Slutrapport från projektet

Tillväxtprogram för nötkött – förstudie (Tillväxt Nötkött)
1. Sammanfattning
För att stärka den svenska nötköttsproduktionen är det väsentligt att möjliggöra ett nationellt
tillväxtprogram. Denna slutrapport beskriver den förstudie som ska bilda underlag för
tillväxtprogrammet; varför det behövs och vilka ämnesområden och åtgärdsförslag som bör
prioriteras och som ger förslag till hur programmet kan organiseras.
Förstudien har letts av en styrgrupp med representanter för de tre fakulteterna inom SLU och
företrädare för näringen. Flera rådslag har anordnats för att ge goda möjligheter för olika
intressenter att delta i arbetet med att identifiera angelägna frågor.

2. Bakgrund
Nötköttsproduktionen står för en betydande del av jordbrukets värde i Sverige då nötköttet
utgör nästan 20% av animalieproduktionens värde. Den genererar arbetstillfällen i såväl
primärproduktion som i efterkommande led; slakteri, styckning, förädling och handel.
Nötköttsföretagen är därutöver helt nödvändiga för att bevara biologisk mångfald och
kulturvärden i betesmarkerna. Huvuddelen av den areal betesmarker som hävdas mot betalning
i form av miljöersättningar och gårdsstöd betas av nötkreatur. Långliggande gräsmarker,
framförallt om de är träd- och buskbärande, binder koldioxid vilket är positivt ur
klimatsynpunkt. Nötköttsproduktionen har dessutom en betydande roll för utvecklingen av
landsbygden generellt genom att skapa attraktiva levande landskap med goda förutsättningar
för boende, företagande, rekreation och turism. Detta skapar i sin tur ytterligare arbetstillfällen.
Nötköttssektorn står dock inför stora utmaningar. Sedan 1975 har värdet av den svenska
livsmedelsproduktionen halverats liksom antalet yrkesverksamma. Nötköttsproduktionen är en
av de grenar där minskningen har varit snabbast, där två tredjedelar av produktionsvärdet har
försvunnit. En pressad lönsamhet fortsätter att dränera sektorn. Att lönsamheten i företagen i
många fall är dålig beror på låga avräkningspriser, otillräckliga ersättningar för de
landskapsvårdande insatserna och höga produktionskostnader på gårdsnivå. Antalet nötkreatur
minskar årligen och idag importeras mer än 50 % av det nötkött som konsumeras i Sverige.
Kommande förändringar inom CAP med frikoppling av produktionskopplade stöd
(tilläggsbeloppen) skapar också osäkerhet bland företagen. Klimatfrågan, där idisslarna utpekas
som stora ”bovar”, får stor uppmärksamhet i den pågående samhällsdebatten, vilket är mentalt
tungt för producenterna.
Trots nötköttsproduktionens stora betydelse är medel till svensk forskning och utveckling inom
nötköttsproduktion tämligen blygsamma. För att nötköttsforskningen ska stå i proportion till
näringens ekonomiska betydelse behöver den prioriteras, vilket slås fast i ramprogrammet för
lantbrukets djur vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Samtidigt som situationen är besvärlig finns det stora möjligheter att vända branschens
utveckling genom en målmedveten kraftsamling som tar avstamp i konsumenternas och
samhällets intressen. Det har funnits ett sydsvenskt initiativ Tillväxt Nötkött med start 2006
som syftade till att skapa en mötesplats för aktörer inom nötköttsproduktionen och för att
initiera och informera om nötköttsforskning och att stärka sydsvensk nötköttsproduktion.
Projektet pågick 2008-10 och finansierades av LTJ-fakulteten vid SLU, Alnarp, Partnerskap
Alnarp och Lantmännens Riksförbund (LRF) Skåne. Ett liknande västsvenskt initiativ har
funnits i Agrovästs regi i drygt 15 år.
Det finns dock ingen nationell samverkansplattform och det fanns därför ett stort behov av ett
kraftsamlande tillväxtprogram för nötkött. Det finns flera skäl att skapa ett nationellt
tillväxtprogram som fungerar som en plattform för kommunikation, nya initiativ och
samordning av insatser:
• Kunskap är en avgörande tillväxtfaktor i en hårdnande konkurrens
• En bred intressent- och aktörssamverkan ger bättre förutsättningar för omvärldsspaning
och resurseffektiv prioritering
• Samarbete i rådgivning, utbildning, utveckling och forskning skapar förutsättningar för
högre utbyte av insatta resurser och effektivare kommunikation av kunskapsbehov och
resultat.
• Kraftsamling förutsätter samarbete i ett litet land som Sverige
• Nationell kraftsamling baserad på starka noder fördelade över landet ökar möjligheterna
till både regional och internationellt styrka

3. Förstudien
3.1 Ansökan och beslut
En ansökan om projektstöd inom kompetensutveckling för att möjliggöra en förstudie till en
tillväxtsatsning skickades till Jordbruksverket den 14 feb 2011 från SLU, Skara efter samråd
mellan SLU och näringsföreträdare. I diskussionerna deltog från näringen Anita Persson
(Sveriges Nötköttsproducenter, SNP) och Anna Kristoffersson (Sveriges Djurbönder) och från
SLU deltog Håkan Schroeder, Madeleine Magnusson, Anders Nilsson, Eva von Wachenfelt,
Anders Herlin (LTJ-fak); Karl-Ivar Kumm, Anna Hessle, Ingemar Olsson, Staffan Eriksson
(VH-fak) samt Kerstin Lundström och Kjell Martinsson (NL-fak).
Ett rådslag hölls den 7 mars 2011 i Stockholm med ett drygt 40-tal inbjudna företrädare för
forskning, myndigheter, intresseorganisationer och produktionen för att förankra initiativet med
ett tillväxtprogram och inhämta synpunkter på innehåll och genomförande.
Jordbruksverket beslutade den 23 aug 2011 att projektet skulle medfinansieras med 350 000 kr
inom målområdet företagsutveckling inom de gröna näringarna. Medfinansiering skulle utöver
projektstödet ske med egna arbetsinsatser från VH-fak (40 000 kr), NL-fak (30 000 kr), LTJfak (30 000 kr) och LRF (50 000 kr). Den verkliga medfinansieringen från ingående parter har
blivit högre, uppskattningsvis 350 000 kr totalt, varav huvuddelen egen arbetstid.

3.2 Övergripande syfte för tillväxtprogram för nötkött
Tillväxtprogrammet ska bidra till
- att nötköttssproduktionens totala realvärde i primärproduktionsledet ökar med 1% per år fram
till 2020
- att nötköttsproduktionen ökar så att miljömålet avseende 450 000 hektar hävdad ängs- och
betesmark uppfylls.

3.3 Mål för förstudien
Målet för förstudien var
- ett framtaget underlag som på på bästa sätt möjliggör för ett huvudprojekt med ovanstående
syfte, det vill säga att utveckla svensk nötköttsproduktion. Underlaget skulle utgöras av en
analys med beskrivning av förutsättningar, problembild och vilka frågor som är mest
angelägna och möjliga att lösa via huvudprojektet.
- gemensamma inriktningsmål, vilka kommer att ligga som grund för prioriterade aktiviteter i
huvudprojektet. Målen baseras på en behovsanalys.
- att hitta finansieringsmöjligheter för tillväxtprogrammet.
- att identifiera synergier mellan forskning, utveckling och kompetensutveckling genom
utbildning och rådgivning.
- att tillväxtprogrammet som helhet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv och
syntestänkande som omfattar dels livsmedelskedjan från nötköttsföretagare till konsument,
dels produktionens betydelse ur miljö- och landskapsperspektiv.

3.4 Målgrupp
Målgrupp för förstudien är de aktörer som är representerade i styrgruppen, andra aktörer med
intresse av att stärka nötköttsproduktionen, finansiärer och beslutsfattare.
Primära målgrupper för huvudprojektet är samtliga svenska nötköttsproducenter samt alla som
är involverade i produktionskedjan gällande nötköttet respektive gällande
landskapsskötsel/miljötjänster samt de som arbetar med forskning och kompetensutveckling.
Därutöver alla landsbygdsboende och andra samhällsmedborgare som är beroende av ett
levande landskap med rik biologisk mångfald, bevarade ekosystemtjänster och goda
förutsättningar för boende, företagande och rekreation på landsbygden.

3.5 Organisation
Förstudien leddes av en styrgrupp med representanter för de tre fakulteterna inom SLU: Lotta
Berg, Anna Hessle, Kjell Martinsson, Pernilla Salevid, Håkan Schroeder, Åse Sternesjö och
Eva von Wachenfelt. Från näringen ingick Anita Persson, SNP, Anna Kristoffersson, Sveriges
Djurbönder och Erica Lindberg, LRF. Håkan Schröder var ordförande för styrgruppen och
operativ projektledare var Inger Pehrson, Palustre Hb. Ordföranden och projektledaren
bildade tillsammans med Anna Hessle en projektgrupp. I stället för att ha en referensgrupp
har flera rådslag anordnats för att ge goda möjligheter för olika intressenter att delta i arbetet.

3.6 Genomförda aktiviteter i förstudien
 Styrgruppsmöten
Styrgruppen hade ett inledande heldagsmöte i Stockholm den 12 sep 2011.
Styrgruppen deltog som gruppledare vid miniworkshoparna i rådslaget Framtidens
Nötköttsproduktion den 8 feb 2012.
Styrgruppen har därutöver haft sex telefonsammanträden, under 2011 29 aug, 17 okt, 5 dec och
under 2012 17 jan, 10 feb och 4 apr.

 Projektgruppsmöten
Projektgruppen har haft sju telefonmöten, under 2011 21 sep, 4 okt, 20 okt och under 2012 9
jan, 20 feb, 28 feb och 19 mars.
 Arbetsmöte
Styrgruppen hade ett arbetsmöte den 12 sep 2011 med syfte att gemensamt bygga en
”infoplattform”, att utveckla en gemensam bild och att göra en första analys gällande
utmaningar/problemställningar respektive aktiviteter och genomförandeformer. Som bas för
arbetet vid mötet redogjorde Sören Persson, LRF, för arbetet med LRFs Livsmedelsstrategi och
Pernilla Salevid, SLU, för lönsamheten inom nötköttsproduktionen. Styrgruppen identifierade
vid mötet prioriterade områden för det fortsatta arbetet:
- Nötköttsmarknaden
- Ägarskifte – Framtidens nötköttsföretag
- Ökad resurseffektivitet
- Rådgivning
- Näringspolitik
En genomgång gjordes också vid mötet av aktuella aktörer inom olika områden med
anknytning till nötköttsproduktionen.
 Beskrivning av FoU gällande svensk nötköttsproduktion
En inventering av forskningsresurser på SLU samt instituten JTI, SVA och SIK har gjorts
via enkäter liksom en översiktlig SWOT-analys av forskningen. (Se bilagor 2 och 3) En
sökning på examensarbeten som gällt nötköttsproduktion gjordes också via SLUs bibliotek.
Det konstaterades bl a att det är för få forskare och doktorander som arbetar inom
nötköttsproduktionen och att en stor andel externa medel skapar en osäker tillvaro för
forskarna. Eftersom Sverige i en internationell jämförelse är ett mycket litet ”nötköttsland”,
med i många avvikande förutsättningar från andra länder försvårar det möjligheterna att
överföra forskningsresultat från andra länder.
Infrastruktursatsningar görs i dagsläget på forskning kring mjölk, gris och fjäderfä medan det
för närvarande inte görs någon satsning på nötköttsforskning i motsvarande utsträckning.
Mycket bekymmersamt är minskade statliga medel till tillämpad lantbruksforskning.
 Rådgivningsrådslag
För att möjliggöra för producenterna att lämna synpunkter på den rådande nötköttsrådgivningen
och lämna önskemål om framtida rådgivning ordnades ett Rådgivningsrådslag i Nässjö den 15
dec 2011. Till rådslaget inbjöds representanter för SNPs olika köttproducentklubbar
(distriktsföreningar) samt företrädare för rådgivningsbolaget Taurus och olika
rådgivningsföretag. Totalt deltog ca 20 personer. Som underlag för rådslaget hade en enkät
skickats ut till de av SNPs medlemmar som angett e-postadress. Ca 55 enkätsvar
sammanställdes och redovisades vid rådslaget. Deltagarna fick i gruppdiskussioner uppdrag att
svara på frågorna ”Hur kan vi möta producenternas behov och önskemål?” respektive ”Inspel
till Tillväxt Nötkött?” och efter en redovisning och diskussion runt gruppernas svar gjordes
slutligen en ”bordet runt”-genomgång gällande ”Vad kan jag göra som producent eller
företrädare får rådgivningsföretag för att möta det framtida behovet av nötköttsrådgivning?”.
(Se bilaga 5)

 Rådslaget Framtidens Nötköttsproduktion
För att identifiera viktiga forsknings- och utvecklingsområden för nötköttsproduktionen, att ta
fram konkreta förslag på åtgärder och att prioritera bland dessa förslag anordnades ett rådslag
den 8 feb 2012 i Stockholm i samverkan med Framtidens lantbruk, SLU. Huvuddelen av
arbetet gjordes via ämnesvisa miniworkshopar vilka diskuterade ett av följande områden:
- Foderproduktion inkl. bete
- Djurhållning – avel
- Djurhållning – djurhälsa
- Djurhållning – produktionssystem och utfodring
- Djurhållning – byggnader/inhysning
- Företagsledning/management, ägandefrågor, resultatuppföljning, etc
- Politiska villkor, miljötjänster
Under arbetets gång och i samband med redovisning diskuterades även ämnesövergripande
frågor. Till varje miniworkshop inbjöds två–tre personer med mycket goda kunskaper om
respektive ämne in från näringen respektive forskare från det ämnesområdet. Totalt deltog ca
55 personer. (Se bilaga 6)
 Betesrådslag
Ett rådslag särskilt om det komplexa ämnesområdet bete ägde rum den 24 april i Linköping i
samverkan med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och med medfinansiering från
Partnerskap Alnarp. Syftet med rådslaget var att ge ökade kunskaper om möjligheter och
begränsningar och en helhetssyn när det gäller bete, leverera inspel till det pågående arbetet
med framtida CAP och vid behov identifiera områden för FoU och kompetensutveckling.
Deltagare var särskilt inbjudna företrädare för Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket,
länsstyrelser, rådgivnings- respektive intresseorganisationer, markägare och
nötköttsproducenter. (Se bilaga 7)

3.7 Initiativ gällande FoU
En beskrivning av viktigt forskningsområde gällande hållbar nötköttsproduktion formulerades
och skickades till FORMAS i sep 2011 när möjlighet erbjöds inför kommande utlysningar.
Utifrån de prioriterade områdena vid arbetsmötet den 12 sep initierades ett ett-årigt
Marknadsprojekt. Projektet startade i februari 2012 och utförs av Erik Hunter, Lena Ekelund
och Per Hansson, SLU, Alnarp, område Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi.
Finansiering sker via Partnerskap Alnarp och LRFs Livsmedelsstrategi. Syftet med arbetet är
att generera kunskap om marknadsföring och kommunikation av det svenska nöt- och
lammköttet. Med hjälp av inledande rådslag förankras och ”vässas” frågeställningarna.
Värdekedjor i olika delar av landet studeras genom enkäter och intervjuer samt olika fallstudier.
Projektet ska skapa verktyg för marknadsanalys och ge underlag för branschen att bygga
koncept i syfte att stärka sin konkurrenskraft på marknaden, via kommunikation, lönsamma
försäljningskanaler, produktutveckling etc.
Utifrån de prioriterade ämnena vid rådslaget den 8 feb skrevs två ansökningar om projektstöd
till Jordbruksverkets utlysning av medel från Landsbygdsprogrammet, ”Landet lär” (sista
ansökningsdatum den 15 feb).
Det ena projektet, ”Ökad resurseffektivitet i svensk nötköttsproduktion genom bättre
produktionsstyrning” har syftet att kunna erbjuda nötköttsproducenterna behovsanpassade
och samordnade webbaserade verktyg för produktionsstyrning, produktions- och
resultatuppföljning ges möjligheter att nå en mer resurseffektiv och lönsam produktion. Ökad

resurseffektivitet är en nödvändighet för att minska nötköttsproduktionens klimatbelastning.
Ansökan gjordes av Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Skara.
Det andra projektet, ”Nybyggnationer för nötköttsproduktion – Erfarenhetsåterföring” har
syftet att samla erfarenheter från nötköttsproducenter som under de senaste åren har byggt nya
byggnader och föra de erfarenheterna vidare till producenter som vill bygga nytt via en
internetbaserad erfarenhetsbank. Denna blir ett bra komplement till de planeringsråd som är
under uppbyggnad inom ett pågående SLF-projekt. Ansökan gjordes av Lantbrukets
Byggnadsteknik, SLU, Alnarp.
Avsikten var även att göra en projektansökan avseende köttrassemin i mjölkbesättningar
med användning av könssorterad sperma och utveckling av optimala modeller för
uppfödning av dessa kalvar. En ansökan var dock redan inskickad till SLFs Tillväxtprogram i
samma ämne från Lantbrukets Byggnadsteknik, SLU, Alnarp i samverkan med Taurus. Tyvärr
blev det avslag där, men en ansökan kommer i stället skickas till FORMAS från Inst. för
husdjursgenetik, SLU, Uppsala i samverkan med Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU,
Skara och SIK.

