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Sammanfattning
Svensk nötköttsproduktion kännetecknas av en mycket god djuromsorg och låg användning av
antibiotika. Svensk nötköttsproduktion bidrar i allra högsta grad till biologisk mångfald, öppna
landskap samt en levande svensk landsbygd. Det intresse för kvalitets- och premiumkött som finns
i Sverige idag gynnar dessutom den mångfald som finns inom svensk nötköttsproduktion.
Sortimentet har breddats och differentieringen har ökat för det svenska nötköttet. Ätkvaliteten
på svenskt nötkött måste dock hålla en hög och stabil nivå och konsumenten måste känna trygghet
i att om man väljer att äta svenskt nötkött så gynnas klimatet och samtidigt bidrar man till en
fortsatt låg förbrukning av antibiotika. I dagsläget utpekas ofta konsumtionen av nötkött både som
ett hot mot klimatet och ibland också som en hälsorisk. Skillnaden mellan svenskt och utländskt
nötkött behöver förtydligas. Trots god efterfrågan från svenska konsumenter så ser vi en
minskning av produktionen.
Svensk nötköttsproduktion står nu inför en stor utmaning i form av en stigande brist på kalvar.
Antalet kor minskar i Sverige och det finns också uppgifter från CDB om att det fötts 11 000 färre
kalvar under 2015: års första sju månader jämfört med 2014. Vi behöver fler dikor i Sverige för att
vända trenden inom svensk nötköttsproduktion. I produktionsgrenar där miljöersättningar för
betesmarker utgör en betydande del av intäkterna och därmed också är en viktig faktor för
lönsamheten är tillgången på stödberättigad betesmark helt avgörande för att en utökning av
besättningen ska kunna genomföras. Så är fallet inom svensk dikalvsproduktion.
I mars 2015 tog branschen initiativ till att skapa en handlingsplan för svensk nötköttsproduktion.
Målsättningen med Handlingsplan Nöt är att öka svensk nötköttsproduktion. Arbetet med att ta
fram Handlingsplan Nöt har skett i arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela
värdekedjans aktörer samt myndigheter har varit involverade. Arbetet har övervakats av en
styrgrupp där representanter från slakterierna, Sveriges Nötköttsproducenter, LRF Kött, handel,
Jordbruksverket och Näringsdepartementet ingår. Handlingsplanen är indelad i fyra olika
målområden; marknad, export, produktion samt stöd och regler.
Inom varje målområde har satts delmål som alla ska bidra till en ökad svensk nötköttsproduktion.
Delmålen är enligt följande:












Säkrad efterfrågan för svenskt nötkött som ger en stabil och långsiktig prisbild.
Lands- och anläggningsgodkännanden för Taiwan, Japan, Kanada, Sydkorea, Serbien,
Thailand och Australien.
Att ha utrett möjligheterna till export av svenskt kvalitetskött av nöt.
Uppnå en produktivitet på 0,95 avvanda kalvar per betäckt ko.
En ökad tillväxt som motsvarar en månads lägre slaktålder med bibehållen slaktvikt.
Investeringstakten är minst fem procent i primärproduktionen.
Fler ungdjur till slakt.
Ökad lönsamhet inom nötköttsproduktionen.
Fortsatt god djurhälsa inom nötköttsproduktionen.
Ökat förtroende och acceptans för stödsystemet.
Enklare stöd och regler.
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Arbeta för sänkta kostnader så väl inom produktionen som för administrationen runt
stödhanteringen.
Att arbeta för en tydlig politisk viljeriktning för stärkt konkurrenskraft och tillväxt.
Arbeta för tydlighet, trygghet, effektivitet och ett bra bemötande i samband med
kontroller.

Kopplat till ovanstående delmål finns sammanlagt 82 åtgärder i handlingsplanen. Den eller de
aktörer som är ansvariga för att genomföra åtgärderna anges tillsammans med aktuell åtgärd.
Ansvaret att genomföra åtgärder är fördelat bland aktörer i hela värdekedjan.
Följande aktörer har deltagit i arbetsgrupperna: HKScan, Bergendahls, Business of Sweden, Gård
& Djurhälsan, Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, KLS Ugglarps, Kött och Charkföretagen,
Livsmedelsverket, LRF, LRF Kött, LRF Konsult, Svensk Dagligvaruhandel, Svenska Köttföretagen,
Svenskt Kött, Sveriges Nötköttsproducenter och Växa Sverige
Den gemensamma ambitionen har varit en handlingsplan som är så relevant och användbar som
möjligt för samtliga involverade aktörer. Handlingsplanen utgör därmed ett viktigt underlag i det
fortsatta arbetet med att långsiktigt stärka svensk nötköttsproduktion.
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Inledning
I mars 2015 tog branschen initiativ till att skapa en handlingsplan för svensk nötköttsproduktion.
Målsättningen med Handlingsplan Nöt är att öka svensk nötköttsproduktion. Arbetet med att ta
fram Handlingsplan Nöt har skett i arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela
värdekedjans aktörer samt myndigheter har varit involverade. Arbetet har övervakats av en
styrgrupp där representanter från slakterierna, Sveriges Nötköttsproducenter, LRF Kött, handel,
Jordbruksverket och Näringsdepartementet ingår. Handlingsplanen är indelad i fyra olika
målområden; marknad, export, produktion samt stöd och regler.
Enligt FAO:s och OECD:s prognos för utvecklingen av jordbruket i världen mellan 2015 – 2024
kommer nötköttsproduktion i utvecklingsländerna att öka under den kommande tioårsperioden.
Brasilien och Kina ensamt kommer att stå för en tredjedel av den ökningen. I utvecklade länder,
kommer produktionsökningen vara modest detta till följd av en kombinerad effekt av långsam
tillväxt i Nordamerika och en nedgång i Europa. Den nedgång som förväntas i Europa kan i
huvudsak hänföras till den nedgång i mjölksektorn som förväntas. Samma utmaning ser vi i
Sverige, antalet kor minskar. Uppgifter från CDB anger att det har fötts 11 000 färre kalvar under
2015: års första sju månader jämfört med 2014. Vi behöver fler dikor i Sverige för att vända
trenden inom svensk nötköttsproduktion. I produktionsgrenar där miljöersättningar för
betesmarker utgör en betydande del av intäkterna och därmed också är en viktig faktor för
lönsamheten är tillgången på stödberättigad betesmark helt avgörande för att en utökning av
besättningen ska kunna genomföras. Så är fallet inom svensk dikalvsproduktion.
Svensk nötköttsproduktion kännetecknas av ett mycket gott djurskydd och låg användning av
antibiotika. Svensk nötköttsproduktion bidrar i allra högsta grad till biologisk mångfald, öppna
landskap samt en levande svensk landsbygd. Det intresse för kvalitets- och premiumkött som finns
i Sverige idag gynnar dessutom den mångfald som finns inom svensk nötköttsproduktion. Trots
god efterfrågan från svenska konsumenter så tyder nuvarande investeringstakt inte på någon
snabb vändning av produktionen.
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Bakgrund
Produktion och marknadsutveckling i stort
Världsproduktionen på nötkött är 68 000 000 ton per år med USA som den största enskilda
producenten på ca 11 000 000 ton. Därefter följer Brasilien och EU med ca 10 000 000 respektive ca
7 400 000 ton nötkött. Till skillnad mot både Brasilien och USA där produktionen förväntas öka fram
till 2024 så förväntas produktionen minska i EU. Även konsumtionen förväntas minska i samma takt
och därmed skulle EU ligga kvar på sin handelsbalans runt noll vilket innebär en självförsörjningsgrad
runt 100 procent. Enligt OECD-FAOs Agricultural Outlook förväntas världsproduktionen av nötkött att
stiga till drygt 75 000 000 ton till 20241.
Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien är de fyra stora huvudproducenterna inom EU och står
tillsammans för omkring 58 procent av produktionen. Sveriges produktion på ca 135 000 ton nötkött
motsvarar knappt två procent av EUs totala produktion. Den huvudsakliga importen av nötkött till EU
kommer från Brasilien, 43 procent, och exporten från EU går bl.a. till Hong Kong och Libanon.

Världsmarknadsprisutveckling för nötkött
Världsmarknadspriset har mer än fördubblats på nötkött sedan år 2000 till en rekordhög nivå på 5,8
USD per kg (vilket motsvarar ca 50,50 SEK per kg vid en dollarkurs på 8,63 SEK). Enligt OECD-FAOs
prognos Agricultural Outlook som sträcker sig fram till 2024 kommer världsmarknadspriset sjunka till
4,42 USD per kg (38,13 SEK per kg) fram till 2020 men beräknas därefter att stiga igen, dock inte så
högt som till nuvarande nivå.
Benchmarkingsystemet Agri Benchmark visar på stigande dikalvspriser mellan 2013 och 2014 för i stort
sett alla de större nötköttsländerna förutom Australien. USA ligger 2014 på rekordhöga nivåer och
Brasilien har haft den största ökningen procentuellt sett mellan åren 2013-2014, men från en låg nivå.

Marknadsbalans för nötkött
Av den totala nötköttskonsumtionen var 52 procent svenskt nötkött 2014, vilket var ett trendbrott mot
året innan då andelen svenskt nötkött låg på rekordlåga 50,8 procent. Både konsumtionen och
produktionen ökade 2014 samtidigt som importen minskade. Första halvåret 2015 ökade
produktionen med knappt en procent. I samband med EU-inträdet 1995 var andelen svenskt nötkött
av totalkonsumtionen i Sverige närmare 90 procent, år 2000 hade det sjunkit till 75 procent, dels på
grund av minskad inhemsk produktion men framför allt på grund av en fördubblad import och ökad
konsumtion. Fem år senare, 2005, hade andelen svenskt nötkött sjunkit till 59 procent och importen
fyrdubblats. Utvecklingen har sedan fortsatt i samma riktning om än inte i samma rasande takt och det
finns även enstaka år som avviker från mönstret, se figur 12. Konsumtionen av nötkött har ökat från
18,8 kg per person 1995 till 25,9 kg per person 2014.

