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Beredskapsövning
Jordbruksverket anordnade en övningsdag om beredskap där LRF Kött deltog. Dagen
ägnades åt att identifiera konsekvenser för svensk primärproduktion utifrån fyra olika
scenarier från ett säkerhetspolitiskt spänt läge. Utöver oss deltog Jordbruksverkets
beredskapsenhet, Harald Svensson, ställföreträdande GD, Ingrid Eilertz, chefsveterinär ch
Thomas Svensson, chef för distriktsveterinärerna. Denna tankeväckande dag var en
förövning inför totalförsvarsövning som skall genomföras 2020.
Framtidstro bland nöt- och grisproducenter
Statistik över länsstyrelsernas förprövningar av stallbyggnader för djur 2017 visar att
investeringarna i stallar för dikor mer än dubbelt så hög 2017 som 2015 och tidigare år.
Samma bild gäller för investeringar i suggstallar. Vi får gå tillbaka till 2006 för att hitta
motsvarande höga siffror för förprövning av suggstallar. Mål för ökad produktion har vi
såväl i handlingsplanerna som i den nationella livsmedelsstrategin och det är tydligt att
produktionen ökar bland landets gris och nötköttsproducenter.
Vid sidan av investeringar är det tydligt även att produktionen ökar även i antal kilo kött. 3
procent mer griskött slaktades 2017 än 2016, i antal kilo är det högsta noteringen sedan
2011. Mängden slaktat nötkött ligger stabilt på en hög nivå. Slakten av får och lamm är
jämfört med andra djurslag liten men 2017 var noteringen den högsta sedan 1985, det är
32 år sedan!
Djurrättsaktivism

Vi var drygt 25 personer som samlades för att lära oss mer om djurrättsaktivism, en bred
representation från Karolinska Institutet till Arla Foods. Vi gjorde en sammanfattning av
läget såväl militant som politiskt och bytte erfarenheter kring hur gå tillväga. Vad kan vi
göra gemensamt? På förslagslistan skrev vi gemensam kontakt med
Säpo/rikspolisstyrelsen, uppvaktning av justitiedepartementet, gemensam debattartikel
och uppmaning att polisanmäla allt och ange Brottskod 209 samt att upprätta en
checklista hur agera på gårdsnivå. Vi planerar att träffas minst en gång per år framöver.
LRF Kött anordnar 25 april en Bankdag, för rådgivare/lantbruksansvariga på banker,
försäkringsbolag och liknande.
Det drar ihop sig till Korvfestival: 10 – 11 mars i Nacka. Tillsammans med LRF, #SvensktKött
och Från Sverige är vi i slutskedet av förberedelser. Vi kommer att medverka med monter
och i festivalprogrammet.

Gris

Miljövänlig svensk grisproduktion, projekt
Det har varit uppstartsmöte kring ett SLF-finansierat projekt om livscykelanalys gris. De
som ingår i projektet är RISE, LRF, Sveriges Grisföretagare, Gård & Djurhälsan, SVA och
Foderlotsen. I projektet kommer man använda senast tillgängliga produktionsdata för
grisproduktion för att beräkna klimat och miljöavtrycket. Det kommer bland annat att ingå
att ta fram klimatfotavtryck enligt den europeiska modellen PEF (Product Environmental
Footprint).
Grön framtidsdag
LRF Gotland samlade 200 personer till sin Framtidsdag där LRF Kött pratade för elever och
lantbrukare om möjligheterna inom svensk grisnäring.
Nöt
Marknaden för nötkött
LRF Halland i samarbetet med nötköttsproducenterna i Halland respektive Sjuhärad samlar
företrädare för tre slakterier, ICA, kockar och producenter för att lyfta nuläget inom
nötköttsproduktion vad gäller slaktköer, marknadskanaler och köttkvalitet. LRF Kött har
varit med och planerat och deltar i hetluften.
Lamm
Mer lammkött i butikshyllan
Förstärkt arbetet med marknadssamarbeten genom livsmedelskedjan, det arbete vi
påbörjade i våras och samarbetat med enkla medel kring #höstlamm i höstas. Nu träffar
LRF Kött aktörerna i detaljhandel och grossistled för att lyfta svenskt lamm.