3.8 Information om/marknadsföring av Tillväxt Nötkött och svensk
nötköttsproduktion
En beskrivning av tillväxtsatsningen har gjorts på hemsidan www.tillvaxtnotkott.slu.se.
Artiklar om Tillväxt Nötkötts förstudie har varit införda i bl a Land Lantbruk och Kött &
Chark, i Taurus Nyhetsbrev, och på SLUs hemsida och på Matvarupriser.se (”Sveriges mest
kända konsumentsajt”)
Ett informationsblad (vikt A3, fyrfärg) har tagits fram om aktuella tillväxtsatsningar för
nötköttsproducenter där halva utrymmet ägnas åt Tillväxt Nötkött. (Se bilaga 8)
Vid Taurus Nötköttsseminarium i Tranås 26-27 jan med ca 220 deltagare informerade Anna
Hessle, Anita Persson, Erica Lindberg, Anna Kristoffersson och Inger Pehrson om Tillväxt
Nötkött.
Ett debattinlägg, ”Svenskt nötkött behövs för ett hållbart samhälle”, skrevs inom förstudien
med anledning av initiativet ”Köttfri måndag” och den delvis osakliga debatt som pågick i
dagsmedia. Debattinlägget skrevs under av fyra SLU-forskare och publicerades i Sydsvenska
Dagbladet, Göteborgsposten, Land Lantbruk och Kött & Chark.

4. Rekommendationer för fortsatt arbete – inriktningsmål
Inriktningsmålen ska ligga som grund för prioritering av aktiviteter i ett nationellt
tillväxtprogram. Användningen av inriktningsmål skapar förutsättningar för dynamik i
tillväxtprogrammet, så att möjligheter som uppstår under programmet kan tillvaratas. För att
dessa mål krävs givetvis insatser från andra aktörer utöver de som medverkat i förstudien.
Förslag till inriktningsmål:
1. En långsiktigt bärkraftig sektor med framtidstro genom stärkt lönsamhet i de olika
produktionsgrenarna och där ägarskiften och en strukturutveckling har underlättats.
2. En bibehållen och på sikt ökad hållbar produktion för att bättre tillgodose marknadens
behov av nötkött året om av den kvalitet marknaden efterfrågar, liksom för att
möjliggöra att beslutade miljökvalitetsmål uppnås.
3. Det svenska nötköttets ställning på nötköttsmarknaden har stärkts.
4. Nötköttsproducenternas andel av värdet på nötköttsmarknaden har ökat.
5. Nötköttsproducenternas produktion av ”miljönytta” sker mot ersättning genom
trovärdiga och långsiktiga ersättningssystem där målkonflikter undviks.
6. Ökad resurseffektivitet för en långsiktigt hållbar produktion. Det gäller såväl
djurmaterial, djurhälsa, foderproduktion, foderutnyttjande och inhysningssystem som
markanvändning och växtnäringsutnyttjande.
7. En kontinuerlig kompetensutveckling inom hela näringen genom en effektiv och
behovsanpassad rådgivning. Rådgivare inom olika organisationer samverkar inom
nötköttsproduktionen för att skapa kraftsamling.
8. Ett för svenska förhållanden behovsanpassat forsknings- och utvecklingsarbete
möjliggörs genom tillräckliga resurser från såväl staten som näringen. I detta arbete
ingår en kontinuerlig bevakning av FoU-insatser i andra länder (alt. ingår ett
internationellt utbyte). Forskningen samverkar med intressenter och aktörer under hela
processen från identifiering av forskningsfrågor till tillgängliggörande av resultat.
Möjliga synergier mellan forsknings-, utvecklings- och rådgivningsverksamhet i
kunskapsutveckling och kunskapssynteser utnyttjas.
9. Ett varaktigt och effektivt samarbete mellan näringsliv, intresseorganisationer,
universitet och myndigheter
10. Långsiktiga och stabila politiska villkor med en förtroendeingivande
myndighetsutövning och där den administrativa bördan har minskat.

5. Rekommendationer för fortsatt arbete – ämnesområden och
åtgärdsförslag
Nedanstående prioriterade ämnesområden och åtgärdsförslag som framkommit vid de olika
rådslagen och rådgivningsenkäten ger underlag för forsknings- och utvecklingsidéer för olika
typer av företag, organisationer och vetenskapliga institutioner.
Återkommande lyfts behovet av helhetssyn och ämnesöverskridande forsknings- och
utvecklingsinsatser. Helhetssyn och samverkan över ämnesområden önskas även gällande
rådgivning.
Det är viktigt att samverkan sker med de företag och organisationer som på olika sätt arbetar
för att stärka nötköttsproduktionen för att optimera resursinsatserna.
En utgångspunkt för alla insatser måste vara lönsamheten i nötköttsföretaget. Utan lönsamhet
ingen tillväxt. Lönsamheten i de olika produktionsgrenarna (produktion av dikalv, av mjölkrasrespektive av köttrasungnöt) måste kunna följas och analyseras på såväl företags- som nationell
nivå.
De vid det första arbetsmötet (12 sep 2011) prioriterade områdena Nötköttsmarknaden,
Ägarskifte – Framtidens nötköttsföretag, Ökad resurseffektivitet, Rådgivning respektive
Näringspolitik bildar rubriker för de nedanstående prioriteringarna.

5.1 Nötköttsmarknaden
Det svenska nötköttet måste få en starkare ställning på marknaden och där behövs som bas
utbildning av politiker, handlare och konsumenter om svensk nötköttsproduktions betydelse för
en hållbar utveckling. Även produktutveckling och varumärkesbyggnad behövs generellt för
det svenska nötköttet.
Det behövs FoU för att identifiera de mervärden som konsumenterna vill betala för och kring
hur man ska kommunicera sådana mervärden till kunden. Mervärden kan utgöras av t.ex.
ätkvalitet, livsmedelssäkerhet, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och levande landsbygd.
Offentlig upphandling är en viktig marknad. Det pågående Marknadsprojektet kommer att
generera kunskap som kan användas framöver. För att stärka mervärdena är forskning kring
produktionsstyrning, utfodring och avel för bättre köttkvalitet angeläget.
Rådgivning kring val av rätt produktionsinriktning (utifrån gårdens förutsättningar) som bygger
på mätbara värden, t ex vid slakt gällande ätkvalitet, och för att säkra en jämn tillförsel av kött
över året behöver utvecklas. Möjligheten att ersätta uppfödaren för bra ätkvalitet i avräkningen
bör utredas liksom möjligheterna att märka nötkött utifrån ätkvalitet, djuromsorg och
miljöeffekter.
Producenterna måste stärka sin andel av värdet genom en starkare affärsposition för
producenterna. Möjligheter för och konsekvenser av ”nykooperation” för försäljning och inköp
bör utredas som en del i det arbetet. Andra efterfrågade åtgärder är rådgivning i
marknadskunskap och förhandlingsteknik.

5.2 Ägarskifte – Framtidens nötköttsföretag
För att möjliggöra att vi får ett tillräckligt antal lönsamma och hållbara nötköttsföretag behöver
förutsättningarna för nya producenter att ta över förbättras. Det behöver genomföras en översyn
av besittningsskydd och avtalstider vid arrenden. Forskning angående inlåsningseffekter och
deras betydelse för svensk nötköttsproduktion är angeläget, liksom forskning kring vem som
vill vara nötköttsproducent och varför. Utökad utbildning om prisbildning, liksom information
och rådgivning kring inlåsningseffekter behövs också. En näringspolitisk åtgärd är att verka för
rimliga, arealbaserade EU-ersättningar som motverkar inlåsningseffekter.
Ska företagen kunna vara hållbara krävs en optimal användning av gårdens resurser för en
marknadsanpassad, effektiv och lönsam produktion. Därför behövs en inventering av befintliga
system för produktionsstyrning och produktionsuppföljning samt för resultatuppföljning/analys med syfte att dessa kan samordnas och vid behov kompletteras som hjälp till
företagarna.

5.3 Ökad resurseffektivitet
Ökad resurseffektivitet är en förutsättning för såväl lönsamhet som minskad klimatbelastning
kräver utöver system för produktionsstyrning, uppföljning och analys enligt ovan bästa möjliga
produktionsförutsättningar.
Djuren
Vi behöver ha funktionella, effektiva och hållbara djur genom att innefatta alla viktiga
egenskaper på ett konstruktivt sätt i avelsarbetet. Behovet av utökad registrering på individnivå
behöver inventeras och djurens egenskaper registreras som underlag för rådgivning och
avelsvärdering. Klövar och exteriör behöver uppmärksammas, liksom lynne. Det behövs
arbete för införandet av avelsvärdering grundad på genomiska data (genomisk selektion).
För att minska smittspridningen gällande såväl luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar som
parasitära betessmittor krävs övervakning, förebyggande, kontroll och bekämpning eller
utrotning. Det förutsätter i sin tur heltäckande nuläges- och omvärldsanalys med riskbedömning
vad gäller t ex konsekvenser av ett ändrat klimat och utökade rådgivningsinsatser.
Forskning och utvecklingsprojekt för att nå levande och friska kalvar kalvar behövs och de
måste göras utifrån en helhetssyn där smittsäkra produktionssystem, bra kalvstallar, bra
mjölkutfodring och god skötsel ingår. Mer rådgivning, med nya pedagogiska grepp, behövs här.
Forskning kring för- och nackdelar med ökad användningen av köttrassemin och könssorterad
sperma i mjölkbesättningar behövs. De möjligheter som könssorterad sperma ger för olika
produktionsmodeller för olika förutsättningar på gården med avseende på marknadsanpassning
(inkl. ätkvalitet), klimat och andra miljöfaktorer samt lönsamhet behöver studeras.
Rådgivningen kring användning av köttrassemin i mjölkkobesättningar behöver stärkas.
Foder
Forskningsprojekt med helhetssyn gällande optimala fodermixer med vallfoder av olika
kvalitet, halm, helsäd, kraftfoder, biprodukter och vad de betyder för foderintag, idisslingstid,
tillväxt, slaktkroppssammansättning, djurhälsa, miljötjänster m.m. för olika djurkategorier är
angeläget.
En helhetssyn behövs även i forskningen kring vallfoder. Forskningsprojekt kring odling och
användning av t. ex. luzern och andra nya grovfoderslag, effekter av extrema vädersituationer,

olika arters konkurrensförmåga, effekt av olika skördeintervall på avkastning och näringsvärde
är angeläget.
Användning av alternativ till importerat sojamjöl måste öka och därför behövs forsknings- och
utvecklingsprojekt kring inhemska fodermedel. Man bör utgå från en helhetssyn när det gäller
vallfröblandningar, trindsäd och oljeväxter är angeläget och involvera såväl odlingsaspekter
som foderomsättning. En bättre kommunikation mellan forskare, rådgivare och foderföretag om
alternativ till soja bör eftersträvas.
Inhysningssystem
Det krävs rationella, kostnads- och resurseffektiva stallar och stallsystem med bra smittskydd
samt god djur- och arbetsmiljö, som också är flexibla för variation i djurantal och -kategorier.
Därför behövs forskning med systemtänkande kring djurflöden, produktionstillväxt,
investering, arbetsåtgång, arbetsmiljö, biosäkerhet, djurvälfärd, etc. En databas som genom
intervjuer samlar erfarenheter från producenter som har använt nybyggda stallar några år
behöver skapas. Utvecklingsprojekt gällande kostnader, miljöeffekter, behov av skötsel och
underhåll vid utomhusytor med olika material och utformning behövs. Ekonomiska
beräkningar på olika systemlösningar bör genomföras och användas i rådgivningen.
Markanvändning
Optimala uppfödningssystem där bete på naturbetesmarker kombineras med gödslat bete och
tillskottsfoder för lönsammare djurproduktion med stor miljönytta behöver utvecklas genom
forsknings- och utvecklingsprojekt och erfarenheter spridas genom rådgivning. En
näringspolitisk åtgärd är att verka för att ”miljösmart bete” kan stödjas via kommande
miljöersättningssystem.
Agroforestry, där bioenergiproduktion kombineras med betesbaserad nötköttsproduktion,
behöver studeras via forskningsprojekt där man jämför med betesdrift utan träd med hänsyn till
effekter på klimat, biologisk mångfald och företagsekonomisk lönsamhet. Härvid studeras
agroforestrysystem med olika trädslag, trädtäthet, teknik för trädetablering och djurkategorier.
Forskning gällande sociala aspekter och styrmedel behövs också: Vad tycker lantbrukarna och
vilka styrmedel behövs för att de skall överföra betes- och/eller åkermark till agroforestry? En
näringspolitisk åtgärd är att undersöka vilka möjligheter nya Landsbygdsprogrammet ger
beträffande agroforestry.
Klimatpåverkan från svensk nötköttsproduktion kan minskad genom att utnyttja marker och
växtnäring på ett resurseffektivt sätt och genom minskad användning av fossilt bränsle. Det
behövs FoU angående kolinlagring i mark och i biomassa liksom beträffande energisnåla
produktionssystem samt biogas, t ex användning av restprodukter, är också angeläget.
Inventera erfarenhet av gräs på grönträda - kan den användas effektivt? Undersök
nettoutsläppet av växthusgaser om man använder grönträda för nötköttsproduktion.
Konsekvenser för markanvändning om priset på bioenergi ökar och andra generationens
bioenergi blir ett sätt att minska klimatförändringen behöver utredas: Vilka marker tas i
anspråk? Hur påverkas förutsättningarna för den svenska nötköttsproduktionen? Rådgivningen
behöver förstärkas runt energiförbrukning och klimatfrågor.