1
2

Källa: http://ec.europa.eu/agriculture/beef-veal/index_en.htm
Källa: Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån
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Figur 1. Marknadsbalans för nötkött under åren 1995-20143

En fjärdedel av allt nötkött som importerades till Sverige under 2014 kommer från Irland. Därefter
kommer Tyskland, 22 procent och Nederländerna 18 procent. Enbart tre procent av det importerade
nötköttet kommer från Brasilien. Exporten från Sverige går i huvudsak till Tyskland, 44 procent,
Finland, 23 procent, och Danmark, nio procent4.

Antal nötkreatur och företag
Antalet nötkreatur har minskat med 24 procent sedan 1981 och fram till 2015, se figur 2. Mjölkkornas
minskning under samma period är hela 49 procent. Antalet dikor ökade i antal under framför allt 90talet och har till viss del kompenserat för minskningen av mjölkkorna, men även dikorna har minskat i
antal från 2011 och var 184 094 stycken 2015.
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Figur 2. Antal nötkreatur totalt samt antalet mjölkkor respektive dikor i Sverige under åren 1981-20155

3

Källa: Bearbetad av Jordbruksverket efter data från Statistiska Centralbyrån
Källa: Statistiska centralbyrån
5
Källa: Jordbruksverket
4
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Mjölkkorna stod för 90 procent av totala antalet kor 1981, medan 2015 var motsvarande siffra 65
procent, se tabell 1. Så trots den drastiska minskningen av mjölkkor är svensk nötköttsproduktion i hög
grad fortfarande beroende av ekonomin i mjölkproduktionen6.
Tabell 1. Antal företag med nötkreatur, mjölkkor och dikor under åren 1998 respektive 2015
1998
2015
Antal företag med nötkreatur
36 594
17 466
Totala antal företag med mjölkkor
14 859
4 161
Totala antal företag med dikor
15 307
10 405
Besättningsstorleken har ökat blygsamt för dikor från 9,2 kor 1995 till 17,7 kor 2015, motsvarande
siffror för mjölkkorna är 27,2 till 81,3 kor vilket visar på en större strukturrationalisering i mjölksektorn
jämfört med i dikalvsproduktionen. Förklaringen till det kan bero på att många driver sina dikoföretag
vid sidan om ett annat arbete men kan även bero på begränsningar i tillgång av stödberättigad
betesmark. Stödberättigad betesmark är i många fall avgörande för en lönsam dikalvsproduktion.

Nötkött på den svenska marknaden
År 2014 konsumerades drygt 250 000 ton nötkött på den svenska marknaden. Knappt hälften av det
konsumerade nötköttet var producerat i Sverige. Svenska konsumenterna har generellt stort
förtroende för svenskt kött. Ursprungsmärkningen Svenskt kött hjälper konsumenterna att göra aktiva
och medvetna val i butikens kött- och charkuteridisk. Märket Svenskt kött bidrar till att öka
medvetenheten kring ursprunget på råvaran i de svenska charkuterierna och det svenska hela köttet.
Axfood, Bergendahls, Coop, ICA, Lidl och LRF står bakom märket. Idag är cirka 135 svenska företag
märkesanvändare. Det är allt från stora kedjor till charkuteritillverkare och köttproducenter.
Det är 17 stycken nötslakterier som är anslutna till branschorganisationen Kött och Charkföretagen.
Det finns ytterligare ett antal mindre slakterier som slaktar små volymer. Det intresse för kvalitets- och
premiumkött som finns i Sverige idag gynnar dessutom den mångfald som finns inom svensk
nötköttsproduktion. Sortimentet har breddats och differentieringen har ökat för det svenska
nötköttet. De flesta slakterierna har idag egna märken såsom Olssons utvalda, Lyckas, Scans
Omsorgsfullt utvalt, Gudruns m.m.. Även dagligvaruhandeln har ett breddat sortiment under sina egna
varumärken. Många butiker tar också in lokala varumärken. De flesta varumärken som svenskt nötkött
säljs under lyfter fram närproducerat och att köttet är svenskt. Det är betydligt svårare att hävda god
ätkvalitet, vi har t ex inga identifierade smaker för kött i Sverige.
Ätkvaliteten på svenskt nötkött måste hålla en hög och stabil nivå och konsumenten måste känna
trygghet i att om man väljer att äta svenskt nötkött så gynnas hälsa, miljö och samtidigt bidrar man till
en fortsatt låg förbrukning av antibiotika. I dagsläget utpekas ofta konsumtionen av nötkött både som
ett hot mot miljön och ibland också som en hälsorisk. Skillnaden mellan svenskt och utländskt nötkött
behöver förtydligas.
På samma djur varierar mörheten och saftigheten mycket mellan olika styckningsdelar beroende på
hur mycket bindväv och insprängt fett, s.k. marmorering, de innehåller. För slakteriet och efterföljande
led är det viktigt att hantera slaktkroppar och styckningsdelar så att de olika djurens förutsättning att
ge kött med hög ätkvalitet förvaltas väl. Detta sker genom kontrollerad kylning samt att packning och
6

Källa: Husdjur i juni 2015. Jordbruksverket
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mörning anpassas efter behov. Mörheten påverkas av vilket kön nötkreaturet har beroende på olika
muskelsammansättning hos tjur, kviga och stut. Hondjuren har tunnare muskelfibrer och mindre
bindväv och därmed bättre förutsättningar att ge ett mört kött. Hondjuren sätter också fett vid en
lägre vikt och får därmed lättare marmorerat kött. Tjurarna har lite grövre muskelfibrer, lite mer
bindväv och en senare fettansättning. Därför är det av yttersta vikt att djuren kan sorteras efter slakt
och att tydliga marknadssignaler skickas till uppfödarna så att de har möjlighet att föda upp de djur
som marknaden efterfrågar. I dagsläget kan kvaliteten på svenskt nötkött inte garanteras i alla lägen.

Export
EU har genom åren växlat mellan att vara nettoimportör och nettoexportör av nötkött, men för tillfället
är exporten större än importen7. Under 2014 exporterade EU 559 000 ton, varav Sverige stod för ca 15
400 ton. Detta motsvarade ca tolv procent av den totala svenska nötköttsproduktionen.
EU:s största exportmarknader 2014 var Ryssland, Hongkong och Libanon. Efter att den ryska
marknaden stängdes för import i augusti 2014 blev exportdestinationer i framför allt Asien viktigare.
Den främsta exporten av svenskt färskt och fryst nötkött gick under 2014 till Tyskland (81 procent) och
den främsta exporten av svenskt bearbetat nötkött gick till Finland (38 procent), se figur 3. En del av
exporten till Finland kan förklaras av företagsintern handel.

Figur 3. Export av färskt/fryst nötkött samt bearbetat nötkött under 20148

Bedömningen från slakteribranschen är att betalningsviljan för det svenska köttet idag (2015) är störst
inom Sverige och att det i nuläget inte skulle generera något ytterligare mervärde att sälja stora
7
8

Källa: Jordbruksverket. Handel med nötkött och Marknadsrapport nötkött juni 2015
Källa: Bearbetade av Jordbruksverket efter data från Statistiska Centralbyrån
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volymer utomlands. Dock kan nischad konceptproduktion vara av intresse och det är därför av intresse
att utreda och driva frågan vidare.
Ett annat sätt att öka de svenska lantbrukarnas och slakteriernas lönsamhet är att få avsättning för
övriga delar av djuret, till en högre prisnivå än vad som sker idag. Det gäller främst de delar av djuret
som normalt inte efterfrågas av svenska konsumenter. Mervärdet är ca tio procent på penis och
luftstrupe. När det gäller magar kan man tre till fyrdubbla priset jämfört med betalning i Sverige.
Länder som är av intresse är bl.a. Taiwan, Japan, Canada, Sydkorea, Serbien, Thailand och Australien.
När det gäller griskött pågår ett arbete med att få ett landsgodkännande från Kina. På grund av rädsla
för BSE (galna kosjukan) är Kina en svåråtkomlig marknad som inte prioriteras för nötkött i dagsläget.
Samtidigt bedömer FAO (FN:s jordbrukarorganisation) att den globala efterfrågan på kött kommer att
öka fram till 2050. En växande befolkning, ökade inkomster och förändrade konsumtionsmönster gör
att det i framtiden kan komma att öppnas exportmarknader även för andra köttdetaljer. Att vid detta
tillfälle redan ha etablerade relationer kan vara en fördel för Sveriges framtida köttexport.
Det ligger ofta ett omfattande och långvarigt arbete från myndigheter och politiker bakom tillträde till
exportmarknader i tredje land. När det gäller produkter av animaliskt ursprung (livsmedel,
avelsmaterial, animaliska biprodukter m.m.) krävs ofta att Sverige godkänns av tredje land för
produkten i fråga. Detta kallas landsgodkännande. Därutöver måste anläggningarna vara godkända.
Utöver tillträde till marknaden krävs också kunskap om lagar, regler och kultur för respektive land.
Regeringen har sedan några år tillbaka avsatt medel för att utveckla exporten till tredje land.
Jordbruksverket och Livsmedelsverket har fått medel för att öppna marknader i tredje land. I
regeringsbrevet för 2016 föreslås anslagen för exportfrämjande arbete att öka ytterligare.

Nötköttsproducenternas investeringsvilja
Nötköttsproducenternas investeringsvilja kan mätas i antal förprövade plaster, vilka har legat lågt de
senaste åren. Erfarenhetsmässigt kommer förprövade platser i regel också att resultera i genomförda
investeringar. Under 2014 förprövades ca 5 700 stallplatser för dikor och 23 600 stallplatser för övriga
nötkreatur, vilket är något fler mot året innan men betydligt färre jämfört med de senaste åren, se
figur 49. Under åren 2010-2012 förprövades drygt 7 000 plaster per år för dikor.

