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Framgångar delades av många
Den period av förbättrad lönsamhet, ökad efterfrågan på svenskt producerat,
investeringsvilja bland producenter har legat bakom flera av nyheterna från LRF Kött de
senaste månaderna. När matdebatten tog ny fart i samband med Vasaloppet och utspel från
City Gross valde Johan Sjöblom på Kommunikationsenheten att paketera ”7 tecken på att
det går bra för Sveriges nöt-, gris- och lammbönder” https://www.lrf.se/omlrf/organisation/branschavdelningar/lrf-kott/aktuellt-fran-lrf-kott/7-tecken-pa-att-det-garbra-for-sveriges-not--gris--och-lammbonder/ Den nyheten mottogs väl och har delats av
många
Korvfestivalen
Så blev det då dags för sammanlagt 6500 personer att besöka Korvfestivalen på
Nackastrandsmässan. Under de två dagarna var det ständig ström av deltagare som besökte
vår monter, LRF, #Svensktkött och Från Sverige samarbetade, och pratade och prövade sin
lycka på lyckohjulet. Vinstchanserna var stora och skratt och allmän glädje spreds runt oss
och vår monter. Ett utmärkt tillfälle att tala om svenska mervärden, kött från Sverige och
god djurhållning. Vid ett par tillfällen deltog vi även i Festivalens scenprogram och pratade
om Sveriges bönder, kött och märkning.
Animaliemarknaden, aktuell statistik och marknadsfrågor
Margareta och Maria medverkade och informerade om aktuellt marknadsfrågor för
respektive nöt, gris och lamm vid Jordbruksverkets årliga diskussionsmöte om
animalieproduktionen (tidigare kallat Marknadsrådet)
Jordbruksverkets ”Råd för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel”
Margareta deltog i diskussionsmöte angående hållbar produktion/konsumtion av livsmedel
Diskuterades bla matsvinn, där svenska lantbruket har mycket att bidra, och informerades
om hur förskriftförändringar kommer göras efter beslutet och laga kraft av nya
djurskyddslagen.

Gris
Margareta deltog på rådgivningsmöte inom ramen för handlingsplan grisproduktion.
Redovisades från rådgivningsexpertgrupperna resultat av projekten för bla minskad
smågrisdödlighet, ekonomisk uppföljning, avvänjningsdiarréer mm som pågått i 2,5 år.
Projektet där LRF Kött gris finansierat med 1 miljon, tillsammans med foderindustrin som
finansierat med lika stor de. Projektet löper på en treårsperiod med avslutdecember 2018.
Landsgodkännande Kina

Margareta deltar tillsammans med Kött och Charkföretagen i de från Livsmedelsverket och
Jordbruksverkets möten en gång i veckan för att svara/lösa avtalsförslaget för ett
landsgodkännande från Kina.
En delegation från China Meat Association och 6 slakteriföretag kommer till Sverige den 14
april. LRF och Kött och Charkföretagen är värdar. Vi ska bl.a. visa upp svensk gris- och
nötuppfödning, slakteri, Kinesiska ambassaden för att avsluta med möte med Sven-Erik
Bucht. De ska också få komma till Sånga-Säby och smaka på svenskrapsgris och sill!

Nöt
Nötköttsproducenter samlas kring marknad, köer och framtidsplaner
Viktoria och Maria har medverkat vid ett antal möten där nötköttsproducenter samlats kring
marknadssituationen nu och framöver. Den stora uppmärksamheten kring klimatpåverkan
har varit ett givet inslag på träffarna och många starka positiva fakta har presenterats som
motvikt till förenklade budskap i media.

Lamm
Referensgruppsmöte Lammköttslyftet
Referensgruppen för projektet Lammköttslyftet samlades och fick en presentation av de
pågående undersökningarna och diskuterade riktning av kommande delar i projektet. Mer
om andra delen av projektet https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfkott/aktuellt-fran-lrf-kott/dags-for-andra-steget-i-lammlyftet/
LRF Kött har lämnat in en projektansökan för att göra en studie på ranchdrift för får till
Jordbruksverket
Lammkött och marknaden
Dagligvaruhandeln är positiv till satsningen på #höstlamm och att lyfta svenska lamm som en
säsongsprodukt på hösten. Det har Viktoria Östlund konstaterat efter att ha haft möte med
företrädare från ett antal av detaljhandelskedjorna.