5.4 Rådgivning
Rådgivningsbehov inom olika ämnesområden finns upptaget under respektive rubrik.
För att utveckla produktionen måste den kunskap som behövs vara samlad och
avnämaranpassad med ökad tillgänglighet. Därför behöver befintlig kunskap från forskning i
Sverige och andra länder sammanställas, vid behov bearbeta och tillgängliggöras. Kanalerna
för att kommunicera forskningsresultat ut till näringen (t.ex. olika hemsidor) och
forskningsbehov in till forskarna behöver förbättras.
Producenterna efterfrågar helhetsrådgivning; rådgivning gällande hela företaget utifrån
befintliga förutsättningar. Man vill ha mer rådgivning och bra rådgivningsverktyg
gällande produktionsoptimering, produktionsekonomi och företagsledning/management.
Vidare vill man ha mer rådgivning gällande marknadsfrågor och EU.
Olika faser i företagandet och olika företagsformer och storlekar kräver olika typer av
rådgivning där t.ex. gårdsråd kan passa vissa och erfagrupper passa andra. Oavsett krävs det
kompetenta rådgivare – med nyrekrytering – som kan samarbeta över organisationsgränser.

5.5 Näringspolitik
Nötköttsproducenterna är i hög grad beroende av politiska beslut och styrmedel. Inför
kommande förändringar av jordbrukspolitiken eftersträvas ett ändamålsenligt CAP med
långsiktiga och samhällsekonomiskt motiverade miljöersättningar. Det gäller exempelvis olika
former av bete inklusive agroforestry enligt ovan. Det måste finnas ett helhetsperspektiv, att
man beaktar hur gårdsstöd, olika miljöersättningar och LFA tillsammans påverkar olika
företag. Arealerna måste fastställas en gång för alla och arealmätningen måste vara säker.
Det behövs nationella mål/visioner som bas för styrmedel och ”folkbildning” (vilket ger
medvetna val i butik).
För att få rätt styrmedel behövs samhälls- och företagsekonomisk forskning kring styrmedlens
betydelse i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mätmetoder och värderingssystem gällande
nötköttsproduktionens miljöeffekter och uppföljningssystem för EU-ersättningar behövs för att
möjliggöra miljöersättningar som ger större nytta än dagens. Ur ett samhälls- och ett globalt
livsmedelsförsörjningsperspektiv är en extensiv användning av markresursen inte bra.
Betesmarkernas roll i ”Färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050” behöver
uppmärksammas. Vi bör kunna ha en större produktion av beteskött i Sverige, gärna i
kombination med aktivt medan man ur klimat (och miljö-) synpunkt hellre bör producera
bioenergi i Brasilien och på Irland
För många nötköttsproducenter är tillämpningen av politiken och myndighetsutövningen
mycket tyngande. Rättssäkra regelverk och förenkling av regelverk avseende djurskydd och
miljöeffekter måste åstadkommas.
Det behöver utvecklas djur- och naturbaserade indikatorer som mäter ”verklig” djurvälfärd och
miljöpåverkan. Regler som hindrar eller försvårar företagande idag behöver identifieras och
undersökningar ske hur en förändring av dessa regler skulle påverka djur- eller miljöskyddet
samt effekter på mervärden, t ex beteskrav, träd på betesmarker och regler för gödselspridning.
Konkreta förslag till förenklingar som underlättar för uppfödare i befintliga system behöver tas
fram och miljökraven utvecklas så att de blir mer anpassade efter gårdens förutsättningar och
gårdens verkliga effekt (såväl positiv som negativ) på miljön.

Det behövs mer samverkan mellan gårdar där man bryter den ”mentala låsningen” att se varje
gård för sig och man uppmuntrar till att mark- och djurägare tar ett bygdeansvar. Att skapa
samverkan mellan nyckelpersoner på olika myndigheter som har en gemensam målbild som
mark- och djurägare är viktigt för att kunna arbeta effektivt med större områden

6. Rekommendationer för fortsatt arbete – arbetssätt, organisation
och finansiering
Det hittillsvarande arbetet i förstudien har skapat en gemensam plattform för näring och
forskning där en dialog gett bredare kunskaper, samsyn och större tyngd i argumenten. Att
sammanföra företrädare för praktik, rådgivning och forskning till gemensamma diskussioner
med samma mål gör att man kan komma längre än när de olika kategorierna träffas var för sig.
Arbetet i förstudien har också varit viktigt för att inom SLU uppmärksamma
nötköttsbranschens framtidsfrågor och behov av kunskap.
Det är mycket viktigt att en fortsatt gemensam plattform för SLU och näringsföreträdare i form
av ett tillväxtprogram kan möjliggöras. Ett sådant tillväxtprogram kan genom att koppla
samman viktiga aktörer fungera både som koordinator och pådrivare för branschen.
Förslagsvis kan det vara ett 3-årigt projekt som inledningsvis har SLU som huvudansvarig men
på beställning av och i ett mycket nära samarbete med partners som i ett inledningsskede utgörs
av LRF, Sveriges Nötköttsproducenter och Sveriges Djurbönder. Olika aktörers ansvar och
insatser regleras via avtal. Projektet föreslås omfatta en plattform med verkställande
koordinator med resurser att löpande ta initiativ till och genomföra aktiviteter i linje med
projektets målsättning.
Projektet ska utgöra en bas för att initiera, söka och genomföra projekt i linje med
överenskomna inriktningsmål. Det ska
 bidra till att det blir ett varaktigt, effektivt samarbete mellan producenter/
intresseorganisationer, rådgivningsföretag, SLU och andra universitet eller
forskningsinstitut
 initiera, samordna och prioritera forsknings- och utvecklingsinsatser på nationell, regional
och lokal nivå, t ex genom att utveckla en portfölj med projektförslag
 söka finansiering för och koordinera tillväxtfrämjande projekt
 stärka forskningen
 medverka till att formera och utveckla innovativa forskningsmiljöer
 medverka till nya forskningsprogram
 identifiera nationella och internationella samarbetspartners
 medverka till att erhållna kunskaper kommer avnämarna till del och bidra till en
kunskapsbaserad utveckling
 möjliggöra att partnerna tillsammans uppvaktar finansiärer för att långsiktigt säkra ett
resurseffektivt samarbete
Huvudmännen för projektet (SLU, LRF, Sveriges Nötköttsproducenter och Sveriges
Djurbönder) undersöker möjligheterna att utveckla ett fortsatt samarbete enligt intentionerna
med förstudien ”Tillväxt Nötkött”. Den fortsatta dialogen om möjliga utvecklingsvägar baseras
på följande huvudpunkter.







Ledningarna för VH-fak, NL-fak och LTJ-fak stödjer ett försök att skapa ett långsiktigt
projekt enligt intentionerna att arbeta kunskapsbaserat, tvärvetenskapligt och
fakultetsövergripande med i nära samverkan med näringen.
SLU undersöker möjligheterna att koppla projektet till befintliga koordinerande strukturer
inom universitetet.
Möjligheterna att se projektet som en lärandeprocess inte bara ämnesmässigt utan även
arbetsformer för samverkan bör tillvaratas t ex genom att engagera SLUs nya
samverkanslektorer.
Ambitionsnivån i projektet måste anpassas till finansieringen. Det krävs mycket stora
resurser för att arbeta tvärvetenskapligt med stora frågor (erfarenheter från t ex ”Future
Forest”).
Det är viktigt med en tydlig ledningsfunktion för projektet.

Beslut om en eventuell fortsättning av initiativet ”Tillväxt Nötkött” och i så fall formerna
för arbetet kommer att fattas under hösten 2012.

Bilagor
1. Minnesanteckningar med deltagarlista från styrgruppsmöte den 12 sep 2011
2. Inventering av forskningsresurser, sammanställning
3. SWOT-analys gällande svensk nötköttsforskning
4. Rådgivningsenkät, sammanställning
5. Program, minnesanteckningar med deltagarlista från Rådgivningsrådslag den 15 dec 2011
6. Program, minnesanteckningar med deltagarlista från Rådslaget Framtidens
nötköttsproduktion den 8 feb 2012
7. Program, minnesanteckningar med deltagarlista från Betesrådslag
8. Infoblad Aktuella tillväxtsatsningar

Bilaga 1
Tillväxt Nötkött

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen på LRF i
Stockholm den 12 sept 2011
Deltagare: Staffan Eriksson (fm), Anna Hessle, Anna Kristoffersson, Erica Lindberg , Kjell
Martinsson, Anita Persson, Sören Persson, Pernilla Salevid, Håkan Schroeder, Eva von
Wachenfelt, Galia Zamaratskaia och Inger Pehrson
Förhinder: Lotta Berg och Kerstin Lundström (ersättare deltog)
1. Dagordningen godkändes.
2. Mötesanteckningarna från föregående möte den 29 aug lades till handlingarna. De frågor
som skulle tas upp på detta möte finns med på dagordningen.
3. Målsättning för mötet
Håkan gick igenom syftet för dagens möte:
Att gemensamt
 bygga en ”infoplattform”
 utveckla en gemensam bild
 göra en första analys gällande utmaningar/problemställningar resp. aktiviteter och
genomförandeformer.
Konkret resultat från mötet:
 prioritering utifrån en första grov skiss
 prioritering gällande den fortsatta förstudien
 skiss gällande en tänkbar plattform för ”huvudprojektet”
 lista (början) gällande projekt/finansiering
 kommunikationsplan (start)
4. Presentation
Alla deltagare presenterade sig. Helt ny var Galia som jobbar med köttfrågor på SLU. Hon har
hittills jobbat med grisfrågor men söker nu SLF-medel gällande nötkött (bäst före-datum).
Medverkande under dagen var Sören Persson, LRF som jobbar med Livsmedelsstrategin och
Pernilla Salevid, LRF Konsult som dels jobbar med Agribeef och Agri benchmark, dels är
involverad i ett SLU-projekt om lönsamheten i dikalvsproduktionen.
5. Livsmedelsstrategin
Sören presenterade kortfattat slutsatser från analysarbetet och hur LRF planerat arbete och
satsningar framöver (Se bifogad presentation). En stor utmaning för nötköttsproduktionen är att
en del av produktionen måste kunna konkurrera med lågprisimporten, en annan del av
”standardsortimentet” måste addera ”svenska plusvärden” – och vara effektiva - för att kunna
konkurrera med importerade premiumsegment.
Insikter/rekommendationer:
 Bygg (mer) värde i råvaran och/eller ta ”makten” över försäljningen
 Mervärde kräver differentiering och därmed särhållning. Råvaran måste kunna graderas.
 Ur marknadssynpunkt är det bra att vara olika.
 Det måste finnas ett strategiskt tänkande i satsningen ”Tillväxt Nötkött”

Sören berättade om en ”mervärdesmodell” som kan vara användbar i vårt arbete.
6. Hur ser lönsamheten ut och varför?
Pernilla redovisade lönsamhetsresultat från ungnöts- respektive dikalvsproduktion. (Se bifogad
presentation). Diskussion om möjligheter och begränsningar i dikalvsproduktionen utifrån vilka
politiska styrmedel som gäller. F n är det ekologiska företag med mycket betesmark och med
historiska tillägg på gårdsstödet (och mindre kor och vårkalvning) som har förutsättningar för
bäst lönsamhet. Sämst är det för konventionella besättningar med lite betesmark, stora kor och
mycket tidig kalvning.
Det verkar finnas en ”smärtgräns” i praktiken vid ca 100 dikor om man på ett bra sätt ska klara
arbetsbehov inkl tillsyn vid kalvning.
7. Åtgärdsbehov och prioriteringar
Gruppvis ”brain-stormade” vi fram en mängd åtgärdsförslag som sammanfördes i 6 olika
prioriterade områden.
Branschanalys
Mål: Ökad kunskap om omfattning och värde på olika segment på hela marknaden,
svensk kött respektive import
Stärkt värde på marknaden
Mål:
- Ökad kunskap om vilka mervärden som kan användas på marknaden (Hur gör man
affärer utifrån konsumenternas preferenser?)
- Ökad kunskap om möjliga alternativa och lönsamma marknadskanaler
- Ökad användning av nötköttets ätkvalitet för mervärdesbyggande, differentiering och
stärkt efterfrågan
- Ökad kunskap om lönsamma exportmöjligheter
- Produktutveckling
Ägarskifte – Framtidens nötköttsföretag
Mål:
- Ökade kunskaper om hur man gör ett lyckat ägarskifte
- Ökade kunskaper om vad som utmärker/möjliggör ”framtidens nötköttsföretag”
(politiska resp. marknadsmässiga förutsättningar, styrkor o svagheter med heltidsresp. deltidsföretag, tillgängliga byggnader på fd mjölkföretag, markkonkurrens
energi/livsmedelsproduktion)
Ökad resurseffektivitet
Mål:
- Ökade kunskaper om hur man når resurs- och kostnadseffektivitet beträffande
byggnader, djurmaterial, foder, mark, arbete, stallgödsel, etc
Rådgivning
Mål:
- Bättre företagsledning genom rådgivning som bygger på ”helhetskunskap”
- Större intjänandeförmåga genom affärsstöd/rådgivning som bygger på
marknads/konkurrensanalys

Näringspolitik
Mål:
- Framgångsrikt näringspolitiskt arbete genom tillgång till behovsanpassat
vetenskapligt underlag och lönsamhetsanalyser (Agribeef, Agri benchmark, mm)
- Återinfört förvärvstillstånd
- Återbetalning till SLF från staten utifrån positiv ”miljönytta” (jfr miljöskatter) från
nötköttsproduktionen
8. Genomförandeplan
Det fanns inga förslag till ändringar i Genomförandeplanen.
9. Organisation i förprojektet
Det fanns en gemensam vilja att inte utöka styrgruppen för förprojektet (dock positivt med
ekonomikompetens). Det kan däremot vara aktuellt att bilda en referensgrupp för att andra
aktörer ska kunna vara delaktiga med sina kompetenser och möjliggöra ett bra arbete i
”huvudprojektet”. Det är viktigt att skapa allianser. Ingen aktör äger ensam problemet att
nötköttsproduktionen går kräftgång! Ett sätt att involvera flera är att längre fram ordna ett eller
flera rådslag (olika teman), vilket kan vara ett alternativ eller ett komplement till referensgrupp.
Nedan transportabel ”aktörskarta”

10. Kommunikation
a) Beslut angående nytryck av totalt 200 infoblad om Tillväxt Nötkött inför Elmia
b) Beslut att tills vidare använda den hemsida som finns för Tillväxt Nötkött (knuten till
SLU, Alnarp)
c) Beslut att en PP-presentation om 5 bilder ska tas fram. Inger gör ett förslag med den
design som använt tidigare på Alnarp (Madde).
d) Beslut att Inger gör förslag till pressrelease. Huvudbudskap: första gången man gör
en samlad ansats (trippel helix) för att stärka nötköttsproduktionen.
e) Det är viktigt att alla i styrgruppen informerar om och förankrar Tillväxt
Nötköttsatsningen inom sina respektive organisationer och fakulteter.
f) Tillväxt Nötkötts styrgrupp ska kunna användas för att ge underlag till eller samlat
göra debattinlägg.
11. Ramverket
Håkan presenterade hur Tillväxt Trädgård är upplagt i innevarande period (Se bif presentation).
Man har där en styrgrupp med 7-8 pers som representerar finansiärerna, en
projektledningsgrupp på 4-5 pers och en projektledare.
Arbetet finansieras via ca 14,3 milj där 3 milj kommer från Jordbruksverket och 1,3 milj från
SLU. Det finns ”avtalade resurser” i form av eget arbete (LRF; HS, SLU, privata rådgivare) för
genomförande av aktiviteter på totalt ca 8,9 milj. Man har också en ”Tillväxtfond” på ca 6 milj
(LRF, HS, mfl)
12. Kommande telefonmöte
Preliminärt har gruppen ett telefonmöte den 17 okt kl 8.15.
Håkan kollar om det finns annat datumförslag då alla kan delta.