9

Källa: Jordbruksverket
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Figur 4. Antal förprövade platser för nötkreatur10

Kvoten mellan antal dikor och antal förprövade platser motsvarar en livslängd hos investeringarna på
drygt 30 år och en investeringstakt på ca tre procent. Motsvarande siffra för övriga nöt (alla nötkreatur
exklusive mjölk- och dikor) är en drygt 40-årig livslängd. En låg investeringstakt under en längre tid
innebär att djurantalet kommer att minska.
Ett utav produktionsmålen inom handlingsplanen är en investeringstakt på minst fem procent vilket
innebär 20 års livslängd för investeringar. Omräknat till antal förprövade platser innebär det drygt 9
000 platser för dikor och 48 000 platser för övriga nöt per år vid oförändrat djurantal.
Trots ett förhållandevis högt avräkningspris är investeringsviljan låg. En förklaring kan vara
osäkerheten i stödsystemet där villkor och regler ändras med allt kortare intervall. Det här gäller
framför allt dikalvsproduktionen där stöden är en betydande del av intäkterna och därmed en viktig
aspekt i förkalkylen inför en stor investering. För att våga investera i ungnötsproduktion är tillgången
på kalv för närvarande en stark begränsning. Andra anledningar kan också vara ett varierande intresse
från banker att finansiera byggnation och nötköttsproduktionens långa omloppstider som binder stora
mängder rörelsekapital vilket försvårar ytterligare.
En lönsam konkurrenskraftig nötköttsproduktion kräver rationell daglig skötsel i kostnadseffektiva
byggnader utan att ge avkall på god djur- och arbetsmiljö och goda produktionsförhållanden.

Kalvbristen
För att våga investera i ungnötsproduktion är tillgången på kalv för närvarande en stark begränsning.
Under 2015 har efterfrågan varit större än tillgången vilket har visat sig i ordentligt stigande priser för
såväl mjölkras- som köttraskalvar. Den officiella prisstatistiken för mjölkraskalvar visar på en
prishöjning på närmare 30 procent sedan årsskiftet 2014/2015. Bristen på kalvar beror troligtvis på en
kombination av ökad efterfrågan och en lägre tillgång. Förhållandevis höga avräkningspriser på nötkött
10
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i kombination med lågt mjölkpris gör det intressant för fler mjölkproducenter att behålla sina kalvar
för egen uppfödning. Det finns också uppgifter från CDB att det har fötts 11 000 färre kalvar under
2015: års första sju månader jämfört med 2014. Hur stor andel av minskningen som är kalvar från
mjölkproduktionen är svårare att säga något om. Även priserna på dikalv har stigit under 2015 jämfört
med 2014, säkerligen i samma storleksordning som för mjölkraskalven. Även intresset för att köpa
köttraskvigor för att lägga på har ökat under hösten 2015 vilket kan vara en indikation på att
dikoantalet kommer att öka till 2016.
Jordbruksverkets juniräkning 2015 visade på drygt 6 000 färre mjölkkor men även 2 000 färre dikor.
Fortfarande är så mycket som 65 procent utav totala antalet kor i Sverige mjölkkor vilket gör att
nötköttsproduktion är beroende av lönsamheten i mjölkproduktionen för att få tillgång på kalv. Trots
mjölkens lönsamhetsproblem har koslakten inte ökat med mer än 0,7 procent under 2015 till och med
oktober11. Detta samtidigt som kvigslakten har minskat med 2,7 procent under motsvarande period.
Däremot visar semineringsstatistik på drygt 8 000 färre förstasemineringar till och med augusti 2015
jämfört med motsvarande period ifjol, vilket är en minskning med 3,7 procent vilket indikerar än färre
mjölkraskalvar 2016, se figur 5. Minskningen året dessförinnan var betydligt lägre, 2014 jämfört med
2013 var drygt 4 000 färre förstasemineringar. En annan förändring är att andelen köttrassemin har
ökat med ca 30 procent under senaste kokontrollåret 2014/2015 vilket innebär att inslaget av
korsningskalvar, köttras med mjölkras, troligtvis kommer att öka12.
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Figur 5. Antalet första semineringar från 2009 till och med augusti 201513

Priset på mjölkraskalv kommer aldrig driva mjölkproduktionen framåt, utan det gör mjölken och
mjölkpriset. Det finns en stark efterfrågan på nötkött som endast kan mötas om det finns tillgång på
svensk kalv. Det är därför viktigt att antalet dikor inte fortsätter att minska utan istället vänder uppåt.
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Konkurrensvillkor för svensk nötköttsproduktion
Nötkreatur som lever i en bra miljö där de kan utöva sitt naturliga beteende får bättre förutsättningar
att hålla sig friska. Den jämförelsevis höga djurskyddsnivån i Sverige bidrar tillsammans med ett lågt
smittryck till en god djurvälfärd. Detta är i sin tur en grund för en låg förbrukning av antibiotika och
därmed minskad utveckling av antibiotikaresistenta bakterier. Man bedömer att ca hälften av all
antibiotika i EU ges till djur. I USA är andelen ännu högre, vilket beror på att antibiotika i stor
utsträckning kan ges till friska djur i förebyggande syfte. I USA är det dessutom fortfarande tillåtet att
ge djur antibiotika i tillväxtstimulerande syfte. Statistik från den svenska övervakningen av
antibiotikaresistens visar att den totala försäljningen av antimikrobiella medel för användning till djur
i Sverige var 2014 cirka 10,4 ton. Motsvarande siffra för den svenska sjukvården är cirka 65 ton14.
Vad gäller djurskydd på EU-nivå finns enbart ett gemensamt regelverk för kalvar upp till sex månaders
ålder. Därutöver finns ett övergripande djurskyddsdirektiv för alla djurslag. På de områden och för de
djurkategorier som inte omfattas av EU:s lagstiftning varierar medlemsländernas lagkrav avsevärt.
I Sverige bedövas alltid nötkreatur innan slakt. Flera länder inom EU har möjlighet att bevilja dispens
från kravet på bedövning före slakt när det rör sig om religiös slakt. Denna dispensmöjlighet utnyttjas
rutinmässigt av många slakterier i berörda länder och det bedöms att mängden kött som härrör från
djur som inte bedövats före avblodningen vida överstiger efterfrågan bland de religiösa
konsumenterna. Vilket innebär att det finns risk för att kött från djur som inte är bedövade innan slakt
hamnar hos svenska konsumenter. Enligt uppgifter från Gård & Djurhälsan slaktades sex procent av
irländska och 25 procent av franska nötkreatur utan bedövning år 2012. I Sverige bedövas alltid
nötkreatur innan slakt. Halalslakt är tillåtet om djuren är bedövade.
I flera andra länder i EU förekommer så kallad gödkalvsuppfödning, då kalven föds upp på
huvudsakligen mjölk eller mjölkersättning med lågt järninnehåll, samt kraftfoder. Syftet är att hålla
nivåerna av järn på en låg nivå i blod och muskler, för att köttet ska bli ljusare än normalt. Enligt svensk
djurskyddslagstiftning ska alla kalvar över två veckors ålder ha fri tillgång till grovfoder, för att
matsmältningsorganen ska utvecklas normalt. Gödkalvsuppfödning av detta slag förekommer alltså
inte i Sverige. Avhorning och kastration av kalvar görs i både Sverige och övriga EU-länder. I Sverige ska
operativa ingrepp som huvudregel utföras av veterinär och under bedövning. I exempelvis Irland och
Tyskland är det tillåtet att kastrera och avhorna unga kalvar utan bedövning.
Sverige har som enda land i världen lagkrav på att alla nötkreatur över sex månaders ålder ska få gå ut
på bete sommartid. Tjurar är undantagna från beteskravet bl.a. på grund av den säkerhetsrisk lösa
tjurar kan utgöra.
Hormoner får inte användas i tillväxtfrämjande syfte inom EU. Tillväxthormoner kan t ex ges till stutar
för att de ska växa lika bra som tjurar. Hormonanvändning för att öka tillväxt eller avkastning är tillåten
i stora delar av världen. I USA, Nya Zealand och Australien är fortfarande hormoner tillåtna för att få
djur att växa fortare. Livsmedelsverket har aldrig hittat hormonrester i svenskt kött15.

