

Slakten måste ta ansvar för en standard
o Finns inga mätpunkter
o Återkoppling till producenterna
Bättre slutgödning av
mjölkkor

Höjning av lägsta nivån - storlek
och fett är problemet

Ingen avelsvärden för
marmorering är tillgängliga
Ger alla uppfödningsmodeller Svenska
mervärden?

Ojämn produktion
Vi är inte bra på djupkylda
produkter

För bra betalt för dålig kvalitet

Nuläge lamm
Det här är bra

Det här kan bli bättre
Jämnare produktion under året
Många hobbyproducenter
Svårt att göra kampanjer p.g.a. för
låga volymer

Svenskt lamm är gott

Bättre storlekssortering
Bra ätkvalitet

För liten prisskillnad på bra
och dåligt

Bättre formklass
Ojämn fetthalt

Svårt att få fram Svenska
mervärden

Många olika raser vilket skapar stora
olikheter hos detaljerna

Tre olika målområden har identifierats
•
•
•

Bättre kvalitet på svenskt griskött
Bättre kvalitet på svenskt nötkött
Bättre kvalitet på svenskt lammkött

Bättre kvalitet på svenskt griskött - delmål
• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

•
•
•
•
•

Smalna av viktspannet för att uppnå jämnare detaljer
(viktspannet idag 70 (75)-99,9)
Mer ”filé” 2021
Svensk toppkvalitetsgris
Höjd status på svenskt griskött
Vad är bra med att äta svenskt griskött?

Bättre kvalitet på svenskt griskött – delmål och åtgärder
• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
36. Smalna av viktspannet
för att uppnå jämnare
detaljer (viktspannet
idag 70 (75)-99,9)
37. Mer ”filé” 2021
38. Svensk toppkvalitetsgris
39. Höjd status på svenskt
griskött
40. Vad är bra med att äta
svenskt griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

Smalna av viktspannet för att uppnå jämnare detaljer
(viktspannet idag 70 (75)-99,9)
• Handeln gör en specifikation över vilken storlek som kotlett
och karré för att vara attraktiv för konsumenten
• Efter handelns specifikation så görs ett förslag på önskvärt
intervall för önskad slaktvikt
• Ny modell för styrning av köttkvalitet för griskött för
producenten
• Ta fram en analys av effekten på gård
• Ny teknik för vägning/viktuppskattning hos producenten

Bättre kvalitet på svenskt griskött – delmål och åtgärder
• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
36. Smalna av viktspannet för
att uppnå jämnare
detaljer (viktspannet idag
70 (75)-99,9)
37. Mer ”filé” 2021
38. Svensk toppkvalitetsgris
39. Höjd status på svenskt
griskött
40. Vad är bra med att äta
svenskt griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

Mer ”filé” 2021
• Ta fram vilka detaljer är som är aktuella för att gå under
namnet filé eller motsvarande begrepp som tydligt visar på
vilken typ av tillagning som detaljen är lämplig för
• Sammanställa ett material om varför fler detaljer på grisen
ska få kallas filé
• Kontakta livsmedelsverket angående begreppet filé och driv
en förändring
• Undersök om det finns nya begrepp att använda för att
konsumenten lättare ska förstå hur olika detaljer på grisen
kan användas?

Bättre kvalitet på svenskt griskött – delmål och åtgärder
• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
36. Smalna av viktspannet för
att uppnå jämnare
detaljer (viktspannet idag
70 (75)-99,9)
37. Mer ”filé” 2021
38. Svensk toppkvalitetsgris
39. Höjd status på svenskt
griskött
40. Vad är bra med att äta
svenskt griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

Svensk toppkvalitetsgris
•

Ta fram vad toppkvalitet är för griskött?
o Smak
o Saftighet
o Storlek
o m.m.

Bättre kvalitet på svenskt griskött – delmål och åtgärder
• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
36. Smalna av viktspannet för
att uppnå jämnare
detaljer (viktspannet idag
70 (75)-99,9)
37. Mer ”filé” 2021
38. Svensk toppkvalitetsgris
39. Höjd status på svenskt
griskött
40. Vad är bra med att äta
svenskt griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

Höjd status på svenskt griskött
• Vad gör man för att öka intresset för medelköttet hos
konsumenten – de fem viktigaste åtgärderna identifieras och
genomförs
• Inventera rasernas betydelse och effekt på köttkvalitet
• Identifiera och kvantifiera problemet med
kvalitetsbekymmer vid charkframställning (t.ex. håligheter i
kassler, skinka etc.) – de fem viktigaste åtgärderna
identifieras och genomförs

Bättre kvalitet på svenskt griskött – delmål och åtgärder
• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
36. Smalna av viktspannet för
att uppnå jämnare
detaljer (viktspannet idag
70 (75)-99,9)
37. Mer ”filé” 2021
38. Svensk toppkvalitetsgris
39. Höjd status på svenskt
griskött
40. Vad är bra med att äta
svenskt griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

Vad är bra med att äta svenskt griskött

• Ta fram fördelarna med svenskt griskött
o Näringsämne
o Tillsatser
o Hälsa

Bättre kvalitet på svenskt nötkött - delmål
• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

• Bättre kvalitet på allt svenskt nötkött 2021
• Mätmetoder och modell framme för att förutsäga
köttkvalitet
• En ny kvalitetsstandard framme som alla står bakom
o Topp (stjärnrestaurang)
o Premium
o Butik
o Bas
• Vad är bra med att äta svenskt nötkött?

• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
41. Bättre kvalitet på allt svenskt
nötkött 2021
42. Mätmetoder och modell framme
för att förutsäga köttkvalitet
43. En ny kvalitetsstandard framme
som alla står bakom
44. Vad är bra med att äta svenskt
nötkött

• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

Bättre kvalitet på svenskt nötkött
- delmål och åtgärder
Bättre kvalitet på allt svenskt nötkött 2021
• Fastställa vilka kvalitetskriterier som kan användas för svenskt nötkött
• Dagligvaruhandeln återkommer med den optimala storleken på
detaljerna entrecote och biff utifrån konsumentens önskemål
• Ta fram en analys av effekten på gård

• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
41. Bättre kvalitet på allt svenskt
nötkött 2021
42. Mätmetoder och modell
framme för att förutsäga
köttkvalitet
43. En ny kvalitetsstandard framme
som alla står bakom
44. Vad är bra med att äta svenskt
nötkött

• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

Bättre kvalitet på svenskt nötkött
- delmål och åtgärder
Mätmetoder och modell framme för att förutsäga köttkvalitet
• Utifrån fastställda kvalitetskriterier samt handelns önskemål skapa en
modell för att förutsäga köttkvalitet genom att:
o Kontakta forskare inom området
o Benchmarka med andra länder
o Konsumenttester för verifiering
• Skapa mätmetoder för utvalda kvalitetskriterier vid slakt

• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
41. Bättre kvalitet på allt svenskt
nötkött 2021
42. Mätmetoder och modell framme
för att förutsäga köttkvalitet
43. En ny kvalitetsstandard framme
som alla står bakom
44. Vad är bra med att äta svenskt
nötkött

• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

Bättre kvalitet på svenskt nötkött
- delmål och åtgärder
En ny kvalitetsstandard framme som alla står bakom
• Ta fram kriterier utifrån den nya modellen för att förutsäga
köttkvalitet i segmenten:
• Topp (stjärnrestaurang)
• Premium
• Butik
• Bas

• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
41. Bättre kvalitet på allt svenskt
nötkött 2021
42. Mätmetoder och modell framme
för att förutsäga köttkvalitet
43. En ny kvalitetsstandard framme
som alla står bakom
44. Vad är bra med att äta svenskt
nötkött

• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

Bättre kvalitet på svenskt nötkött
- delmål och åtgärder
Vad är bra med att äta svenskt nötkött
•

Ta fram fördelarna med svenskt nötkött
o Näringsämne
o Tillsatser
o Hälsa

Bättre kvalitet på svenskt lammkött - delmål
• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött

• Svenskt lamm är ett kvalitetskoncept 2021
• Kravspecifikation för svenskt lamm framtagen utifrån:
o Storlekssortering
o Höjd fetthalt
o Ras
o Mörhet
• Ta vara på säsonger
• Vad är bra med att äta svenskt lammkött?

• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött
45. Svenskt lamm är ett
kvalitetskoncept 2021
46. Kravspecifikation för
svenskt lammkött
framtagen
47. Ta vara på säsonger
48. Vad är bra med att äta
svenskt lammkött

Bättre kvalitet på svenskt lammkött
- delmål och åtgärder
Svenskt lamm är ett kvalitetskoncept 2021
• Ta fram ny betalningsmodell som premierar
• Kvalitetskött
• Stora volymer
• Jämn leverans över året

• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött
45. Svenskt lamm är ett
kvalitetskoncept 2021
46. Kravspecifikation för
svenskt lammkött
framtagen
47. Ta vara på säsonger
48. Vad är bra med att äta
svenskt lammkött

Bättre kvalitet på svenskt lammkött
- delmål och åtgärder
Kravspecifikation för svenskt lammkött framtagen
• Utifrån fastställda kvalitetskriterier samt handelns önskemål skapa en
modell för att förutsäga köttkvalitet genom att slutföra projektet
lammlyftet
• Skapa mätmetoder för utvalda kvalitetskriterier vid slakt
• Genomföra projektet produktionstackan

• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött
45. Svenskt lamm är ett
kvalitetskoncept 2021
46. Kravspecifikation för
svenskt lammkött
framtagen
47. Ta vara på säsonger
48. Vad är bra med att äta
svenskt lammkött

Bättre kvalitet på svenskt lammkött
- delmål och åtgärder
Ta vara på säsonger
• Fortsätt driva och utveckla kampanjen #höstlamm
• Förbättra kvaliteten på höstlammen
• Undersök möjligheter med fler säsongskoncept

• Bättre kvalitet på svenskt
griskött
• Bättre kvalitet på svenskt
nötkött
• Bättre kvalitet på svenskt
lammkött
45. Svenskt lamm är ett
kvalitetskoncept 2021
46. Kravspecifikation för
svenskt lammkött
framtagen
47. Ta vara på säsonger
48. Vad är bra med att äta
svenskt lammkött

Bättre kvalitet på svenskt lammkött
- delmål och åtgärder
Vad är bra med att äta svenskt lammkött
•

Ta fram fördelarna med svenskt lammkött
o Näringsämne
o Tillsatser
o Hälsa

Sammanfattning Rätt sortering & Köttkvalitet
• Innehåller 13 st delmål
• Innehåller 28 st åtgärder

Dessa ska gemensamt bidra till att:
Ökad produktivitet och lönsamhet i hela värdekedjan med fokus på rätt
sortering och betalningsmodell som leder till ökad köttkvalité på
svenskt gris- nöt- och lammkött.

Sammanfattning Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2
• Innehåller 48 st delmål
• Innehåller 123 st åtgärder

När dessa är genomförda ska vi
gemensamt bidragit till att öka
efterfrågan på kött från Sverige
och samtidigt bidragit till
världens hållbarhet!