Vid knappaturen
Inger Pehrson

Bilaga 2
Personer som finns idag
Inst.

Personnamn

Sätt kryss för tjänstetyp, arbetstid och finansiering vad gäller nötköttsproduktion (snävt definierad) i rätt rutor

Född

Tjänstetyp

Arbetstid forskning

Arbetstid undervisning

Högre tjänst
"Mellantjänst"
Teknisk personal
(medeltal senaste 3 åren)
(professor/lektor
(forskare(försökstekniker
motsv)
motsv) <25% motsv)
25-50% 50-75% >75%
x

Statsanslag från SLU till egen lön för forskning

(medeltal senaste 3 åren)

(ej projektkostnader)

<25% 25-50% 50-75% >75%

<25% 25-50% 50-75% >75%

HMH

Christer Bergsten

1954

HMH

Bo Algers

1950

HMH

Sophie Atkinson

1968

x

HMH

Anna Hessle

1968

x

HMH

Elisabet Nadeau

1962

x

x

x

HMH

Karl-Ivar Kumm

1945

x

x

x

HMH

Konstantinos Zaralis

1975

x

HMH

Birgitta Johansson

1965

x

HMH

Pernilla Salevid

1955

x

HMH

Annika Arnesson

1952

x

x

HMH

Karin Wallin

1977

x

x

HMH

Frida Dahlström

1976

x

HMH

Jonas Dahl

1965

x

x

x

HMH

David Johansson

1979

x

x

x

HMH

Lena Lidfors

1959

HMH

Jenny Loberg

1972

x

x

HMH

Jens Jung

1966

x

x

HUV

Ingemar Olsson

1947

x

HUV

Eva Spörndly

1951

x

HUV

Anna Omasic

1977

Hgen

Marie Ekerljung

1958

Hgen

Thierry Pabiou

Hgen

Anna Näsholm

Hgen

Flavio Forabosco

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1952

x

x

x

1970

x

x

x

x
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Personer som finns idag
Inst.

Personnamn

Sätt kryss för tjänstetyp, arbetstid och finansiering vad gäller nötköttsproduktion (snävt definierad) i rätt rutor

Född

Tjänstetyp

Arbetstid forskning

Arbetstid undervisning

Högre tjänst
"Mellantjänst"
Teknisk personal
(medeltal senaste 3 åren)
(professor/lektor
(forskare(försökstekniker
motsv)
motsv) <25% motsv)
25-50% 50-75% >75%
X

X

Statsanslag från SLU till egen lön för forskning

(medeltal senaste 3 åren)

(ej projektkostnader)

<25% 25-50% 50-75% >75%

<25% 25-50% 50-75% >75%

AFB

Kjell Malmlöf

1950

AFB

Manjunath Manubolu

1978

LMV

Kerstin Lundström

1946

X

NJV

Kjell Martinsson

1946

x

x

x

x

NJV

Pekka Huhtanen

1955

x

x

x

x

LBT

Madeleine Magnusson

1962

LBT

Anders Herlin

1957

LBT

Elise Bostad

1080

x

LBT

Knut-Håkan Jeppsson

1059

X

X

LBT

Kristina Ascard

1957

X

X

X

LBT

Mikael Ventorp

1951

X

X

X

LBT

Hans von Wachenfelt

1950

X

X

X

BVF

Johan Höglund

1960

BVF

Marlene Areskog

1979

x

X

X

BVF

Adam Novobilsky

1970

x

X

X

KV

Stefan Alenius

1950

x

x

x

KV

Camilla Björkman

1951

x

x

x

KV

Kristina Forslund

1948

x

x

x

KV

Madeleine Tråvèn

1960

x

x

x

KV

Jean Francois Valarcher

1966

x

x

x

JTI

Eva Salomon

1964

x

x

x

SIK

Christel Cederberg

1959

x

SIK

Maria Berglund

1975

x

x

SIK

Magdalena Wallman

1976

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

x

X

X
X

X

X

x

X

X
X
X

x

Bilaga 2
Personer som finns idag
Inst.

Personnamn

Sätt kryss för tjänstetyp, arbetstid och finansiering vad gäller nötköttsproduktion (snävt definierad) i rätt rutor

Född

Tjänstetyp

Arbetstid forskning

Högre tjänst
"Mellantjänst"
Teknisk personal
(medeltal senaste 3 åren)
(professor/lektor
(forskare(försökstekniker
motsv)
motsv) <25% motsv)
25-50% 50-75% >75%
SIK

Veronica Sund

1984

x

SIK

Elisabeth Borch

SIK

Pernilla Arinder

SIK

Dan Melin

SIK

Evelina Tibäck

SVA

Karin Persson Waller

1956

SVA

Kerstin de Verdier

1953

X

SVA

Ylva Persson

1972

X

SVA

Charlotte Silverlås

1976

X

SVA

Ann Nyman

1973

X

SVA

Åsa Lundberg

1979

X

x

Arbetstid undervisning

Statsanslag från SLU till egen lön för forskning

(medeltal senaste 3 åren)

(ej projektkostnader)

<25% 25-50% 50-75% >75%

<25% 25-50% 50-75% >75%

x
x

x

x
x

x
X

x
x
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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Målsättningen för Tillväxt Nötkött är att öka värdet av nötköttsproduktionen på producentnivå
med 1 % per år fram till 2020 och att nationella miljömål gällande betesmarker nås. Tillväxt
Nötkött ska bl a bidra till en behovsanpassad, högkvalitativ och resurseffektiv forskning och att
ett varaktigt och effektivt samarbete mellan medverkande näringsliv, intresseorganisationer,
universitet och myndigheter utvecklas. Styrgruppen har i första hand för eget bruk därför gjort
nedanstående SWOT-analys specifikt för forskningen.

SWOT-analys svensk nötköttsforskning
Styrkor
 Fyra huvudorter med kompetens som är väl placerade geografiskt för att täcka in hela
Sveriges behov av forskning på nötköttssidan. Bland dessa finns det en forskningsstation för
experimentella studier som inte kan göras i fält.
 Forskarnas med olika specialkompetens på olika orter samverkar.
 Forskare är vana vid ett brett och tvärvetenskapligt angreppssätt på primärproduktionsnivå
 Forskare med specialkompetens från produktion, management och marknad.
 Förankring med näringen om tillämpad och behovsanpassad forskning.
Svagheter
 För få forskare och doktorander som arbetar inom nötköttsproduktionen.
 Stor andel externa medel vilket skapar en osäker tillvaro för forskarna (Jfr forskare i andra
länder som har större andel statliga forskningsmedel).
 Sverige är i en internationell jämförelse ett mycket lite ”nötköttsland”, med i många
avvikande förutsättningar från andra länder som kan försvåra möjligheterna att överföra
forskningsresultat.
Hot
 Infrastruktursatsning görs i dagsläget på forskning kring mjölk, gris och fjäderfä. För
närvarande görs inte någon satsning på nötköttsforskning i motsvarande utsträckning.
 Genom otillräcklig samverkan och utnyttjande av forskares kompetens kan forskningen bli
ineffektiv och risken för helhetstänkande försämras.
 Minskade statliga medel till och därmed mindre forskningsanslag till tillämpad forskning.
Möjligheter
 SLU:s huvudorter har etablerad kontakt inom näringen för att kunna genomföra
behovsanpassade fältförsök.
 Ökat utnyttjande av EU-finansiering.
 Genom samverkan och rätt utnyttjande av kompetenser och resurser på forskningssidan
inom landet höja statusen på och intresset för nötköttsforskning.
 Genom aktivt deltagande via internationella forskningsprojekt skapa kontakter
internationellt med de länder som har ungefär samma förutsättningar för produktion som i
Sverige.

Framtidens nötköttsrådgivning
Enkätsvaren ska användas som underlag vid Rådgivningsrådslag i Nässjö den 15 dec. Syftet
med Rådgivningsrådslaget är att vi ska få ökade kunskaper om vilka rådgivningsbehov
dagens och morgondagens nötköttsproducenter har framöver för att nå en lönsam och
hållbar produktion.
En representant per köttklubb (distriktsförening) är inbjuden att delta i rådslaget.

Enkätsvaren mailas till Inger Pehrson, inger@palustre.se senast den 13 dec.
Stort tack för hjälpen!
OBS! Samtliga frågor gäller enbart rådgivning som direkt berör nötköttsproduktionen (avel,
foderproduktion, landskapsskötsel, produktionssystem, utfodring, djurhälsa, byggnader,
företagsledning, marknad). Alla svar är konfidentiella och endast en sammanställning av
samtliga svar kommer att redovisas.

RÅDGIVNINGEN IDAG
Sätt kryss

1. Vilken typ av nötköttsproduktion har du/ni?
Dikalvsproduktion
Ungnötsproduktion
2. Hur många år har du/ni varit nötköttsföretagare?

Ange ungefärligt antal år:
Sätt kryss

3. Vilken typ av rådgivning använder du/ni?
Statlig (ex.vis inom Landsbygdsprogrammet)
Privat (Ex vis Husdjursförening, HS, LRF Konsult, Taurus)
Rådgivning kopplat till inköpt utrustning, foder, etc
Annat:
Ingen rådgivning

4. Vilken är främsta anledningen till att du/ni inte använder någon rådgivning om så är fallet?

5. Vilken är främsta anledningen till att du/ni använder rådgivning?

6. Det rådgivningsinnehåll (ämnesområden) som finns på marknaden idag motsvarar mina/våra
behov. Ange 1-6. 6 = helt, 1 = inte alls

7. Finns det några ämnesområden som du/ni saknar? I så fall vilka?

8. De rådgivningstjänster och/eller rådgivningsverktyg som finns motsvarar mina/våra behov.
Ange 1-6. 6 = helt, 1 = inte alls

9. Saknar du/ni rådgivningstjänster och/eller rådgivningsverktyg? I så fall vilka?

10. Hur håller du/ni i regel kontakt med rådgivarna?

Sätt kryss

Jag kontaktar rådgivarna vid behov
Rådgivarna kontaktar mig enligt en överenskommen rådgivningsplan
Rådgivarna kontaktar mig när de har något att erbjuda (eller motsvarande)
Annat sätt (vilket i så fall):
11. Vad är det absolut bästa med den rådgivning du/ni använder?

12. Vad är det absolut sämsta med den rådgivning du/ni använder?

RÅDGIVNINGEN FRAMÖVER
Ange siffra 1 - 6.
13. Värdera hur viktiga du/ni tror att följande informationskällor kommer att 6 = mycket viktig
1 = inte alls viktig
vara då det gäller att hålla sig uppdaterad inom sin produktion
Allmän lantbrukspress (Land, ATL, m fl
Facktidningar
Ange gärna vilka:
Hemsidor
Ange gärna vilka:
Sociala medier som Facebook
Produktblad
Nyhetsbrev
Ange gärna vilka:
Rådgivare
Kurser, träffar, studiebesök
Kollegor
Andra informationskällor
Ange gärna vilka:
14. Värdera hur viktiga du/ni tror att följande informationskällor/rådgivningstjänster kommer att vara framöver när du/ni ska göra strategiska vägval som
betydande produktionsförändring, utveckling eller avveckling av någon
produktionsgren?
Individuell rådgivning, träff på gården
Individuell rådgivning, träff hos rådgivaren
Erfa-grupp
Annan grupprådgivning
Seminarier/kurser
Studieresor, studiebesök, mässor
Nyhetsbrev
Enbart telefonrådgivning utan personligt möte
Gårdsråd
Andra informationskällor
Ange gärna vilka:

Ange siffra 1 - 6.
6 = mycket viktig
1 = inte alls viktig

15. Värdera hur viktiga du/ni tror att följande informationskällor/rådgivningstjänster kommer att vara framöver när du/ni ska vidta konkreta åtgärder?

Ange siffra 1 - 6.
6 = mycket viktig
1 = inte alls viktig

Individuell rådgivning, träff på gården
Individuell rådgivning, träff hos rådgivaren
Erfa-grupp
Annan grupprådgivning
Seminarier/kurser
Studieresor, studiebesök, mässor
Nyhetsbrev
Enbart telefonrådgivning utan personligt möte
Gårdsråd
Andra informationskällor
Ange gärna vilka:

16. Vilket ämnesområde bedömer du/ni vara viktigast för rådgivningen att tillhandahålla
framöver?

17. Tips om hur rådgivningsorganisationer kan förbättra sin rådgivning?

18. Övriga synpunkter

111213

Rådgivningsenkät, sammanfattning
(Antal

svar resp. vanligaste synpunkter)
Totala antalet enkätsvar: 58

3. Vilken typ av rådgivning används?
Statlig:16
Privat: 44
Rådgivning kopplat till inköp: 13
Annan: 4
Ingen: 7

6. Det rådgivningsinnehåll som finns på marknaden motsvarar mina behov
Helt, 6: 12

5: 15

4: 11

3: 8

2: 6

inte alls, 1: 2

inget svar: 4

8. De rådgivningstjänster/verktyg som finns på marknaden motsvarar mina behov
Helt , 6: 10

5: 14

4: 12

3: 8

2: 5

inte alls, 1: 2

inget svar: 7

7 och 9. Finns det några ämnesområden, rådgivningstjänster och/eller
rådgivningsverktyg som du/ni saknar? I så fall vilka?