Produktionsvillkor för svensk nötköttsnäring
Svensk nötköttsproduktion kännetecknas av god djuromsorg och låg användning av antibiotika. Trots
detta så ser vi en minskning av svensk nötköttsproduktion. Svensk nötköttsproduktion är
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konkurrenskraftig avseende produktivitet. Många nötköttsproducenter, som har anpassat sig efter
rådande förhållanden, är duktiga producenter och har i dagsläget en lönsam produktion.
Sverige är medlemmar i ett internationellt nätverk vars syfte är benchmarking. Agri Benchmark är ett
globalt nätverk bestående av ekonomer, rådgivare, producenter och experter inom jordbruk och
trädgård från hela världen. I nätverket för nötköttsproduktion, Agri Benchmark Beef, ingår 29 länder
med totalt 56 dikogårdar och 71 ungnötsgårdar. De svenska ungnötsgårdarna som deltar i jämförelsen
visar lönsamhet år 2014 även om det nästan för samtliga företag är något lägre än året innan.
Oförändrad eller något minskad slaktintäkt samtidigt som livkalvpriserna har ökat liksom
insatskostnaderna i foderodlingen är bidragande orsaker till den lägre lönsamheten för
ungnötsproducenterna. För dikorna är det kostnaderna som har ökat vilket resulterar i något lägre
lönsamhet jämfört med 2013.
I dag har vi ett datasystem för att beräkna produktivitet på nötköttsgårdar i Sverige, KAP. KAP är ett
datasystem för nötköttsproducenter som är integrerat med Kokontrollen för mjölkföretag. KAP vänder
sig främst till avelsproducenter och används som verktyg för avelsvärdering samt stalljournal i de
anslutna besättningarna. Vi saknar ett uppföljningssystem i Sverige idag som kan användas för att mäta
produktivitet i dikalvsbesättningar. De dikalvsbesättningar som finns med i Agri Benchmark har en
produktivitet på ca 0,9 kalvar per betäckt ko och år, vilket är i nivå med de europeiska länderna som är
med i jämförelsen och en betydligt högre produktivitet än lågkostnadsländer som t ex. Brasilien. I en
jämförelse, finansierad av Nötkreatursstiftelsen i Skaraborg, där fem dikalvsgårdar deltog låg
produktivitetsnivån på 0,87 kalvar per betäckt hondjur, men med en variation på 0,2 kalvar.
De svenska ungnötsproducenterna i Agri Benchmarks material har en hög produktivitet i form av daglig
tillväxt. Besättningarna uppvisar en daglig tillväxt på närmare 1 600 gram för köttrastjurar och knappt
1 200 gram för mjölkrastjurarna. Enbart feedloten i USA har högre tillväxt, 1 700 gram per dag, bland
de jämförda gårdarna med köttrastjurar än de svenska gårdarna. Den svenska gården har även den
högsta produktiviteten utav producenterna som föder upp mjölkraskalv bland de jämförda länderna.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det i Sverige finns ett djurmaterial som kan växa riktigt
bra på en förhållandevis hög andel grovfoder, en potential som inte utnyttjas på alla svenska
nötköttsföretag16.
För att uppnå lönsamhet är både dikalvsproducenter och ungnötsproducenter, trots en i jämförelse
hög produktivitet, i allra högsta grad beroende av stöd. För många ungnötsproducenter kommer
utjämningen av gårdsstödet att slå hårt, framför allt inom nuvarande regionerna ett till tre. De kommer
bli tredubbla förlorare på grund av minskning av grundersättning, att tilläggsersättningen baserat på
historiska handjursbidrag förvinner samt att unga djur kommer inbringa små belopp i form av det
kopplade nötkreaturstödet. För dikalvsproducenten är andelen stöd av totalintäkterna högre än för
ungnötsproducenten och varierar stort mellan producenterna. För de dikalvsproducenter som deltar i
Agri Benchmark uppgår andelen stöd inkl. gårdsstödet till 54 procent av totalintäkterna vilket kan
jämföras med 30–39 procent för de övriga europeiska länderna i jämförelsen. Svensk
dikalvsproduktion har ett högt kostnadsläge vilket delvis beror på vårt geografiska läge som leder till
höga foderkostnader och krav på bra byggnader men även vårt höga löneläge är en bidragande orsak.
Produktionsgrenar som har ett högt stödberoende löper en hög politisk risk.
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Det finns idag en investeringsvilja hos många utav ungnötsföretagen men tillgången på livkalv är idag
en begränsning. För att kunna bedriva konkurrenskraftig ungnötsproduktion i Sverige är det såklart en
förutsättning att det finns tillgång på kalv. Som en effekt av mjölkkrisen kan vi också förväntas oss en
större andel köttras framöver, dels för att mjölkkorna minskar men också för att andelen köttrassemin
har ökat med 30 procent under senaste kontrollåret. För att få fler födda kalvar i Sverige krävs därför
fler dikor. Tyvärr visar utvecklingen av antalet dikor i Sverige det motsatta. Köttraskvigor efterfrågas
dessutom både till slakt och för liv. Mycket talar därför för fler dikor nästa år. Siffrorna för
dikalvsföretagen i Agri Benchmark visar att det går att bedriva lönsam dikalvproduktion i Sverige. Det
kräver dock ett affärsmässigt företagande med intäkter både från kalv, utslagskor och stöd samt en
hög arbetsproduktivitet17. Stora förändringar och osäkerheten i hur stöden ska utformas gör att
företag där stöden utgör en stor del av de totala intäkterna inte vågar nyinvestera.

Produktionssystem
Enligt Jordbruksverkets Husdjursräkning så fanns det drygt 184 000 dikor och drygt 338 000 mjölkkor i
Sverige i juni 2015. Med dikor menas en ko, vanligtvis av köttras eller köttraskorsning, som ger di till
sin egen kalv till dess att kalven avvänjs vid ca 6-7 månaders ålder. Siffrorna visar med all tydlighet att
svensk nötköttsproduktion är nära integrerad med mjölkproduktionen. Knappt 65 procent av all slakt
i Sverige har sitt ursprung i mjölkproduktionen, antingen som ungnöt av mjölkras eller utslagskor från
mjölkproduktionen. Under den senaste femårsperioden har antalet mjölkkor minskat med knappt 8
000 kor och dikorna har minskat med 13 000 kor. Sammanlagt är detta en minskning på över 20 000
kor. Totalt har antalet nötkreatur i Sverige minskat med knappt 130 000 djur under samma period.
Totalt fanns 1 475 500 nötkreatur i Sverige i juni 2015. Majoriteten av nötkreaturen i Sverige finns i
Skåne följt av Västra Götaland, Jönköping och Östergötlands län.
Den genomsnittliga besättningsstorleken för mjölkkor, dikor och ungnöt var 81,3, 17,7 och 84,5 st.
djur. Strukturomvandlingen har gått betydligt snabbare i mjölk- och ungnötsbesättningarna än i
besättningar med dikor. I besättningar med dikor har den genomsnittliga besättningsstorleken endast
ökat med knappt fyra kor under den senaste tioårsperioden. I produktionsgrenar där miljöersättningar
för betesmarker utgör en betydande del av intäkterna och därmed också är en viktig faktor för
lönsamheten är tillgången på stödberättigad betesmark helt avgörande för att en utökning av
besättningen ska kunna genomföras. Ofta är också betesmarkerna små och spridda vilket försvårar för
strukturrationalisering. Så är fallet inom svensk dikalvsproduktion.
I juni 2015 fanns det drygt 17 400 besättningar med nötkreatur i Sverige. Av dessa hade knappt 4 200
besättningar mjölkkor, drygt 10 000 besättningar hade dikor och ca 3 200 besättningar hade endast
ungnöt. De besättningar som endast har ungnöt är till stor del uppfödare av tjurkalvar. Figur 6 visar
utvecklingen i antalet besättningar med nötkreatur i Sverige mellan 1995 och 2015. Under de senaste
tjugo åren har antalet besättningar med nötkreatur minskat med nästan sextio procent.
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Antal besättningar fördelade efter
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Figur 6. Antal besättningar fördelade efter produktionsinriktning, år 1995-201518

Den största köttrasen i Sverige är Charolais, följt av Hereford, Simmental, Limousin, Angus och
Highland Cattle samt några raser med en mycket liten population. Endast en liten del av köttkorna är
renrasiga, resten består av korsningskor som används i bruksbesättningar. De största raser inom
svensk mjölkproduktion är Svensk Holstein (SLB) och Svensk Röd Boskap (SRB). Av de mjölkkor som är
anslutna till Kokontrollen är fördelningen mellan raserna knappt 60 procent SLB och 40 procent SRB
enligt Växa Sveriges Husdjursstatistik för 2015.
Majoriteten av alla köttraskalvar föds på våren, även om det har blivit vanligare med höstkalvning.
Mjölkraskalvar föds mer jämt över året men det är en viss övervikt av födslar under hösten.
Slakttidpunkten är beroende av uppfödningsmodell och djurkategori. Djuren från de betesbaserade
uppfödningsmodeller samt kor slaktas i betydligt större utsträckning på vår och höst medan mer
intensivt uppfödda tjurar i större utsträckning slaktas på sommaren. Det ger en relativt jämn fördelning
av slakten över året. Dock är det något fler djur som slaktas under hösten.
Det finns många olika produktionsmodeller för uppfödning av ungnöt inom svensk
nötköttsproduktion. Uppfödningsmodellerna är uppdelade efter intensiteten i uppfödningen, vilken
djurkategori som avses, samt vilken ras djuret har. De djurkategorier som är aktuella inom svensk
nötköttsproduktion kan delas upp efter följande; kviga, stut, mellankalv och ungtjur. Vilken ras djuret
har bestämmer hur intensiv uppfödningen är eftersom olika raser har olika förutsättningar för
slaktmognad. De tyngre köttraserna såsom t ex Charolais och Simmental är generellt slaktmogna vid
en högre vikt än både lätta köttraser och mjölkras vid en likartad utfodring. De olika raserna är
slaktmogna vid olika vikter. Kvigor och stutar är generellt slaktmogna vid en lägre vikt än tjurar vid en
likartad utfodring. En hög intensitet i utfodringen ger slaktmognad vid en lägre vikt än vid låg intensitet.
Detta gäller generellt för alla kön och raser. Uppfödningsmodeller som baseras på bete är mer
extensiva och det är framför allt kvigor och stutar som föds upp inom dessa modeller.
Det är av allra största vikt att nötköttsproduktionen anpassas efter gårdens förutsättningar. Den
betesbaserade nötköttsproduktionen är idag beroende av stöd i någon form. Rätt förutsättningar
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innebär t ex tillgång till stödberättigad betesmark, ekologiskt produktion, att befinna sig i områden
som medger kompensationsbidrag samt att alternativvärdet till marken är lågt. Om gården istället är
belägen i ett område där marken har ett högt värde och god avkastning krävs en betydligt intensivare
produktion. Odling av högavkastande vall och majsodling tillsammans med en fodereffektiv produktion
med en hög tillväxt på djuren per dag krävs för att nötköttsproduktion ska vara ett intressant alternativ
i dessa områden. Även tillgång på alternativa fodermedel kan göra nötköttsproduktionen mer
intressant.
Inom svensk nötköttsproduktion finns inga färdiga modeller för byggnader i kombination med
produktionssystem som ger ett helhetsperspektiv på produktionen inom ett nötköttsföretag. Ofta
finns flera olika djurkategorier för uppfödning på samma gård och det kan uppstå problem när flera
olika uppfödningsmodeller ska födas upp sida vid sida på en och samma gård. Det ställer stora krav på
utfodringen både genom kombination av foderråvaror och utfodringssystem. Många besättningar
bedriver produktion i stallar som har en låg mekanisering och i enkla byggnader.

Produktionsrådgivning
Begreppet rådgivning är brett och kan innebära rådgivning inom flera olika områden. Med
produktionsrådgivning menas den rådgivning som hanterar utfodring, management
produktionsuppföljning, ekonomi och djurflöden m.m.. Givetvis diskuteras även dessa frågor i
samband med veterinär rådgivning men då i huvudsak för att förebygga sjukdom eller smitta.
På nittiotalet var produktionsrådgivningen inom nöt integrerad med inköpsfunktionen på slakterierna.
I samband med att slakterierna bestämde sig för att renodla sin verksamhet år 2000 lyftes ansvaret för
nötköttsrådgivningen över på Husdjursföreningarna. Idag finns det ingen samlad organisation i Sverige
som bedriver produktionsrådgivning inom nötköttsproduktion. Rådgivningen bedrivs istället av
enskilda företagare eller rådgivare anställda i en organisation som inte har produktionsrådgivning inom
nötköttsproduktion som huvudsakligt uppdrag.
Alla produktionsrådgivare inom nöt i Sverige jobbar även med annan typ av rådgivning, såsom mjölk,
EU-ansökningar, ekonomi samt projektarbeten. Dessa rådgivare är anställda hos Gård & Djurhälsan,
Växa Sverige, Hushållningssällskapet, LRF Konsult och några jobbar som egna företagare.
Rådgivningen är splittrad vilket gör att det är svårt för varje enskild rådgivare att verka i ett
sammanhang där rådgivaren har chansen att utvecklas och ta till sig ny kunskap. Anledningen till att
nötköttsrådgivningen är splittrad i Sverige är att det är mycket svårt att få en ”specialiserad”
produktionsrådgivning att bära sig. En nötköttsproducent köper betydligt mindre rådgivning per år
jämfört med t ex en mjölk- eller grisproducent. En nötköttsrådgivare måste därför ha många fler
kunder för att verksamheten ska bära sig än en mjölkrådgivare. Det innebär fler resor och mer tid i
bilen och ett bekymmer uppstår när kunderna är spridda över ett stor geografiskt område. För att
utveckla svensk nötköttsproduktion genom rådgivning krävs innovation och nya idéer för att förmedla
kunskap på ett nytt och kostnadseffektivt sätt.
För att klara internationell konkurrens och speciellt med tanke på svenska regler och stödsystem, är
en specialiserad rådgivning nödvändig. Det ställs dock stora krav på en specialiserad nötköttsrådgivare
eftersom lönsamheten i nötköttsföretagen är beroende av gårdens förutsättningar. En
nötköttsrådgivare måste således vara kunnig inom både produktion, betesproduktion, vallodling och
ekonomi för att kunna ge lönsamma råd till en nötköttsproducent. För att bygga den kunskapen hos
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en och samma person krävs utbildning och ett väl fungerande kontaktnät vilket underlättas om
rådgivaren befinner sig i en organisation med flera rådgivare som jobbar med nötköttsproduktion.

Klimat
Utsläpp från fossil energi dominerar globalt klimatpåverkan med 75 procent av utsläppen. Jordbruket
globalt svarar för mellan 11 och 15 procent av resterande utsläpp av dessa utgör metan från idisslande
djur ca sex procent19. Den totala animalieproduktionen i världen svarar enligt en rapport från FAO
(2006) för 18 procent av världens totala växthusgasutsläpp. Av dessa 18 procent beror sex procent på
avskogning av regnskog genom bl.a. bränning för att ge plats åt betesmark och odling av proteinfoder.
I Sverige har vi det motsatta förhållandet. Vi har mycket skog som ökar i tillväxt och vi är måna om att
ha kvar lagom med träd och buskar i betesmarkerna.
Utsläpp från svenskt kött är bland de lägsta i världen och lägre än i de länder som vi i huvudsak
importerar ifrån. För nötkött producerat i EU är utsläppen 60 procent lägre jämfört med snittet i
världen och utsläppen från svenskt kött är 25 procent lägre än medelutsläpp i EU20, 21.
De stora utsläppen från nötköttsproduktionen kommer från foderodling, ämnesomsättning,
gödselhantering och användning av diesel i själva djurhållningen. Sifferunderlaget innehåller en hel del
osäkerheter, men det är stora skillnader mellan olika länder när det gäller metoder att föda upp djur,
djurhälsa, tillväxt och vilket foder djuren utfodras med. En effektiv produktion ger låga utsläpp av
växthusgaser och växtnäring. Den svenska kombinationen mellan hög effektivitet och mycket låg
antibiotikaanvändning är unik. I Sverige består 52 procent av den totala konsumtionen av svenskt
nötkött. Därför skulle även en oförändrad köttkonsumtion i Sverige men med en högre andel svenskt
nötkött kunna leda till minskad klimatbelastning.
Betande nötkreatur är den viktigaste faktorn för att klara miljökvalitetsmålet ett rikt odlingslandskap
och för att effektivt ta vara på gräs och vegetabiliska biprodukter från livsmedelsindustrin. Gräs är den
gröda som i vårt allt varmare klimat och allt längre växtsäsong enklast kan omsättas till protein av hög
kvalitet. Betade djur är unika då de kan göra värdefullt kött och mjölkprotein av gräs. En växtföljd med
mycket vall (gräs till foder) är nödvändig för att hålla jorden bördig för andra grödor som vi kan äta.
Vallen bidrar också till minskat läckage från gödseln. Ungefär 35 procent av den svenska åkermarken
är vall idag.
Naturvårdsverket har nyligen fastställt att utan betande mular klarar inte Sverige riksdagens miljömål.
Det gäller framför allt betet på 450 000 ha naturbetesmarker. Det behövs ungefär en djurenhet per
hektar för att bevara biologiskt mångfald och öppet landskap.
Betesmarker och vallodling binder kol i marken. Kombination av bete och träd ger utöver biologisk
mångfald, ett öppet varierat landskap och kol i marken även biomassa som ersätter fossila material
och fossil energi. Den mängd kol som binds i träd omräknat som koldioxid kan nästan kompensera
utsläppet av metan från betande djur räknat per hektar.
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Det svenska jordbrukets klimatutsläpp har enligt Naturvårdsverket minskat med cirka 14 procent
sedan år 1990. Genom fler riktade åtgärder och utifrån dagens kunskap beräknas utsläppen kunna
minska ytterligare med cirka 20 procent de närmsta 10-15 åren. Här är exempel på åtgärder som
näringen arbetar med:








Fortsätta arbeta för att göra produktionen så effektiv som möjligt: friska djur, bra foder, hög
tillväxt, god djuromsorg.
Anpassa foderstaterna för minsta möjliga metanutsläpp och anpassa foderstaterna för minsta
möjliga kväve- och fosforöverskott.
Använda djurens gödsel effektivast möjligt som växtnäring.
Öka kolbindningen i gräsmarker.
Ersätta soja med svenska proteingrödor.
Öka satsningen på forskning och utveckling om klimateffekter och möjliga åtgärder.
Kartläggning och effektivisering av energianvändning.

Forskning och utveckling
Den nyligen genomförda Konkurrenskraftsutredningen konstaterar att lantbruksforskningen som
bedrivs har i ökad grad fått karaktär av grundforskning och den tidigare sektorsanknytningen har blivit
mindre tydlig. Ökad vikt läggs vid forskningens vetenskapliga kvalitet framför relevans och nytta för
näringarna. Forskning som inom livsmedelssektorn bedrivs vid många universitet och högskolor i
landet. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är den största aktören för lantbruksforskning i landet. SLU
sorteras under Landsbygdsdepartementet. SLU:s verksamhet har förändrats över tid. Universitets
vision är i dag att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Utanför
universiteten och högskolorna finns Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, ett tekniskt
forskningsinstitut med verksamhet inom produktion och teknik, miljö och energiteknik samt SP-Food
and Bioscience med forskning och utveckling inom livsmedelsbranschen. Forskning och utveckling
inom framför allt djurhälsa och djurhållning bedrivs även vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Mindre utvecklingsprojekt och praktiska studier på gårdar bedrivs av bland annat Gård & Djurhälsan,
Hushållningssällskapet samt andra aktörer. Tillämpbar forskning och utbildning är avgörande för att
svensk nötköttsproduktion ska kunna fortsätta att utvecklas.

Stöd och Regler
Svensk nötköttsproduktion befinner sig på två marknader, dessa är kött och samhällsnytta genom att
hålla landskapet öppet och bevarande av biologisk mångfald. Resultaten från Grön konkurrenskraft
201522 visar att andelen stöd inklusive gårdsstödet av totalintäkten för de svenska dikalvsgårdarna
uppgår till 54 procent. Även den extensiva ungnötsproduktionen är i hög grad beroende av
stödsystemet. Det är därför helt avgörande att det finns en tilltro till stödsystemet för att
nötköttsproducenter ska våga investera, vilket i synnerhet gäller dikalvsproduktionen.
Nötköttsproduktionen tillsammans med lammproduktionen skiljer sig från övrigt
landsbygdsföretagande genom att en så stor del av omsättningen är stöd vilket gör det väldigt sårbart
vid stora plötsliga förändringar i stödsystemet. Förändringar inom marknaden samhällsnytta påverkar
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i sin tur även de andra marknaderna då de är ömsesidigt beroende av varandra och därmed påverkas
lönsamheten i hela företaget. Det finns också ett ömsesidigt beroende mellan nötköttsproduktionen
och samhället. De samhällstjänster som nötkötts- och lammproduktionen levererar i form av öppet
odlingslandskap och biologisk mångfald är svår att åstadkomma utan djur. Därför är det helt
nödvändigt med en långsiktig lönsamhet i nötköttsproduktion för att bevara dessa samhälls- och
miljövärden. Men beroendeställningen är minst lika stark åt andra hållet. Ska det finnas svenskt
nötkött att tillgå i våra butiker till ett pris som marknaden kan betala är ett långsiktigt och väl
fungerande stödsystem helt avgörande.
För att skapa investeringsvilja krävs lönsamhet och ett förtroende för stödsystemet. Det skapas av att
betalningar betalas ut i tid, att regler inte ändras under pågående åtagandeperioder och att det finns
en långsiktighet i besluten. Det är också viktigt att det finns en förståelse och acceptans från
allmänhetens sida för stödsystemen, inte minst med tanke på långsiktigheten.
Sedan 2010 arbetar Jordbruksverket och Länsstyrelserna med en gemensam styrning och uppföljning
av stödprocessen, den så kallade SUSS-tidsplanen (Styr och uppföljningssystem för SAM,
SUSS). Arbetet syftar till att lantbrukarna ska få korrekta utbetalningar i rätt tid. Genom att styra och
följa upp de olika delarna i stödprocessen så som kontroll, handläggning och utbetalning så vill vi
säkerställa effektivitet, kvalitet och likabehandling över hela landet. Det här är ett mycket viktigt arbete
liksom förenklingsresan. Jordbruksverkets arbete med förenklingsresan syftar till att sänka
kostnaderna inom stödhanteringen för såväl producenter som för myndigheter.
Den totala arealen ansökt betesmark är preliminärt 442 300 hektar år 2015, vilket är en ökning med
6 600 hektar (plus två procent) jämfört med år 2014. Att den ansökta betesmarksarealen minskade
2014 och nu ökat till 2015 kan bero på att det inte gick att söka nya miljöåtaganden 2014, vilket är ett
exempel på hur företagen påverkas av nya programperioder. En ny betesmarksdefinition kom inför
2008 som i korta ordalag innebar en trädbegränsning på 50 träd/ha. Mellan åren 2007 och 2008
minskade den totala ansökta betesmarken med drygt sex procent. Året därefter, 2009 kom ytterligare
en ny definition som innebar förenklat max 60 träd/ha och betesmarksarealen sjönk ytterligare nästan
fem procent till ca 436 000 ha, se figur 7.
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Figur 7. Totala arealen betesmark i Sverige, ha23