Helhetsrådgivning: rådgivning gällande hela företaget utifrån befintliga förutsättningar
Marknadsrådgivning: kvalitetsproduktion, försäljningsalternativ, avtal, priser, etc
Företagsledning: ekonomisk och biologisk uppföljning, resursoptimering, strategier

10. Hur håller du i regel kontakt med rådgivarna?
Jag kontaktar: 46
Rådgivarna kontaktar efter plan: 8
Rådgivarna kontaktar vid erbjudande: 17
Annat sätt: 2

13. Hur viktiga tror du/ni att följande informationskällor kommer att vara då det
gäll1er att hålla sig uppdaterad inom sin produktion
Mycket viktig, 6
Allmän lantbrukspress
10
Facktidningar
12
Hemsidor
14
Sociala medier
2
Produktblad
5
Nyhetsbrev
7
Rådgivare
9
Kurser, träffar, studiebesök
15
Kollegor
15
Andra informationskällor
-

5
12
16
10
3
11
17
11
15
7

4
3
13 10
14 6
9
9
2
12
8
17
15 13
14
6
15
7
15 11
2
4

2
5
1
4
5
9
3
2
3
7
1

Inte alls viktig,1
3
1
7
25
6
3
2
3
2

Inget svar
5
7
9
10
7
5
6
8
6
-

14. Hur viktiga tror du/ni att följande informationskällor/rådgivningstjänster
1

kommer att vara framöver när du/ni ska göra strategiska vägval
Mycket viktig, 6
Individuell rådg. på gården
Individuell rådg., hos rådgivaren
Erfa-grupp
Annan grupprådgivning
Seminarier/kurser
Studieresor, studiebesök, mässor
Nyhetsbrev
Enbart telefonrådg. utan pers. möte
Gårdsråd
Andra informationskällor

23
5
12
2
3
8
3
1
5
-

5

4

3

17
11
8
5
14
14
8
3
8
3

6
8
14 14
11 11
15 17
21
9
13 16
21 12
8 14
12 13
3
2

2
1
3
5
7
6
3
5
17
3
3

Inte alls viktig,1
2
9
5
7
3
2
6
12
4
2

Inget svar
1
2
6
5
3
2
3
3
11
-

15. Hur viktiga tror du/ni att följande informationskällor/rådgivningstjänster
kommer att vara framöver när du/ni ska vidta konkreta åtgärder
Mycket viktig, 6

5

4

3

2

Inte alls viktig,1

Inget svar

Individuell rådg. på gården
21
16 10 6
1
2
2
Individuell rådg., hos rådgivaren
7
10 14 11 5
8
3
Erfa-grupp
9
10 11 10 7
5
7
Annan grupprådgivning
2
6 13 16 9
9
3
Seminarier/kurser
4
13 14 12 5
7
3
Studieresor, studiebesök, mässor
10
13 11 15 3
3
4
Nyhetsbrev
3
6
12 21 3
8
3
Enbart telefonrådg. utan pers. möte
3
4
7 15 12
13
4
Gårdsråd
7
6
15 8
5
7
11
Andra informationskällor
4
1 3 3
16. Vilket ämnesområde bedömer du/ni vara viktigast för rådgivningen att

tillhandahålla framöver?






Produktionsoptimering: effektiv uppfödning/utfodring/foderproduktion
Produktionsekonomi
Företagsledning/management
Marknadsfrågor
EU

17 o 18. Tips om hur rådgivningsorganisationer kan förbättra sin rådgivning
samt övriga synpunkter










Mer helhetsrådgivning med ekonomisk uppföljning
Mer marknadskunskap
Bättre marknadsföring av tjänsterna, gärna utbildningspaket resp. olika nivåer på rådgivningen
Kompetenta rådgivare, gärna praktisk erfarenhet
Bra rådgivning får kosta
Lägre kostnader för rådgivning
Samverka med gemensamma mål
Lyft blicken – hämta kunskap från andra länder
Viktigt att få framtidstro i nötköttsproduktionens alla led

2
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Rådgivningsenkät, sammanfattning
Totala antalet besvarade enkäter 58 st

6 och 8. Det rådgivningsinnehåll resp. de rådgivningstjänster/verktyg som
finns på marknaden motsvarar behoven (Antal svar)
6 = helt

1= inte alls

20
15
Innehåll

10

Tjänster o verktyg
5
0
6

5

4

3

2

1

13. Hur viktiga är informationskällorna för uppdatering inom produktionen
6=mycket viktig

1= inte alls viktig (Antal svar. OBS! Olika skala i de två diagrammen)

30
25
6

20

5
4

15

3
10

2
1

5
0
Allmän lbrpress

Fackpress

Hemsidor

Soc. medier

Produktblad

18
16
14
6

12

5

10

4

8

3

6

2

4

1

2
0
Nyhetsbrev

Rådgivare

Kurser, etc

Kollegor

Annat

14. Hur viktiga är informationskällorna för strategiska vägval (Antal svar)
6=mycket viktig

1= inte alls viktig

25

20
6
5

15

4
3

10

2
1

5

0
Ind rådg. på gården Ind rådg. hos rådg.

Erfagrupp

Annan grupprådg.

Sem.,kurser

25

20
6
15

5
4
3

10

2
1

5

0
Studireor, etc

Nyhetsbrev

Enbart telerådg.

Gårdsråd

Annat

15. Hur viktiga är informationskällorna för konkreta åtgärder (Antal svar)
6=mycket viktig

1= inte alls viktig

25

20
6
15

5
4
3

10

2
1
5

0
Ind rådg. på gården Ind rådg. hos rådg.

Erfagrupp

Annan grupprådg.

Sem.,kurser

25

20
6
15

5
4
3

10

2
1
5

0
Studireor, etc

Nyhetsbrev

Enbart telerådg.

Gårdsråd

Annat
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Inbjudan till Rådgivningsrådslag
Torsdag den 15 dec 2011 kl 10.00 – 16.00 på Hotell Högland, Nässjö
Kaffe från 9.30
Syfte
Syftet med Rådgivningsrådslaget är att vi ska få ökade kunskaper om vilka rådgivningsbehov
dagens och morgondagens nötköttsproducenter har för att nå en lönsam och hållbar produktion.
Bakgrund
Förutsättningarna för nötköttsproducenterna har förändrats på många sätt. Många söker t ex nya
och alternativa sätt att sälja nötköttet. Marknaden ”miljönytta” ger nödvändiga intäkter, men
medför samtidigt många krav och begränsningar. Markkonkurrensen ökar i vissa områden,
medan det på andra ställen finns tillgång på marker men avstånd och arrondering skapar
merkostnader som kan vara svåra att klara. Många äldre brukare slutar och resurser ”friställs”
som yngre skulle kunna ta över, och de kan behöva stöd av särskild rådgivning i uppbyggandet
av ett lönsamt företag.
Tillväxt Nötkött är en nationell satsning där näringen och SLU samverkar med stöd av
Jordbruksverket för att stärka nötköttsproduktionen. Målsättningen att öka värdet av
nötköttsproduktionen på producentnivå med 1 % per år fram till 2020 och att nationella
miljömål gällande betesmarker nås. Tillväxt Nötkött ska bl a bidra till en långsiktigt bärkraftig
sektor med framtidstro.
Ingen annan kan bättre beskriva rådgivningsbehovet än producenterna själva. Därför har
vi bjudit en deltagare per köttklubb (SNPs distriktsföreningar) att delta i rådslaget. De som är
anmälda kommer att ca 2 veckor innan rådslaget få ett frågeformulär att fylla i som en
förberedelse. (Om någon köttklubbsrepresentant inte har möjlighet att delta kan frågeformuläret
besvaras och skickas in innan rådslaget så den klubbens synpunkter kommer med.)
Du/ni erbjuds att delta i rådslaget för att lyssna av och diskutera med producenterna.
Anmälan
Anmälan sker senast den 30 nov till Inger Pehrson, projektledare för förstudien inom Tillväxt
Nötkött, inger@palustre.se, 035-38137
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Minnesanteckningar
Rådgivningsrådslag inom Tillväxt Nötkött på Hotell Högland,
Nässjö den 15 dec 2011
Deltagare
Albin Johansson, Sörmlands Nötköttsklubb
Gertrud Larsson, Växa Sydost
Göte Frid, Jordbruksverket
Hans Gradén, Köttklubb 7-härad
Veronica Stierna von Celsing, producent och SNPs styrelse
Mattias Wistrand, LRF Konsult
Carin Clason,Växa Halland
Anita Jonasson, SvDHV
Carina Johansson, ordf, Jönköpings läns Köttproducentklubb och jobbar på JV
Karin Granström, HS + Värmlands Nötköttsproducenter
Anett Seeman, Taurus
Helena Stenberg, Taurus
Kajsa Öhman, Skånesemin
Margareta Dahlberg LG Husdjurstjänst
Bengt Johansson, Hallands Nötköttsproducenter
Björn Kristiansson, ordf, Hallands Nötköttsproducenter
Anna Nilsson, länsstyrelsen, Jönköping
Elisabeth Gieselsson, länsstyrelsen, Halland
Lars Beve, ordf, Östra Nötköttsproducenterna
Erica Lindberg, LRF
Inger Pehrson, Palustre HB, projektledare inom Tillväxt Nötkötts förstudie
Inger informerade om Tillväxt Nötkött och planerade rådslag om marknadsfrågor som
inledning till ett projekt om nöt- och lammköttsmarknaden på SLU Alnarp. Diskussion om hur
synpunkter från hela landet skulle kunna fångas upp.
Tillväxt Nötkött ordnar tillsammans med Framtidens Lantbruk ett rådslag den 8 februari i
Stockholm där ämnesvisa miniworkshopar ska identifiera de allra viktigaste frågorna för
forsknings- och utvecklingsinsatser. Inger tar gärna emot förslag på nyckelpersoner som bör
vara med på detta rådslag.
Erica redogjorde för LRFs livsmedelsstrategi – rör livsmedelssatsningar som helt eller delvis
rör kött. (Presentationen skickas ut till deltagarna)

Genomgång av enkätsvaren (Inger). Sammanfattningar är utskickade resp. utdelade.
Diskussion runt de svar producenterna lämnat.








Vem håller kontakten? Nötköttsproducenterna tar i mindre utsträckning än
mjölkbönderna egen kontakt med rådgivarna, dock många som svarat på enkäten som
själv tar initiativ.
Nyckeltal: Benchmarking är en bristvara. Kritik mot att det finns för få
jämförelsegårdar i Agribeef och då blir det en ond cirkel ”man vill inte vara med för
jämförelsematerialet är för litet”. Viktigt med mera info om Agribeef och Agri
benchmark.
Det efterfrågas alla typer av jämförelsematerial – även beträffande djurhälsa som
antibiotikaförbrukning, mm.
De nyckeltal som efterfrågas i enkätsvaren och automatiskt överförda slaktresultat redan
finns i Taurus nyckeltal. För dikorna är det sämre men det beror på att det inte finns
data som kan stoppas in någonstans idag!
Efterfrågat ett enda system liknande Elitlamm där alla typer av besättningar kan läggas
in.
Rådgivningskanaler/-former – vilka är viktigast? Kollegor har stor betydelse. Detta
måste få utrymme att påverka rådgivningen och dess utformning!
Ofta är det flera olika kanaler/rådgivningsformer som tillsammans i slutändan leder till
ett strategiskt vägval och/eller konkreta åtgärder. De har olika betydelse under olika
delar av beslutsprocessen. Enkätsvaren tyder på att ind. rådgivning på gården/hos
rådgivaren är det huvudsakliga bollplanket för ”skarpt läge”. Det bygger på personlig
relation för att enbart telerådgivning ska fungera. Båda behöver ha stått på gården
samtidigt.
Efterfrågades uppföljning av byggen och olika satsningar. Hur blev det och vad har man
lärt?
Vilket ämne är viktigast för framtiden? Marknadsfrågor påpekades specifikt i
gruppen – finns sådan rådgivning ö h t idag? Övrigt som nämndes var
produktionsoptimering, produktionsuppföljning, företagsledning/management och EU.
Kostnad En del säger i enkätsvaren att bra rådgivning får kosta och andra säger att den
måste bli billigare. Olika uppfattningar om huruvida det är bra att subventioner eller inte
– en del för och andra helt emot.

Bengt J visade bidragskalkyl från 1992 som jämfördes med 2011 – 1000 kr sämre resultat nu
trots att man jobbar 3,5 timme istället för 11 timmar. Intressant och tyder på att vi inte kan
förbättra lönsamheten så mycket genom att öka effektiviteten utan måste också jobba på andra
områden för att tjäna mera pengar.
Medel från Landbygdsprogrammet (via Jordbruksverket). Göte ska titta på vilka behov av
nya samverkansåtgärder som finns. Kan de användas för kompetensutveckling av rådgivare?

Gruppdiskussioner och uppdrag att svara på frågorna:
 Hur kan vi möta producenternas behov och önskemål?
 Inspel till Tillväxt Nötkött?
Rådgivningens innehåll
 Förhandlingsteknik. Det fungerar beträffande t ex foderinköp men saknas beträffande
slakteriaffären (Svårt för Taurus idag med slakterierna som ägare)
 Marknadskunskap (OM vi får tydliga marknadssignaler framöver – vem vet hur vi ska
föda upp djuren för att åstadkomma den önskade kvaliteten?)
Rådgivningsform/tjänster
 Behövs ”riktiga” nötköttsrådgivare
 Gårdsråd
 Försäljningscoachning (jfr vad som finns inom skogsbranschen)
 Dokumentation på ett enkelt sätt viktigt för uppföljning av produktionen vid löpande
rådgivning. Dokumentationen ger möjlighet till jämförelse mellan år och mellan gårdar
och kan även användas för prognoser inom företaget
 Glöm inte de stora företagen!
 Rådgivningen måste klara både ”bulkproduktion” och nischproduktion
 Olika rådgivningsformer behövs för olika ändamål och för olika steg i processerna
 Utmaning – ökat behov av rådgivning, tjänsterna måste anpassas efter stora områden
och stor variation i företagsstorlek och typ
Rådgivningsverktyg
 Nyckeltal och verktyg för att kunna fixa nyckeltal i ”rådgivningsformer” (Vem betalar?)
Samverkan
 Nätverkscentral (underlätta kontakt mellan slakteri, rådgivare, producenter)– kan vara
LRF regionalt, behöver ej endast vara Taurus. (Diskussion om huruvida Taurus kan
tillhandahålla förhandlingsrådgivning eller ej – svårt med slakten som ägare.)
 Gemensam utbildning av ”riktiga” nötköttsrådgivare – aktuellt för Taurus – certifiering?
 Leverera organisationsövergripande nätverk, arbeta inom ”kluster” (regionala) där
samverkan sker mellan olika organisationer och företag
 Det behövs kompetens/verktygs-försörjning (Taurus som paraplyorganisation och
certifiering av rådgivare önskvärt nämndes också här)
 Verktygen och nyckeltalen behöver tas fram genom samverkan – bättre med ett bra än
tio halvbra, kostnadseffektivitet viktigt
 Behövs en funktion som gör omvärldsanalys och marknadsinformation
 Behövs en nationell och drivande kompetens
 Mångfald i rådgivningen viktig, och kopplingen till forskning måste ”någon” ta ansvar
för att förmedla
 Jobba i nätverk. Det är viktigt att synliggöra köttrådgivningen och marknadsföra den,
höja statusen på just köttrådgivningen. (Taurus nämndes i gruppen som ”en sol som
strålar” över hela nätverket.)