Förändringar i regelverket runt stödsystemet kan få stora konsekvenser. I samband med att
förändringar i Råds- och parlamentsförordningarna förhandlas bör det beaktas att stabilitet i villkoren
är en viktig faktor för jordbruket. Samtidigt är det viktigt att stödsystemen inte är statiska utan att de
förändringar som föreslås speglar de krav som ställs på dem både av jordbruket och av allmänheten.
Det är därför viktigt att alla berörda aktörer aktivt följer förhandlingarna kring förändringar i den
gemensamma jordbrukspolitiken för att skapa en så lång framförhållning som möjligt. Ett aktuellt
exempel där många nötköttsproducenter påverkas är de ändrade djurtäthetskraven där en förändring
från 0,65 till en djurenhet per ha i praktiken innebär att i vissa fall ska 50 procent fler djur födas på
oförändrad foderareal, detta slår hårt för t ex ekologiska producenter. Förändringen gäller från
årsskiftet 2016.
Rovdjursproblematiken blir ett allt större hot mot betesbaserade uppfödningsmodeller där så väl
lagstiftning som finansiering av merkostnader som uppstår i samband med rovdjursangrepp behöver
ses över. Det är också viktigt med likvärdighet i bedömningar av djurskydd- och miljölagstiftning samt
att de anpassas och moderniseras utan att tumma på djurvälfärden.
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Mål och Åtgärder
Marknad
Slutsatser
Det finns en stor efterfrågan på svenskt nötkött på den svenska marknaden. Det intresse för kvalitetsoch premiumkött som finns i Sverige idag gynnar dessutom den mångfald som finns inom svensk
nötköttsproduktion. Trots de värden som präglar svensk nötköttsproduktion, såsom låg
antibiotikaanvändning, god djuromsorg samt en hög andel grovfoder, utmanas näringen av
konkurrensen från importerat kött. Ätkvaliteten på svenskt nötkött måste hålla en hög och stabil nivå
och konsumenten måste känna trygghet i att om man väljer att äta svenskt nötkött så gynnas klimatet
och den biologiska mångfalden samtidigt som man bidrar till en fortsatt låg förbrukning av antibiotika.

Mål
Säkrad efterfrågan för svenskt nötkött som ger en stabil och långsiktig prisbild.

Åtgärder
1. Svenskt Kött ansvarar för att ta fram ett gemensamt sätt att kommunicera runt kött. Genom
att, tillsammans med andra aktörer i branschen, skapa och förankra ett gemensamt språk för
kvaliteten hos nötkött.
2. Svenskt Kött, tillsammans med övriga aktörer i branschen, ansvarar för att lyfta och tydliggöra
mervärdena än mer för svensk nötköttsproduktion.
3. Dagligvaruhandeln tillsammans med Sveriges Nötköttsproducenter och LRF genomför
aktiviteter såsom säljtävlingar, konsument hos bonde och bonde i butik.
4. Svenska Köttföretagen ansvarar för att förmedla den stora efterfrågan som idag finns på
svenskt nötkött ut till befintliga och blivande nötköttsproducenter.
5. Slakterierna ansvarar för att kunna sortera och selektera olika köttkvaliteter.
6. Svenskt Kött ansvarar för att ta fram nya sätt att stycka ut detaljer för att öka värdet på
slaktkroppen, t ex den pågående kampanjen Tre styckningsdetaljer av fransyska.
7. Svenska Köttföretagen tillsammans med slakterierna fortsätter att utveckla selektering för att
kunna öka segmenteringen och i större utsträckning prissätta olika kvaliteter.
8. Svenskt Kött tar fram goda argument och kommunicerar varför svenskt nötkött främjar hälsan,
t ex genom att vara en god proteinkälla.
9. Svenska Köttföretagen, tillsammans med övriga aktörer, fortsätter att utveckla
köttkvalitetsegenskapen marmorering från avel, uppfödning, sortering, selektering och
försäljning.
10. Svenska Köttföretagen och slakterierna fortsätter att jobba på köttkvalitetsegenskapen
mörhet. Det är viktigt att konsumenten får en god ätupplevelse varje gång svenskt nötkött
konsumeras.
11. Slakterierna och svensk dagligvaruhandel ansvarar för att driva innovativ produktutveckling
utifrån kommande konsumenttrender.
12. Svenskt Kött ansvarar för att förse branschen med en kontinuerlig omvärldsanalys för trender.
13. Svenska Köttföretagen och slakterierna ansvarar för att skapa modeller för kontraktering som
skapar stabilitet genom att producenter, slakteri och dagligvaruhandel samarbetar. Modellen
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ska underlätta nyinvesteringar och skapa ett förtroende hos finansiärer. Fler aktörer jobbar
med frågan och t ex LRF har modeller för sådana kontrakt. Dessa erfarenheter bör tas tillvara.
14. Svenska Köttföretagen jobbar för att förstärka kommunikationen mellan primärproduktion,
slakterier och dagligvaruhandel.
15. LRF Kött tillsammans med Jordbruksverket och Svenska Köttföretagen ansvarar för att bilda en
grupp för att utveckla statistik och nyckeltal för livsmedelskedjan där Svenska Köttföretagen
tar på sig ansvaret att vara sammankallande.

Export
Slutsatser
Marknaden för svenska livsmedelsföretag är internationell. Det finns en stor potential i att exportera
svenska detaljer av nöt. Att kunna utnyttja efterfrågan på olika exportmarknader är ett sätt att skapa
bättre konkurrenskraft i svensk köttindustri. Det är därför viktigt att myndigheternas insatser
beträffande lands- och anläggningsgodkännanden fortsätter och förstärks. Fortsatt arbete är
avgörande för kött- och charkindustrins exportmöjligheter.
Främst är det detaljer som av tradition inte äts av svenska konsumenter som har potential att
exporteras. Bedömningen från slakteribranschen är att betalningsviljan för det svenska köttet idag
(2015) är störst inom Sverige och att det inte skulle generera något ytterligare mervärde att sälja stora
volymer utomlands. Dock kan nischad konceptproduktion vara av intresse och det är därför av intresse
att utreda och driva frågan vidare.

Mål
Lands- och anläggningsgodkännanden för Taiwan, Japan, Kanada, Sydkorea, Serbien, Thailand och
Australien.
Att ha utrett möjligheterna till export av svenskt kvalitetskött av nöt.

Åtgärder
16. Följande åtgärder för prioriterade länder:
 Taiwan: Invänta godkännande från myndigheter i Taiwan.
 Japan: Just nu ingen möjlig marknad pga. japanska regler kring BSE. Idag inte ekonomiskt
försvarbart.
 Kanada: Exportintyg klart och export av nötkött kan ske. Intresserade företag ombeds
kontakta Livsmedelsverket för ev. exportlistning.
 Sydkorea: Sverige står i kö för intyg. BSE-status inom EU är avgörande.
 Serbien: Ärendet är inte uppstartat pga. resursbrist.
 Thailand: Trots flera påtryckningar till den thailändska livsmedelsmyndigheten har inga
underlag att besvara sänts till Livsmedelsverket och arbetet har stannat av. Invänta ny
handläggarresurs hos Livsmedelsverket som bl.a. kan driva förfrågan via EU.
 Australien: Invänta inspektionsrapport och därefter ev. ytterligare en inspektion och
därefter kan ett exportintyg tas fram.
17. Sveriges Nötköttsproducenter startar upp arbetet med att utreda möjligheterna till export av
svenskt kvalitetskött av nöt.
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18. Sveriges Nötköttsproducenter och LRF undersöker tillsammans vilka branschgemensamma
åtgärder som kan göras i exportfrämjande syfte.
19. Kött- och charkföretagen gör en prioriteringsordning som underlättar för myndigheterna då
nya ärenden kommer in.
20. Jordbruksverket bevakar EUs arbete i BSE-frågan och livsmedelsverkets exportgrupp följer EUs
arbete med BSE-frågan och Kina.

Produktion
Slutsatser
För att uppnå det övergripande målet att öka svensk nötköttsproduktion har sex delmål fastställts.
Utöver dessa mål med tillhörande åtgärder kommer övergripande åtgärder genomföras.
Produktionsökningen måste drivas av ökad lönsamhet på gårdarna, därför anser vi att alla
nedanstående åtgärder är tätt sammankopplade till gårdens lönsamhet. Några åtgärder är
övergripande
såsom framtagande
av
uppföljning- och managementprogram
för
nötköttsproduktionen. Behovet av ett sådant program är en avgörande punkt för att föra arbetet
framåt. Det är ett stort projekt som kräver kraftsamling från hela nötköttsbranschen. Det andra gäller
implementering. Det är också helt avgörande för måluppfyllelse av de andra sex målen att befintlig och
ny kunskap implementeras och genomförs ute på gård. Därför kommer ett stort fokus sättas på hur vi
åstadkommer förändring på gårdsnivå som leder till ökad produktivitet och professionalitet och
därmed ökad konkurrenskraft.

Övergripande åtgärder
21. Gård & Djurhälsan tar på sig ansvaret att undersöka möjligheterna för att ta fram ett
användarvänligt och effektivt uppföljnings- och managementprogram för svensk
nötköttsproduktion. Detta är ett arbete som kommer att ske i nära samarbeta med övriga
aktörer i branschen och Jordbruksverket.
Arbetet med implementering av ny och befintlig kunskap kommer att delas upp på följande sex
åtgärder:
22. Svenska Köttföretagen i samverkan med Gård & Djurhälsan ansvarar för att skapa
Visningsgårdar vilket innebär att handplocka gårdar där ny kunskap omsätts i praktiken och
erfarenheter och resultat delas med andra producenter.
23. LRF Kött ansvarar för Lean anpassat för Nötköttsproduktion.
24. Svenska Köttföretagen ansvarar för att utveckla rådgivningsmodeller genom att lämna ett
förslag till Jordbruksverket om hur rådgivningen inom Landsbygdsprogrammet kan utföras. I
övrigt jobbar respektive rådgivningsorganisationer företagsspecifikt med sin rådgivning.
25. Svenska Köttföretagen ansvarar för satsningen på processledare. En processledare ska ha
kunskap om nötköttsproduktionen, förstå processer, bistå i prioriteringar och hålla i
taktpinnen. Processledning kan dels vara riktat mot enskilda gårdar men också för mindre
erfagrupper på ca tre till fyra företag.
26. Svenska Köttföretagen ansvarar för implementering av produktionsuppföljning inom
nötköttsproduktionen. Detta är en parallell process i utvecklingen av uppföljnings- och
managementprogrammet. Ett program är inget värt om det inte används.
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27. Svenska Köttföretagen tillsammans med berörda aktörer tar fram en behovsanalys för
framtida forskningsbehov.

Fler avvanda kalvar
Mål
0,95 avvanda kalvar per betäckt ko.

Åtgärder
28. Svenska Köttföretagen tillsammans med NAB undersöker möjligheterna att ta fram ”bästa
kon”. Det vill säga att på vetenskaplig grund genom statistik och objektivitet utifrån
marknadens krav rekommendera en viss kombination av raser eller en viss kombination av
egenskaper utifrån avelsperspektiv för att få större och jämnare volymer av hög kvalitet ut på
marknaden.
29. NAB tillsammans med övriga i branschen jobbar för en ökning av antalet dikor.
30. Gård & Djurhälsan tar på sig ansvaret att ta fram rådgivning omkring dikoåret som innefattar
vilka åtgärder och när dessa ska göras i produktionen för att uppnå målet 0,95 avvanda kalvar
per betäckt ko.
31. Gård & Djurhälsan ansvarar för att arbeta med kalvöverlevnad.

Ökad tillväxt
Mål
En ökad tillväxt som motsvarar en månads lägre slaktålder med bibehållen slaktvikt.

Åtgärder
32. Växa Sverige tillsammans med Gård & Djurhälsan delar på ansvaret och kommer tillsammans
skapa en åtgärdsplan för att uppnå målet och där följande delar kommer att ingå; kalvhälsa
och kalvtillväxt, tillväxt, genetiskt material, köttrassemin, djurflöde, produktionsplanering,
foder samt samarbete köpare och säljare av kalv. Samarbete kommer att ske med Nordiska
avelsföreningen för biffraser gällande genetiskt material och användningen av köttrassemin.
Sveriges Nötköttsproducenter kommer vara delaktiga gällande samarbete köpare och säljare
av kalv.

Investeringstakt
Mål
Investeringstakten är minst fem procent.

Åtgärder
33. Svenska Köttföretagen ansvarar för en satsning som ska stimulera byggnation inom
nötköttsproduktionen.
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34. Hushållningssällskapet ansvarar för att ta fram kunskap inom byggnation, exempelvis
rationella och kostnadseffektiva lösningar samt underlätta för producenter att hitta
kompetens för att utföra en miljökonsekvensbeskrivning.

Ökad slakt
Mål
Fler ungdjur till slakt.

Åtgärder
35. Gård & Djurhälsan ansvarar för områdena kalvöverlevnad och överlevnad i ungnötsstall.
36. Växa Sverige ansvarar för insatser i mjölkbesättningar så som god kalvhälsa och bra tillväxt,
uppfödningsmodeller för mjölkraskvigor till slakt, djurflöde, könssorterad sperma och
köttrassemin.
37. Gård & Djurhälsan ansvarar för att utifrån Jordbruksverkets rapport ”2014:07 Förluster av
svenskt nötkött inom primärproduktionen och slakt” undersöka när och varför svinnet sker
och utifrån det upprätta en åtgärdslista samt rimlig målsättning för svinnet av kalvar.
38. Svenska Köttföretagen ansvarar för att undersöka möjligheterna till att skapa ökad drivkraft
för att producera fler kalvar. Detta kan t ex vara en variant av produktivitetspengen som redan
finns på gris.

Ökad lönsamhet
Mål
Ökad lönsamhet inom nötköttsproduktionen.

Åtgärder
39. Gård & Djurhälsan ansvarar för Sveriges medverkan i Agri Benchmark gällande utförande
samt att tillsammans med Svenska Köttföretagen och LRF Kött hitta en finansieringslösning
för de kommande tre åren.
40. Gård & Djurhälsan ansvarar för ekonomisk uppföljning på gårdsnivå genom verktyget
Efterkalkyl Nöt samt arbeta för att ta fram standardiserade ekonomiska nyckeltal inom
nötköttsproduktionen så långt det är möjligt.

God djurhälsa
Mål
Fortsatt god djurhälsa inom nötköttsproduktionen.

Åtgärder
41. Växa Sverige ansvarar för smittskydd genom sitt pågående arbete med Smittsäkrad besättning.
42. Växa Sverige ansvarar för fortsatt god djurhälsa utifrån ett avel- och genetikperspektiv. Det
kan bli aktuellt att involvera VikingGenetics i detta arbete framöver.
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43. Gård & Djurhälsan ansvarar för att driva frågorna rörande management för god djurhälsa.
44. Jordbruksverket arbetar med att förbättra statistiken över användningen av läkemedel, särskilt
antibiotika, för nöt. Detta sker bl.a. genom att rapporteringen förenklas och djursjukdata
utvecklas. Ett förbättrat och mer tillgängligt råmaterial att undersöka om det i form av
djursjukdata kommer att möjliggöra en enklare och bättre uppföljning av
antibiotikaanvändningen.

Stöd och Regler
Stödsystemet
Slutsatser
Svensk nötköttsproduktion är till stor del beroende utav stödsystemet. Resultaten från Grön
konkurrenskraft 201524 visar att andelen stöd inklusive gårdsstödet av totalintäkten för de svenska
dikalvsgårdarna uppgår till 54 procent. Även den extensiva ungnötsproduktionen är i hög grad
beroende av stödsystemet. Det är därför helt avgörande att det finns en tilltro till stödsystemet för att
nötköttsproducenter ska våga investera, vilket i synnerhet gäller dikalvsproduktionen. Förtroende för
systemet skapas av att betalningar betalas ut i tid, att regler inte ändras under pågående
åtagandeperioder och att det finns en långsiktighet i besluten. Det är också viktigt att det finns en
förståelse och acceptans från allmänhetens sida för stödsystemen, inte minst med tanke på
långsiktigheten.

Mål
Ökat förtroende och acceptans för stödsystemet.

Åtgärder
45. Näringsdepartementet och Jordbruksverket föreslås att, tillsammans med Länsstyrelserna ta
tillvara på erfarenheter från 2015 års stödhantering i syfte att säkerställa att rutiner kopplade
till stödhanteringen fungerar även vid införandet av nya stöd och ersättningar så att
utbetalningarna kan ske så tidigt som möjligt.
46. Jordbruksverket och branschen tar ett gemensamt ansvar för att skapa tydliga rutiner kring
regelförändringar. Från branschen önskas ökad kommunikation och att det säkerhetsställs att
näringen i god tid får information om regelförändringar. Jordbruksverket önskar att det finns
en grupp från branschen att tillgå som svarar snabbt och ger input till Jordbruksverket när
regelförändringar arbetas fram.
47. För att öka acceptansen hos allmänheten krävs kommunikations- och informationskampanjer
som ger svar på vad pengarna går till och varför. Vad är det stöden används till? LRF ansvarar
för frågan och Landsbygdsnätverket skulle kunna fungera som bärare av budskapet. Det finns
erfarenheter från liknade kampanjer i Finland och Österrike.
48. LRF är ansvarig för påverkansarbete gentemot politiker för stödsystemens acceptans.

24

Källa: Grön konkurrenskraft 2015 – Produktivitet i Sverige och i konkurrentländer. Jordbruksverket, LRF och
LRF Konsult
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Enklare stöd och regler
Slutsatser
Det är viktigt att regelverket är lätt att förstå och att det finns en stabilitet. Stabilitet är en faktor att
beakta när förändringar i stödsystemen diskuteras. Förändringar kan dock inte uteslutas varför det är
viktigt att branschen aktivt följer processen kring förändringar i regelverken för att skapa så lång
framförhållning som möjligt för producenterna. Under våren 2016 kommer en översyn av
djurskyddslagstiftningen. Det är viktigt att lagstiftningen anpassas och modernisera, men utan att
tumma på djurvälfärden. Likvärdiga i bedömningarna av djur- och miljölagstiftningen är en annan
viktig fråga i sammanhanget.