Övrigt
 Om rådgivningscheckar blir aktuellt kommer det att krävas certifiering för att
Jordbruksverket ska hålla sig till EU-reglerna. Viktigt att tänka igenom så att det inte
blir för mycket administration för att nå ett system med rådgivningscheckar.
 Viktigt med nationell spetskompetens utifrån bl a nationell FoU (Tillväxt Nötkött)
 OBS Svårare få fram resultat från svensk forskning idag, tex på olika hemsidor – ett
problem! (Tillväxt Nötkött)
 Uppmaning att kolla upp vilken forskning som finns utomlands innan vi tror att all
forskning ska kunna göras i Sverige, vi är för små och har inte de resurser som krävs.
 Se till att det finns pedagogik-kurser och informationslära för blivande rådgivare. Finns
”näringslivsinriktad rådgivning” kvar som kurs i Skara? (Tillväxt Nötkött)
Genomgång av mtrl från rådgivarseminarium på Sånga Säby 29-30 nov (arrangerat av
KSLA:s LUPP-komitté): Uttrycket ”företagsutvecklande spetsgeneralister” är bra och bör tas
med. Viktigt att man är någorlunda generalist om man är spetsrådgivare också så att man
förstår helheten men också kan prata med andra specialister.
Hur nå de producenter som är svåra att nå? Förslag på sms-tips – funkar det? Irritation över
att få info om saker som inte berör en. Tveksam inställning till sms som rådgivningsform/tjänst
att betala för.
Hur locka nya rådgivare? Tveksamt att nyutexaminerade agronomer skickas ut som rådgivare
då många saknar lantbrukserfarenhet.
Bordet runt: Vad kan jag göra som producent eller företrädare får rådgivningsföretag
för att möta det framtida behovet av nötköttsrådgivning.
 Björn: Se till så att fler producenter blir medlemmar i köttklubbarna
 Maggan D: Önskar att flera nötköttsrådgivare kommer igång – kan ställa upp med att vara
mentor. Man känner sig lite ensam och det saknas helt specialister i vissa delar av landet.
Taurus har fört dialog med Växa - påpekades att inte vara organisationsbunden i det
samarbetet, använd alla rådgivningsföretag!
 Bengt J: Öppna stallet och delge sina goda erfarenheter och sig själv som goda exempel.
Rekommenderade även återkommande korta ”frukostmöten” med andra producenter.
 Anett: Jobba med verktygen – jobba vidare med det som Taurus har idag, jobba vidare på
den positiva synen. Stötta rådgivningen för både rådgivare och producenter, med input och
redskap. Rådgivningsenkäten är ett jättebra arbetsmaterial för att veta vart krutet ska läggas.
 Kajsa Ö: Hem och jobba vidare, vi är på god väg. Enkäten visar att mycket jobbar vi med
redan idag och att få ut detta till flera är viktigt. Vi behöver ha bättre förmåga att nå ut till
alla. Skånesemin kan ta bollen gällande marknadsrådgivning, både HS och LRF kan vara en
viktig samarbetspartners i detta. Kajsa gör infoblad om kött (även mjölk mm) har varit mkt
uppskattat men mkt arbete. Samarbete med Karin G?
 HS/Karin G håller på med Vall – och marknadsbrev för nötköttsproducenterna
lokalt/regionalt och fortsätter jobba på det. Samordnare för rådgivare som vill jobba med
nötkött, så en av dem ska anmälas till Taurus nu.
 Elisabeth: sysslar med kurser, flera heldagskurser på förslag, man vill gärna ha utbyte med
varandra och hinna prata med varandra. (Jfr Köttriksdag och Nötköttsseminariet)
 Carina – köttklubben ordnar aktiviteter där Taurus kan marknadsföra sina tjänster på ett bra
sätt och nå flera producenter.
 Lars B: Marknads- och försäljningsrådgivning, viktigt att sprida info till andra kollegor att
detta verkligen behövs så att den blir efterfrågad av flera.












Hans: Vara tydlig i min beställning som producent, och tydligt tala om vad man vill ha. Bra
också om det blir flera som köper tjänster. Vi behöver prata med kollegorna och
marknadsföra behovet av rådgivning. Ingen är orakel, det är lönsamt att köpa rådgivning i
de allra flesta fall och det är en mkt viktig roll för bönderna att verkligen sprida den
informationen.
Carin: Det har varit en värdefull dag med både sammanställning och diskussioner. Lovar att
kommunicera detta till Växa Sverige och diskutera hur man ska fortsätta och ge ökad skjuts
för nötköttsrådgivningen inom Växa.
Anita: Vi arbetar inom SvDhv med att sätta ”vad vill vi” pga mkt byta av folk. Ska det vara
nischad rådgivning? Vad är kundens behov? Samverkan och nyckeltal? Detta sammanfaller
mkt väl med det som sagts här idag.
Mattias: Vi kan ha gemensamma träffar med andra rådgivare om särskilda fokusområden
och att koppla andra rådgivare till företagen där behoven uppstår. Vi kan testa ”lightvariant” av gårdsråd för att minska kostnaderna något. Marknadskunskap om förhandlingar,
mm, på gång som ett samarbete mellan LRF och LRF Konsult där Mattias är tillfrågad om
att bli projektledare.
Gertrud: Bönderna driver fram kunskap – viktigt att man talar om vad man vill ha och att
rådgivning är lönsamt – det måste komma från bönderna. Vi måste bort från
gratisrådgivningen. Vi måste i alla fall ha större andel kommersiell rådgivning för att höja
statusen på rådgivningen.
Albin: Jag ska anlita flera rådgivare och försöka hitta spetskompetens som jag idag saknar,
fortsätta med erfagrupper via klubben – ta in rådgivare på klubbmöten för att marknadsföra
dem.
Erica: Tar med signalen till LRFs Livsmedelsstarategi att marknadsinformation och
marknadskunskap/-signaler är viktiga/avgörande för framtiden och att ansvaret för detta
inte är klart i dagens nötköttsrådgivning

Vid knappaturen/Erica L och Inger P
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Rådslaget
Framtidens nötköttsproduktion
Rådslaget Framtidens nötköttsproduktion arrangerades den 8 feb 2012 av Tillväxt Nötkött och
Framtidens lantbruk (SLU), i samverkan.

OmslagsFoto: Anna Hessle

Syftet med rådslaget var att identifiera viktiga
forsknings- och utvecklingsområden för nötköttsproduktionen, att ta fram konkreta förslag på
åtgärder och att prioritera bland dessa förslag. Det
långsiktiga målet var en svensk nötköttsproduktion som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt
hållbar.
Rådslaget var uppbyggt runt ämnesvisa miniworkshopar, där inbjudna från näringen och
forskningen arbetade tillsammans. Deras uppgift
vara att identifiera kunskapsluckor eller andra hinder för att ta till vara nötköttsproduktionens möjligheter inom respektive ämnesområde. Frågorna
skulle gälla primärproduktionen, dvs före slakt
och utgångspunkten skulle vara marknadsanpassad
produktion, både avseende kvantitet, kvalitet och
leveranstid. Ämnena för grupperna var:
• Foderproduktion och bete
• Avel
• Djurhälsa
• Produktionssystem och utfodring
• Byggnader och inhysning
• Företagsledning, ägandefrågor, management
och resultatuppföljning
• Politiska villkor och miljötjänster (2 grupper)
Alla deltagare fick förbereda sig genom att läsa
material som skickades ut och fundera på möjligheter och utmaningar för en hållbar nötköttsproduktion. De skulle också identifiera prioriterade
frågor och ta fram åtgärdsförslag. I materialet
ingick bl a rapporten ”Fem framtidsscenarier för
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2050 – förutsättningar för lantbruk och markanvändning” från Framtidens lantbruk. Syftet med
dessa scenarier är att stimulera diskussionen om
vilken kunskap som behövs för att lantbruket ska
kunna föda världens befolkning år 2050.
Arbetet i grupperna inleddes med att deltagarna
berättade vilka frågor de tagit med sig till rådslaget. Sammanlagt hade deltagarna med sig ett sextiotal olika frågeställningar som bearbetades och
bedömdes under rådslaget. Nya frågeställningar
och förslag på åtgärder växte också fram under
arbetets gång. Dagens diskussioner inom ämnesgrupperna, mellan ämnesgrupperna vid lunchen
och i hela gruppen under eftermiddagen ledde
fram till tjugo prioriterade ämnen för forskning
och utveckling.
Tillväxt Nötkött
Tillväxt Nötkött är en nationell satsning för att
stärka nötköttsproduktionen (tillvaxtnotkott.slu se).
En kraftsamling sker via resurssamverkan och
koordinering av aktiviteter för att göra insatserna effektivare. En förstudie har möjliggjorts
med hjälp av medel från Landsbygdsprogrammet.
Representanter för Sveriges Nötköttsproducenter,
LRF, Sveriges Djurbönder ek. för. och SLUs samtliga huvudorter bildar en styrgrupp. Projektledare
för förstudien är Inger Pehrson, Palustre Hb.
Under förstudien, som pågår juli 2011- maj 2012,
identifieras nödvändiga åtgärder på kort och lång
sikt. Arbetet görs av styrgruppen i nära samverkan
med producenter och andra aktörer. Avsikten är
att Tillväxt Nötkött efter förstudien ska fortsätta
som en plattform för ett samarbete mellan näring
och forskning.

Rådslaget Framtidens nötköttsproduktion 2012

Varför behövs en tillväxtsatsning?
Tillväxt Nötkötts styrgrupp har identifierat följande motiv för tillväxtsatsningen:
• Stark efterfrågan på såväl svenskt nötkött som
på djurhållande bönder för att klara nationella
miljömål.
• Lönsamheten i företagen är i många fall dålig
på grund av låga avräkningspriser, otillräckliga
ersättningar för de landskapsvårdande insatserna och för höga produktionskostnader på
gårdsnivå.
• Antalet nötkreatur minskar årligen och idag
importeras mer än 50 % av det nötkött som
konsumeras i Sverige.
• Medel till svensk forskning och utveckling
inom nötköttsproduktionen står inte i proportion till utvecklingsmöjligheter och kunskapsbehov eller till näringens storlek räknat utifrån
primärproduktionens värde.

Framtidens lantbruk
Framtidens lantbruk – djur, växter och markanvändning är en ämnesövergripande forskningsplattform där SLUs forskare tillsammans med
näringsliv, intresseorganisationer och myndigheter
vill utveckla framtida forskning kring hållbart
nyttjande av våra naturresurser med tonvikt på
lantbruksproduktion och markanvändning (www.
slu.se/framtidenslantbruk). Inom Framtidens lantbruk har sex ”utmaningar” identifierats:
• Begränsa lantbrukets miljö- och
klimatpåverkan
• Förstå värderingar i samhället och bidra med
underlag till policy
• Anpassning av lantbruket till ett förändrat
klimat
• Hantering av faktiska och potentiella risker
• Lantbruk och landsbygdsutveckling
• Lösa målkonflikter relaterade till lantbruk och
markanvändning

Tillväxt Nötkötts mål
Tillväxt Nötkött ska bidra till:
• En långsiktigt bärkraftig sektor med
framtidstro
• En behovsanpassad, högkvalitativ och resurseffektiv forskning med tillgängliga resultat, samt
utbildning av hög kvalitet på högskolenivå
• Att utveckla ett varaktigt och effektivt samarbete mellan medverkande näringsliv, intresseorganisationer, universitet och myndigheter
• Att etablera en nationellt ledande och internationellt erkänd arena för utveckling av svensk
nötköttsproduktion ur ett livsmedels- och
landskapsperspektiv..

Foto: Anna Hessle
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Prioriterade ämnen
för forskning och utveckling
Deltagarnas arbete i grupperna och vid den gemensamma diskussionen under rådslaget resulterade i tjugo prioriterade ämnen med förslag på
åtgärder.
1. Samlad och avnämaranpassad kunskap med ökad
tillgänglighet

Sammanställ, vid behov bearbeta och tillgängliggör befintlig kunskap från forskning i Sverige
och andra länder. Möjliggör bredare användning
av foderoptimeringsredskapet NorFor.
Verka för bättre kanaler för att kommunicera
forskningsresultat ut till näringen och forskningsbehov in till forskarna.
2. Funktionella, effektiva och hållbara djur, genom att
innefatta alla viktiga egenskaper på ett konstruktivt sätt
i avelsarbetet

Inventera behovet av utökad registrering på
individnivå och registrera djurens egenskaper
som underlag för rådgivning och avelsvärdering.
Klövar och exteriör behöver uppmärksammas,
liksom lynne. Ta in kalvningsintervall i avelsvärderingen. Använd data från CDB+KAP/kokontroll i
utvecklingsarbetet. Arbeta för införandet av avelsvärdering grundad på genomiska data (genomisk
selektion).
3. Minskad smittspridning gällande såväl luftvägsinfektioner och diarrésjukdomar som parasitära betessmittor genom övervakning, förebyggande arbete, kontroll
och bekämpning eller utrotning

Genomför en heltäckande nuläges- och omvärldsanalys med riskbedömning vad gäller t ex
konsekvenser för smittskyddet av ett ändrat klimat. Utökade rådgivningsinsatser är också viktigt.

4. En levande och frisk kalv genom smittsäkra produktionssystem, bra kalvstallar, bra mjölkutfodring och
god skötsel

Forskning och utvecklingsprojekt om kalvar
behövs och de måste göras utifrån en helhetssyn. Mer rådgivning, med nya pedagogiska grepp,
behövs också.Visa upp goda exempel.
5. Optimala uppfödningsmodeller för kalvar från mjölkkor med avseende på marknadsanpassning (inkl ätkvalitet), klimat och andra miljöfaktorer samt lönsamhet

Forskning kring för- och nackdelar med ökad
användningen av köttrassemin och könssorterad
sperma i mjölkbesättningar behövs. Studera de
möjligheter som könssorterad sperma ger för
olika produktionsmodeller och för olika förutsättningar på gården. Utveckla rådgivningen kring
användning av köttrassemin i mjölkkobesättningar.
6. Optimala uppfödningssystem där bete på naturbetesmarker kombineras med gödslat bete och
tillskottsfoder för lönsammare djurproduktion med stor
miljönytta

Verka för forsknings- och utvecklingsprojekt
kring betestider, djurkategorier, gruppstorlekar
och betesplanering. Studera hur mycket bete
som behövs (och i vilken period) för att gynna
en biologisk mångfald. Utbildning av rådgivare
i ”miljösmart bete” behövs. Utöka rådgivningen
angående olika system för olika producentkategorier. En näringspolitisk åtgärd är att verka för
att ”miljösmart bete” kan stödjas via kommande
miljöersättningssystem.
7. Agroforestry, där bioenergiproduktion kombineras
med betesbaserad nötkötts-produktion för att nå en
klimatneutral produktion

Verka för forskningsprojekt där agroforestry
jämförs med betesdrift utan träd med hänsyn

4

Rådslaget Framtidens nötköttsproduktion 2012

till effekter på klimat, biologisk mångfald och
företagsekonomisk lönsamhet. Härvid studeras
agroforestrysystem med olika trädslag, trädtäthet,
teknik för trädetablering och djurkategorier. Styrmedel och teknik för att etablera träd. Forskning
gällande sociala aspekter och styrmedel behövs
också:Vad tycker lantbrukarna och vilka styrmedel behövs för att de skall överföra betes- och/
eller åkermark till agroforestry? En näringspolitisk åtgärd är att undersöka vilka möjligheter nya
Landsbygdsprogrammet ger beträffande agroforestry.
8. Minskad klimatpåverkan från svensk nötköttsproduktion genom att utnyttja marker och växtnäring på ett
resurseffektivt sätt och genom minskad användning av
fossilt bränsle

Forskning behövs angående kolinlagring i
mark och i biomassa. Forsknings- och utvecklingsprojekt beträffande energisnåla produktionssystem samt biogas, t ex användning av restprodukter, är också angeläget. Inventera erfarenhet
av gräs på grönträda - kan den användas effektivt?
Undersök nettoutsläppet av växthusgaser om man
använder grönträda för nötköttsproduktion. Utred
konsekvenser för markanvändning om priset på
bioenergi ökar och andra generationens bioenergi blir ett sätt att minska klimatförändringen.
Vilka marker tas i anspråk? Hur påverkas förutsättningarna för den svenska nötköttsproduktionen? Utveckla miljöanpassade bevattnings- och
odlingssystem (jordbearbetning, gödselspridning
etc) på gårdar med nötköttsproduktion. Förstärk
rådgivningen runt energiförbrukning och klimatfrågor, t ex markens mullhalt och möjligheten att
arbeta med långtids-väderprognoser för planering
av odlingsåtgärder.
9. Optimala fodermixer med vallfoder av olika kvalitet,
halm, helsäd, kraftfoder, biprodukter och vad de betyder för foderintag, idisslingstid, tillväxt, slaktkroppssammansättning, djurhälsa, miljötjänster mm för olika
djurkategorier

Verka för forskningsprojekt med helhetssyn
gällande användning av olika fodermixer. Forskning angående proteinbehov hos tunga köttrastjurar är också angeläget.