Mål
Enklare stöd och regler.

Åtgärder
49. Det är önskvärt med ett fortsatt tätt samarbete inom EU vad det gäller regelförenklingar.
Näringsdepartementet och Jordbruksverket som ansvarar för lagstiftningsarbetet, bör fortsatt
bevaka när nya förenklingar sker i EU så fort som möjligt analysera potentialen för
genomförande i Sverige.
50. LRF Kött föreslås tillsammans med LRF Mjölk och Växa Sverige ta fram ett förslag för att
förenkla rapportering och journalföring av djur och förflyttningar mellan olika
produktionsplatsnummer samt utreder behovet av teknisk utveckling.
51. För att kunna påverka de sanktionsnivåer som regleras på EU-nivå tar LRF och berörda aktörer
fram ett underlag kring vilka nivåer som är rimliga för sanktioner och avdrag för tvärvillkorsoch förgröningsavvikelser. LRF ansvarar för att på EU-nivå driva frågan för rimliga sanktioner.
52. Branschen jobbar för förändring av djurtäthetskraven (djurenheter per ha) i LFA-områdena.
53. Jordbruksverket tillsammans med näringsdepartementet ansvarar för en fungerande
överlappning mellan programperioderna både i nationell tillämpning och vid framtagande av
nya EU-regler.
54. LRF Kött och Sveriges Nötköttsproducenter arbetar för införande av en djurvälfärdsersättning
för dikor.
55. Jordbruksverket ansvarar för att arbetet med typgodkännande av stallar fortgår.
56. Länsstyrelserna tillsammans med Jordbruksverket fortsätter arbete med likvärdigheten. Det är
viktigt att djurskyddslagen tolkas lika och tillämpningen av den. Det är även viktigt att
säkerställa kompetensförsörjning över tid.
57. Sveriges nötköttsproducenter, LRF Kött och Jordbruksverket fortsätter dialogen kring
beteslagstiftningen för att se över möjligheten att kunna ta in djur från bete och slutgöda inför
slakt.
58. Jordbruksverket bör fortsätta det pågående arbetet att tillsammans med Länsstyrelserna och
Livsmedelsverket ge de officiella veterinärerna vägledning för kontroll av djurskydd vid slakt
samt förbättra kommunikationen mellan myndigheterna.
59. Naturvårds- och Jordbruksverket bör ansvara för likvärdigheten inom miljölagstiftningen, så
att tolkningen är det samma oavsett kommun.
60. Regeringen föreslås arbeta för att nationella beslut om produktionsmedelsskatter föregås av
en analys av hur konkurrenskraften påverkas för de företag som berörs.
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61. LRF ansvarar för att rätt kompetenser finns med i bevakningsarbetet för den nya
arrendelagstiftningen.
62. LRF Kött, Svenska Köttföretagen och Sveriges Nötköttsproducenter ska tillsammans motverka
införande av köttskatt.

Sänkta kostnader
Slutsatser
För att stärka den svenska nötköttsproduktionens konkurrenskraft är det viktigt att identifiera vilka
delar i lagstiftningen som ger ökade kostnader, hur stora de är samt hur dessa ska hanteras.
Jordbruksverkets arbete med förenklingsresan är ett viktigt arbete för att sänka kostnaderna inom
stödhanteringen för såväl producenter som för myndigheter. Rovdjursproblematiken kräver såväl
översyn av lagstiftningen som en egen finansiering av kostnader för skydd mot rovdjur.

Mål
Arbeta för sänkta kostnader för så väl inom produktionen som för administrationen runt
stödhanteringen.

Åtgärder
63. LRF Kött ansvarar för att tillsammans med berörda aktörer utreda/undersöka vilka delar i
djurskyddslagstiftningen som ger en ökad kostnad samt kvantifiera dessa kostnader.
64. LRF ansvarar för en översyn av märknings- och journalföringsregler, vilka förenklingar går att
göra och vad görs inom detta område i EU.
65. Svenska Köttföretagen tillsammans med LRF Kött ansvarar för att utreda/undersöka vilka delar
i livsmedelslagstiftningen som ger en ökad kostnad och kvantifiera dessa kostnader.
66. LRF ansvarar för att utreda/undersöka vilka delar i miljölagstiftningen som ger en ökad kostnad
och kvantifiera dessa kostnader.
67. LRF och Livsmedelsverket bör tillsammans arbeta för ett enklare regelverk och en kontroll som
skapar värde för livsmedelsföretagen.
68. Det kan i dagsläget skilja sig mellan handläggare för vad som krävs för att få utbetalt
projektstöd. Jordbruksverkets handläggarstöd med rutiner som alla stödmyndigheter ska följa
när de handlägger ärenden för att bedömningen ska bli så likartad som möjligt över hela landet
är därför fortsatt viktigt. I den nya programperioden 2014-2020 har Jordbruksverket lagt
mycket fokus på att rutinerna ska bli ännu mer enhetliga. Därför har både personer som
arbetar med ansökan om stöd och ansökan om utbetalning varit involverade i hela
rutinarbetet, både från Jordbruksverket och från andra stödmyndigheter.
69. Jordbruksverket ansvarar för att besvarar frågeställningen ”Hur går man tillväga när fel uppstår
i samansökan på grund av oklara regler?” SAM Internet har underlättat mycket i
ansökningsförfarandet av gårdsstöd och ersättningar inom Landsbygdsprogrammet men 2015
fungerade det dock sämre på grund av att reglerna inte var klara vid öppnandet. Det kan finnas
anledning att ta hänsyn till detta vid handläggningen av stöden.
70. Länsstyrelserna och Jordbruksverket bör arbeta för omedelbar muntlig återkoppling vid
kontrollbesök samt fortsätta arbetet med riskbaserad djurskyddskontroll och att hänsyn tas
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71.

72.

73.

74.
75.

till befintliga kontrollprogram vid riskvärdering. Samt arbeta för stärkt kompetens och i största
möjliga mån likvärdiga bedömningar hos kontrollanter.
Regeringen uppmanas till att avsätta medel (ej från LBU-medel) till rovdjursstängsel i hela
landet. Det måste avsättas tillräckligt med medel så att alla relevanta djurhållare som ansöker
ska kunna erhålla ersättning för rovdjursstängsel.
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, LRF Kött och Sveriges Nötköttsproducenter bör
tillsammans föra en dialog om huruvida en djurhållare vars djur löper risk för att utsättas för
en rovdjursattack har tillräcklig möjlighet att skydda sina djur genom att stalla upp dessa under
pågående betessäsong eller om nu gällande lagstiftning behöver förtydligas.
LRF Kött och Sveriges Nötköttsproducenter arbetar för att djurhållare vars djur har utsatts för
en rovdjursattack inte ska kunna åtalas för brott mot djurskyddslagen för sådana skador på
djuren som är direkt kopplade till rovdjursattacken.
Sveriges Nötköttsproducenter tillsammans med LRF fortsätter att jobba för att de gröna
näringarnas lönsamhet och utveckling inte får försvåras av en stor vildsvinspopulation.
LRF tar på sig ansvaret för att jobba för en force majeure i femårsåtagande miljöstöd för att
hävda naturbetesmarker om rovdjurstrycket omöjliggör bete.

Tydlig politisk viljeriktning för stärkt konkurrenskraft och tillväxt
Slutsatser
Det behövs en tydlig viljeriktning för stärkt konkurrenskraft och möjlighet för tillväxt, men också en
viktig balans mellan konkurrenskraft och djurvälfärd.

Mål
Att arbeta för en tydlig politisk viljeriktning för stärkt konkurrenskraft och tillväxt.

Åtgärder
76. Svenska Köttföretagen ansvara för att arbetsgruppen Stöd och regler tar ett helhetsgrepp över
Handlingsplanen och gör inspel utifrån den till Livsmedelsstrategin.
77. LRF ansvarar för påverkansarbete på kommuner och landsting för offentlig upphandling.
78. LRF ansvarar för det regionala påverkansarbetet för måluppfyllnad.
79. Hela branschen har ett gemensamt ansvar för att höja statusen för branschen och för de
enskilda lantbruksföretagen genom att lyfta det positiva som vi tillsammans bidrar med och
kan åstadkomma.

Kontroller
Slutsats
Kommunikationen och det personliga bemötandet är oerhört viktigt i en kontrollsituation och gäller så
väl kontrollant som den som blir utsatt för kontroll. Föranmälda kontroller, checklistor och viljan att
samordna kontroller är förändringar i rätt riktning, men mer behövs. Det är viktigt att sanktioner står
i proportion till kontrollavvikelse och att den som blir kontrollerad vet vilka avvikelser som kommer att

31

rapporteras vidare av kontrollanten. Det finns idag ett bra hjälpmedel för egen kontroll i form av
Miljöhusesynen25. Den uppdateras kontinuerligt och kan användas för egenkontroll.

Mål
Arbeta för tydlighet, trygghet, effektivitet och ett bra bemötande i samband med kontroller.

Åtgärder
80. Jordbruksverket arbetar med att effektivisera kontrollerna genom samordning och tar också
fram checklistor. För djurskyddskontroll finns checklistor sedan länge. Arbetet med kontroller
är en del i förenklingsresan.
81. Jordbruksverket, Länsstyrelserna, LRF och Sveriges Nötköttsproducenter bör fortsatt
gemensamt arbeta för att förbättra bemötande i samband med kontroll. Det är viktigt med en
muntlig återkoppling innan kontrollanten åker ifrån gården. Kontrollanten bör kommunicera
vilka avvikelser man sett och som man kommer att ta med i kontrollrapporten. Målet är att 90
procent av kontrollrapporterna ska vara utsända inom 21 dagar.
82. LRF får i uppdrag att arbeta för hur vi får ut största möjliga nytta av miljöhusesynen för att
undvika sanktioner i samband med kontroll.

25

www.miljohusesyn.nu
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