10. Produktion av optimalt vallfoder för olika djurkategorier genom medvetna val av odlingsmaterial och
odlingsåtgärder

En helhetssyn behövs i forskningen kring
vallfoder. Forskningsprojekt kring odling och
användning av t ex lusern och andra nya grovfoderslag, effekter av extrema vädersituationer, olika
arters konkurrensförmåga samt effekt av olika
skördeintervall (1-5 vallskördar) på avkastning och
näringsvärde är angeläget.
11. Ökad användning av alternativ till importerat sojamjöl för att stärka nötköttsproduktionen med avseende
på klimat- och miljöaspekter

Forsknings- och utvecklingsprojekt kring
inhemska fodermedel behövs. Utgå från en
helhetssyn och beakta vallfröblandningar: kvalitet över tid, innehåll av vitaminer och mineraler
samt metoder för ensilering och lagring. Forskning angående trindsäd och oljeväxter är angeläget, liksom forskning angående foderomsättning
(våmfunktion) vid användning av proteinfoder
och klövervall.Verka för en bättre kommunikation
mellan forskare, rådgivare och foderföretag om
alternativ till soja.
12. Rationella, kostnads- och resurseffektiva stallar
och stallsystem med bra smittskydd samt god djuroch arbetsmiljö, som också är flexibla för variation i
djurantal och djurkategorier

Forskning med systemtänkande kring djurflöden, produktionstillväxt, investering, arbetsåtgång,
arbetsmiljö, biosäkerhet, djurvälfärd etc behövs.
Utveckla flexibla, enkla system som minskar
tröskeln för att starta med nötköttsproduktion.
Skapa en databas (genom intervjuer) som samlar
erfarenheter från producenter som har använt
nybyggda stallar några år. Genomför ekonomiska
beräkningar på olika systemlösningar och använd
dem i rådgivningen.
13. Optimala utomhusytor där miljöhänsyn kombineras
med djuromsorg och kostnadseffektivitet

Utvecklingsprojekt gällande kostnader, miljöeffekter, behov av skötsel och underhåll vid
utomhusytor med olika material och utformning
behövs.
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Foto: Inger Pehrson

brukare? Hur ska betesdjuren kunna räcka till för
landskapsvården? Även forskning kring olika intressenters attityder behövs. Utveckla mätmetoder
gällande nötköttsproduktionens miljöeffekter och
uppföljningssystem för EU-ersättningar. Forskning kring landskapet behövs vad gäller gröna
korrdorer för biologisk mångfald, samordning av
betesmark och mark för rekreation etc. Sprid goda
exempel genom rådgivning.
18. Utnyttja djurens genetiska potential för bättre
köttkvalitet i syfte att stärka tillit och betalningsvilja för
svenskt nötkött

Forskning kring avel för bättre köttkvalitet
är angeläget.Vilka målegenskaper är viktiga och
hur ska de registreras? Hur kan datainsamlingen
på slakterierna utvecklas? Forskning angående
konsumentpreferenser och konsumenters betalningsvilja för hög ätkvalitet behövs också. Utred
möjligheten att ersätta uppfödaren för bra ätkvalitet i avräkningen.
19. Ökade intäkter från marknaden genom effektivare
mervärdeskommunikation och starkare affärsposition

ekosystemtjänster) är angelägen.Verka för minskad antibiotikaanvändning och ökat smittskydd.
Inventera risker och förstärk rådgivningen för att
”säkra upp” att det svenska nötköttet är ett sunt
och säkert livsmedel, med avseende på livsmedelshygien, och kommunicera säkerhet. Utveckla
rådgivningen för att säkra en jämn tillförsel av
kött över året. Produktutveckling och varumärkesbyggnad behövs. Utred möjligheter för och
konsekvenser av ”nykooperation” för försäljning
och inköp. Gamla organisationer behöver tänka
om – men hur? Verka för utbildning av politiker,
handlare och konsumenter om svensk nötköttsproduktions betydelse för en hållbar utveckling.
20. Kvalitetsmärkningssystem för allt nötkött gällande
ätkvalitet, djurvälfärd och miljöaspekter för att underlätta konsumenters val

Utred effekten av olika slags märkning av köttet,
vad gället ätkvalitet och ”etisk kvalitet”. Utveckla
en marmoreringsklassning som fungerar i praktiken och som går att kommunicera till kunden.
Utveckla den kunskapsbas som behövs för certifiering och märkning.

Forskning angående vilka mervärden som ska
kommuniceras till vem och när (t ex biologisk
mångfald, levande landsbygd, landskapsvärden och
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Deltagarnas utvärdering
Eftersom vi vid rådslaget testade en ny arbetsform med ämnesvisa workshopar och krav på att
deltagarna skulle komma förberedda med skrivna
ämnes- och åtgärdsförslag var det väsentligt att
utvärdera vad deltagarna tyckte om detta sätt att
arbeta. Trettiofem av de femtio deltagarna fyllde i
en utvärdering på nätet. Utvärderingen innehöll
fem frågor som besvarades på en skala från 1 till
10, där 1 var sämst och 10 var bäst. Nedan listas
frågorna och svaren.

4. Tycker du att formen för rådslaget var ett effektivt sätt att uppnå syftet, dvs att identifiera
viktiga forsknings- och utvecklingsområden för
nötköttsproduktionen, att ta fram konkreta förslag
på åtgärder och att prioritera bland dessa förslag?
Medel: 7,1
Vanligaste svar: 7

1. Syftet med rådslaget var att identifiera viktiga
forsknings- och utvecklingsområden för nötköttsproduktionen, att ta fram konkreta förslag på
åtgärder och att prioritera bland dessa förslag. I
vilken grad tycker du att syftet med dagen uppnåddes?
Medel: 6,7
Vanligaste svar: 7 och 8

På frågan ”Vad var det bästa med rådslaget”
svarade många att blandningen av olika intressenter med olika erfarenheter var mycket givande.
Det blev en bra dialog över ämnesgränser. Många
uppskattade också upplägget och en svarade
”Arbetsformen tvingade oss att lyfta blicken och
tänka mer på tvärs”. Flera lyfte fram att det var
en god och öppen stämning där deltagarna var
mycket engagerade, vilket gjorde att dagen kändes
”seriös”. På frågan ”Vad hade kunnat göras bättre”
saknade någon mjölkproducenter och någon ville
ha flera aktiva företagare med på rådslaget. Någon
tyckte att marknadsföring borde ha fått en egen
grupp. Det blev en intensiv och lång arbetsdag
och några tyckte det var svårt att engagera sig på
slutet. Flera påpekade att det viktigaste återstår,
nämligen att se till att dagens prioriterade ämnen
och åtgärdsförslag får genomslag hos forskningsfinansiärer och andra aktörer.

2. Inför rådslaget fick du en del litteratur att läsa
och några frågor att fundera på. I vilken grad hade
dessa förberedelser betydelse för din behållning av
rådslaget?
Medel: 5,3
Vanligaste svar: 4 och 8
3. Tycker du att de frågeställningar som behandlades på rådslaget är relevanta för den framtida
nötköttsproduktionen?
Medel: 7,8
Vanligaste svar: 8
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5. Tror du att rådslaget kommer att få någon positiv effekt på din framtida verksamhet?
Medel: 5,5
Vanligaste svar: 5
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Arrangörernas reflektioner
Nötköttsproduktionen är oerhört komplex med
många olika djurkategorier och varierande produktionsförutsättningar. Dessutom ska produktionen vara marknadsanpassad vad gäller såväl
kvalitetskött som landskapsskötsel och miljötjänster. Rådslaget sammanförde aktörer från flera olika
led (producenter, rådgivare, forskare och tjänstemän från olika intresseorganisationer). Genom att
sammanföra människor med olika erfarenheter
och kompetenser inom samma ämnesområde blev
det spännande och engagerande diskussioner där
man nådde längre än vad respektive grupp skulle
gjort var för sig.
Flera av de prioriterade frågorna har tidigare lyfts
av styrgruppen för Tillväxt Nötkött i en förstudie,
vilket gav en bekräftelse på att dessa frågor verkligen har avgörande betydelse. Det finns ingen
”kvick fix”, inga få snabba åtgärder som direkt
kan påverka lönsamhetsutveckling och hållbarhet i
näringen. Tvärt om behövs det betydande insatser
på många områden. Slående var att många vid

rådslaget pekade på behovet av en helhetssyn och
tvärvetenskapliga angrepssätt i stället för det smalare ämnesperspektiv som ofta råder i forskningssammanhang. Detta var sannolikt delvis en effekt
av att vi på rådslaget sammanförde ”experter” från
olika områden. Deltagarna fick chansen att reflektera över andras ämnesområden och att se såväl
synergier som målkonflikter. Behovet av helhetssyn och tvärvetenskaplig forskning stämmer väl
överens med slutsatserna i Framtidens lantbruks
forskningsprogram.
För en så mångfacetterad näringsgren som
nötköttsproduktionen finns det inte en lösning.
Kunskapsbehovet ser olika ut för olika produktionssystem och denna bredd behöver beaktas
mer i forskning och rådgivning. Förhoppningsvis
kommer de tjugo prioriterade ämnesområdena
och åtgärdsförslagen tas till vara på ett seriöst sätt
i såväl forskningsprogram som kompetensutveckling och näringspolitiskt arbete.
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Bilaga 1.
Program för Rådslaget
Framtidens nötköttsproduktion
Rådslaget arrangerades av Framtidens lantbruk (SLU) och Tillväxt Nötkött, 8 febr 2012
i LRF-huset på Franzéngatan 6, Stockholm.

		Program
09.00 - 9.30
09.30 - 9.40
09.40 - 10.00
10.05 - 12.20
12.20 - 13.20
13.20 - 14.10
14.10 - 14.30
14.30 - 16.25
16.25 - 16.30

Registrering och kaffe
Inledning - välkommen, syfte, upplägg. Inger Pehrson och Lotta Rydhmer
Våra utmaningar som nötköttsproducenter. Andreas Lidén
Grupparbete i ämnesgrupper
Lunch. Diskussion mellan grupper
Fortsatt grupparbete i ämnesgrupper
Skyltar med prioriterade frågeställningar sätts upp i lokalen. Kaffe
Diskussion kring gruppernas förslag i storgrupp
Avslutning

Bilaga 2.
Deltagare vid Rådslaget
Framtidens nötköttsproduktion
Foderproduktion inkl. bete

Byggnader/inhysning

Nikolaus Cederblad, uppfödare, Vikbolandet

Jan Forssell, uppfödare, Bjursås

Aron Cedergren, uppfödare, Vassmolösa

Madeleine Magnusson, SLU Alnarp

Anne-Maj Gustavsson, SLU Umeå

Eva Salomon, JTI

Elisabet Nadeau, SLU Skara

Peder Schiöler, HS Uppsala

Nilla Nilsdotter-Linde, SLU Uppsala/SLF

Eva von Wachenfeldt, SLU Alnarp (Styrgruppen, Tillväxt

Eva Spörndly, SLU Uppsala

Avel

Nötkött)

Lennart Andersson, NAB, Skärblacka

Företagsledning/management, ägandefrågor, resultatuppföljning

Kerstin Dahlgren, uppfödare, Torna-Hällestad

Hans Andersson, SLU Uppsala

Jan -Åke Eriksson, Svensk Mjölk

Kristina Glantz Nilsson, LRF Konsult,

Tommie Eriksson, Skånesemin,

Hans Gradén, uppfödare, Hökerum

Erica Lindberg, LRF, (Styrgruppen, Tillväxt Nötkött)

Pernilla Salevid, SLU Skara (Styrgruppen, Tillväxt Nötkött)

Anna Näsholm, SLU Uppsala

Lars Göran Svensson, LRF Konsult

Helena Stenberg, Taurus

Veronika von Celsing, uppfödare, Husby Rekarne

Lena Widebeck, Svensk Mjölk/Tidningen Nötkött

Rolf Åttingsberg, Handelsbanken

Djurhälsa

Politiska villkor, miljötjänster, grupp 1

Stefan Alenius, SLU, Uppsala

Sofia Björnsson, LRF

Johan Höglund, SLU, Uppsala

Anna Jamieson, WWF

Anita Jonason, Sv Djurhälsovården

Lars Jonasson, uppfödare, Eringsboda

Anna Kristoffersson, Sveriges Djurbönder (Styrgruppen,

Karin Ullvén, SLU Uppsala

Tillväxt Nötkött)

Fredrik Wachtmeister, uppfödare, Kågeröd

Andreas Lidén, uppfödare, Vara
Camilla Wälimaa, The Natural Step International

Politiska villkor, miljötjänster, grupp 2
Milton Lindh, uppfödare, Högsby

Produktionssystem och utfodring

Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

Birgitta Carlsson, uppfödare, Vrigstad

Elin Röös, SLU Uppsala

Anna Hessle, SLU Skara (Styrgruppen, Tillväxt Nötkött)

Ingrid Sarlöv-Herlin, SLU Alnarp

Johanna Liden, Taurus

Jörgen Wissman, SLU Uppsala

Madeleine Linins-Mörner, Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse
för Miljö och Utveckling

Övriga:

Ingemar Olsson, SLU Uppsala

Anders Ingvarsson, Land Lantbruk

Stina Stabo, HS Uppsala

Inger Pehrson, Palustre HB, projektledare Tillväxt Nötkött

Dan Waldemarsson, uppfödare, Habo

Lotta Rydhmer, SLU Uppsala, Framtidens lantbruk
Kristin Thored, SLU Uppsala, Framtidens lantbruk

Målet är en svensk
nötköttsproduktion som är
miljömässigt, ekonomiskt
och socialt hållbar

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817
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Betesrådslag – strategiskt bete med helhetssyn
Tid

Tisdag den 24 april 2012, kl 9.30 – 16.00

Plats

Brigaden Restaurang och Konferens, Linköping

Anmälan

Senast den 17 april månad via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se
(avbokning måste ske senast den 20 april, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader)

Avgift

Avgiftsfritt

Frågor

Innehåll: Inger Pehrson, inger@palustre.se, tel 035-38137, 0708-203312
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309
Detta möte finansieras med stöd av Stiftelsen August Wilhelm Bergstens
donationsfond och Partnerskap Alnarp

Bete är ett komplext och synnerligen tvärvetenskapligt ämnesområde. Idag handlar det inte
bara om en foderresurs utan i lika hög grad produktion av ”miljönytta”. Betesmarkernas
betydelse för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster är väl känd. Gräsmarkernas
förmåga att binda koldioxid uppmärksammas i klimatdebatten. Betydelsen av att kunna
producera högvärdiga livsmedel på marker som inte annars kan användas för
livsmedelsproduktion gör också att betesdrift är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv.
Betesplanering och betesutnyttjande måste ur lantbrukarens perspektiv ske så att både djurens
produktion blir så bra som möjligt och markerna blir skötta enligt de krav som EUersättningarna medför. Svag lönsamhet i nötköttsproduktionen i kombination med en mycket
svår struktur (små, spridda betesmarker) och omfattande regelverk gör att det på många ställen
är svårt att säkra ett långsiktigt bete.
Genom Rådslaget vill arrangörerna bidra till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt
utnyttjande av olika typer av betesmarker och en miljömässigt och ekonomiskt hållbar
nötköttsproduktion i hela landet.
Betesrådslaget bygger vidare på det möte om framtidens nötköttsproduktion som Tillväxt
Nötkött och Framtidens Lantbruk arrangerade tidigare i år. Det ska bidra till ökade kunskaper
om möjligheter, begränsningar och en helhetssyn när det gäller bete. Det ska leverera inspel till
det pågående arbetet med framtida CAP och identifiera var det behövs FoU och
kompetensutveckling.
Välkomna!

Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

Inger Pehrson
Projektledare, Tillväxt Nötkötts
förstudie

Betesrådslag
Tisdagen den 24 april 2012
Moderator: Inger Pehrson, Palustre Hb
9.00
Kaffe
9.30

Välkommen, inledning

9.40

Vilka utmaningar möter vi i verkligheten när det gäller en långsiktig hävd av
betesmarkerna?
 Anita Persson, Hörby, Sveriges Nötköttsproducenter
 Margareta Dahlberg, LG Husdjur
 Karl-Ivar Kumm, SLU, Skara
 Susanne Boe Skåmedal, länsstyrelsen, Östergötland

11.00

Betesmarkernas roll i nya CAP
Ylva Jonzon, Skogs- och lantbruksenheten, Landsbygdsdepartementet
Preliminära förslag till åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014–2020 (Tulpanprojektet)
Emma Svensson, Jordbruksverket

11.40

Gruppdiskussioner inkl. lunch.
Avbrott för kort promenad till Tinnerö eklandskap.
Ämnesförslag för de olika grupperna:
 Vad är betesmarkernas roll i ”Färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050”?
 Kan de föreslagna åtgärderna i kommande landsbygdsprogram möjliggöra ett
långsiktigt företagande?
 Är rådande extensifiering positiv ur ett företags- respektive
samhällsperspektiv?
 Hur minskar vi inlåsningseffekterna och möjliggör stora sammanhängande
betesområden?
 Hur kan nötköttsmarknaden stödja bevarandet av betesmarkerna?
OBS! Utskick kommer att ske via mail av en del material inför gruppdiskussionerna.

14.00

Presentation av slutsatser och åtgärdsförslag från de olika grupperna inkl kaffe

15.00

Gemensam diskussion. Rådslagets inspel till arbetet med CAP och förslag till FoU
och kompetensutvecklingsåtgärder.

16.00

Avslutning

Tillväxt Nötkött är en samverkan mellan SLU, Sveriges Nötköttsproducenter, LRF och
Sveriges Djurbönder med syfte att stärka den svenska nötköttsproduktionen.
www.tillvaxtnotkott.slu.se
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Betesrådslag, deltagarlista
Jörgen Andersson, Undersåker
Wilhelm Aschan, Linköping
Åke Berg, SLU, Uppsala
Göran Berglund, Väderstad
Sofia Björnsson, LRF
Susanne Boe-Skåmedal, länsstyrelsen, Östergötland
Johan Carpholm, Boxholms skogar
Margareta Dahlberg, LG Husdjurstjänst, Linghem
Lars Fredriksson, Ekolsund
Carina Greiff Andersson, länsstyrelsen, Östergötland
Andreas Gustavsson, Nykil
Lars-Åke Gustafsson, HS, Östergötland
ake.gustafsson@hushallningssallskapet.se
Marie Henningsson, Land Lantbruk
Anders Herlin, SLU, Alnarp
Anna Hessle, SLU, Skara
Kjell Sandahl, Nye, Svenska Vallföreningen
Anna Jamieson, WWF
Anders Johansson, Motala
Greger Jonsson, Väderstad
Ylva Jonzon, Landsbygdsdepartementet
Anders Jörneskog, Linköpings kommun
Karl-Ivar Kumm, SLU, Skara
Jonas Källming, länsstyrelsen, Östergötland
Erica Lindberg, LRF
Inger Pehrson, Palustre Hb
Anita Persson, Hörby, Sveriges Nötköttsproducenter
Hans Rolandsson, Landsbygdsdepartementet
Pernilla Salevid, SLU, Skara
Martin Sjödahl, Jordbruksverket
Magnus Stark, KSLA
Hans Stenström, Vikbolandet
Emma Svensson, Jordbruksverket
Torben Söderberg, Jordbruksverket
Björn Ydrén, Ydrekött

jorgen@fjallbete.nu
wilhelm@ullalva.se
ake.berg@slu.se
goran.berglund.e@telia.com
sofie.bjornsson@lrf.se
susanne.boe-skamedal@lansstyrelsen.se
johan.carpholm@boxskog.se
margareta@lg-husdjur.com
lars.fredriksson@c.lrf.se
carina.greiff.andersson@lansstyrelsen.se
tunabacken@home.se
larsmarie.henningsson@lrfmedia.lrf.se
anders.herlin@slu.se
anna.hessle@slu.se
vasen@algonet.se,
anna.jamieson@wwf.se
nassja.lantbruk@e.lrf.se
greger@tjurtorp.se
ylva.jonzon@rural.ministry.se
anders.jorneskog@linkoping.se
karl-ivar.kumm@slu.se
jonas.kallming@lrf.se
erica.lindberg@lrf.se
inger@palustre.se
rabygard@glocalnet.net
hans.rolandsson@rural.ministry.se
pernilla.salevid@slu.se
martin.sjodahl@jordbruksverket.se
magnus.stark@slu.se
hans@braborg.se
emma.svensson@jordbruksverket.se
torben.soderberg@jordbruksverket.se
tunarp@ydrekott.se

Betesrådslag – strategiskt bete med helhetssyn
Tisdagen den 24 april 2012
Minnesanteckningar
Inledning
Magnus Stark hälsade välkommen och presenterade kort KSLA, Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien. Det är en fri och oberoende snart 200-årig organisation som arbetar
med frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogsprodukter, fiske och
vattenbruk, miljö och naturresurser. Akademien finansieras huvudsakligen genom avkastningen
från egna fonder.
En viktig resurs är de ca 650 invalda ledamöterna som deltar i planering och genomförande av
alla de workshops, seminarier, konferenser som KSLA ordnar. Genom att ordna oberoende
mötesplatser för att behandla viktiga problem ges möjligheter till initiativ till åtgärder eller
verksamheter som stimulerar till utveckling (www.ksla.se ).
Inger Pehrson berättade att Tillväxt Nötkött är en samverkan mellan SLU, Sveriges Nötköttsproducenter, LRF och Sveriges Djurbönder med syfte att stärka den svenska
nötköttsproduktionen (www.tillvaxtnotkott.slu.se). För närvarande pågår en kortare förstudie
som man hoppas ska övergå i ett flerårigt tillväxtprogram.
Övergripande syfte för Betesrådslaget är en hållbar utveckling – ekologiskt, ekonomiskt och
socialt. Ska vi nå hållbar utveckling krävs det hållbara företag med betesdjur, annars klarar vi
inte biologisk mångfald, ekosystemtjänster och landsbygdsutveckling.
Betesrådslaget ska bidra till att skapa förutsättningar för
- ett långsiktigt utnyttjande av olika typer av betesmarker
- en miljömässigt och ekonomiskt hållbar nötköttsproduktion i hela landet
genom att
- identifiera möjligheter respektive begränsningar med olika åtgärder i framtida
jordbrukspolitik
- identifiera behov av FoU och/eller kompetensutveckling.
”Om man inte både ser bakåt och framåt så får man se upp”. När det gäller Betesrådslaget är
förhoppningen att alla framförallt allt ser framåt och att mötet mellan olika aktörer och
kompetenser ger berikande diskussioner.
Betesrådslaget finansierades med stöd av Stiftelsen August Wilhelm Bergstens donationsfond
och Partnerskap Alnarp.

Vilka utmaningar möter vi i verkligheten när det gäller en långsiktig hävd av
betesmarkerna?
Anita Persson, Hörby, Sveriges Nötköttsproducenter
Anita utgick ifrån sina egna marker, Råby Hällor, och beskrev hur dessa -och hon - hade
hanterats av myndigheterna från 1990-2012. (Se bilaga sist) Det var ett bra exempel på
motstridiga bedömningar och beslut som hos många lantbrukare skapar stora psykiska
påfrestningar. Det är känslor av uppgivenhet, att man inte orkar och att man gör fel. Anita
uppmanade till att som brukare våga agera och att myndigheterna måste se helheten, våga
förenkla och öka tilliten.
Den största utmaningen menade hon var att koantalet måste öka i hela landet.
Begränsningar/hot i dikalvsproduktionen är svag lönsamhet, svårigheter att få tag på mark
genom inlåsningseffekter, alternativa lönsammare verksamheter och hög medelålder på
producenterna. Djurproduktion måste lyftas mer på naturbruksgymnasierna om vi ska få unga
efterföljare när de äldre slutar.
Margareta Dahlberg, LG Husdjur
Margareta refererade vad hon upplevt som rådgivare hos många lantbrukare med betesmarker.
Kunskaperna om bete och landskapsskötsel har ökat starkt bland lantbrukarna genom åren.
Markerna kan dock vara både för hårt betade och för svagt (f a mindre marker längre från
gården). Det tar mycket tid med bete, det är svårt att få det mycket rationellt.
Det värsta hotet mot en långsiktig hävd är att det tär med alla kontroller och att man ger upp när
det är så mycket ändringar i reglerna.
Utmaningarna är att
- det måste löna sig (ekoproduktion har i princip varit en nödvändig förutsättning för
lönsamhet i dikalvsproduktionen)
- lönsamheten måste vara så hög att man har råd att investera i rationella stallar
- man måste få ha makt över sitt eget landskap. Det kan vara kränkande att det kommer
kontrollanter och har synpunkter på hur det ser ut och vad man gjort på marker där man
har lång erfarenhet.
Karl-Ivar Kumm, SLU, Skara
Karl-Ivar pekade på att de långsiktiga krafterna som bidragit till att betesmarkerna minskat
innan EU-inträdet nu har tagit över igen och betesmarkerna minskar.
Beteshävden hotas vid behov av nyinvesteringar, med ny brukare, med minskad stutproduktion
och där det blir konkurrens om marken (energi).
Karl-Ivar visade hur lönsamheten påverkades av produktionsmodell, besättnings-/fållstorlek
och stödnivåer. (Se nedanstående diagram) Det är mycket svårt att nå lönsamhet om man ska
använda nya resurser med marknadspris (och inte leva på rost och röta). Eftersom FAO
förutspår sjunkande nötköttspriser blir behovet av höjda miljöersättningar än större.

Miljöersättningarna skulle (teoretiskt) kunna ersättas med att man betalar för samhällsnyttan
med betesdjur, ca 4 000 kr/ha + 0,15 kr/kg CO2 som binds in i växtligheten. Om man inte
behöver ta hänsyn till markkostnaden går det att få en acceptabel lönsamhet om man har 150
dikor och fållor som har träd och är 40 ha stora. Trädens kolinlagring kompenserar för djurens
metanutsläpp och är nödvändiga om man ska ta hänsyn till ”Färdplan 2050”. Så stora
besättningar och fållor kräver dock ovillkorligen en företagsutveckling.
Susanne Boe Skåmedal, länsstyrelsen, Östergötland
Susanne presenterade inledningsvis aktuella uppgifter för Östergötlands lantbruk. Här finns
mycket nötkreatur och totalt drygt 40 000 ha betesmarker, varav många finns i
befolkningstätare områden.
Susanne såg som utmaningar att mycket betesareal försvunnit efter blockinventeringen och att
man tappat helhetsbilden. Man måste se både hela landskapet och ”hela kunden”. Det är bra att
Jordbruksverket gör konsekvensanalyser av olika processer. Hon var orolig för att det inte
kommer finnas djur till markerna 2014 och pekade på behovet av att det måste skapas goda
förutsättningar för företagen. Det måste vara stabila ersättningar med tydlig koppling mellan
bete och djur utan förändrade villkor under pågående programperiod. Det behövs ett
helhetsperspektiv med mer sektorsövergripande myndighetsarbete och en utvecklad samverkan
mellan olika aktörer och myndigheterna. Slutligen lyfte hon behovet av en stark efterfrågan på
regionala/svenska livsmedel där det ökande gapet mellan stad och land är ett hot som måste
hanteras. Rovdjursproblematiken är också en utmaning – kan man leva med rovdjur och många
betesdjur i samma område.

Betesmarkernas roll i nya CAP
Ylva Jonzon, Skogs- och lantbruksenheten, Landsbygdsdepartementet
Ylva redogjorde för regeringens arbete i Bryssel för att stärka möjligheterna att få en acceptans
för våra trädbärande betesmarker. I arbetet har man god användning av den kriterielista som
Margareta Ihse levererat i sin rapport. Det är bara enstaka länder som också har problem med
träd-definitionen. (Fler länder är engagerade i frågor som rör buskar och impediment.)
Kommissionen är orolig för att man får med oönskade marker om man ändrar träddefinitionen,
marker (i andra länder) som inte är stödberättigad jordbruksmark.
När man träffar kommissionen är det viktigt att vara konkret. Ylva menade att det var mycket
värdefullt att visa konkreta exempel (t ex via flygbilder) på hur olika lantbrukare och deras
marker påverkas av betesmarksdefinitionen.
Svenskt förslag (ändringarna med rött) delvis inkluderat i reviderat lagförslag:
Article 4 Definitions
”permanent grassland” (alt.pasture) means land used to grow grasses or other herbaceous
forage naturally (self-seeded) or through cultivation (sown) and that has not been included
in crop rotation of the holding for five years or longer; it may include other species suitable
for grazing or features of importance for the charasteristics of the traditional pasture
provided that the grasses and other herbaceous forage remain predominant;
Ylva gjorde också en kort genomgång av hur diskussionerna går och hur de svenska
positionerna ser ut när det gäller förslaget till nytt direktstöd (grundstöd + förgröning).
Förgröningen ska bl a innebära skydd av permanent gräsmark på gårdsnivå. Vall som inte
brutits på 5 år anses vara permanent och man ska kunna ha en tillåten avvikelse om 5%.
(Sverige anser att kravet inte bör införas på gårdsnivå)

Det är viktigt att förslaget inkluderar så mycket mark som möjligt, så får man definiera olika
markslag senare vid behov. Sverige vill ha ett flexibelt system, men man får inte tappa
miljönyttan.
Det händer mycket beträffande förgröningen. Rådet har t ex möte den 14-15 maj.
En annan fråga som diskuteras är precisionen i mätningarna. Det vore önskvärt om man kunde
gå från 0.01 ha till 0,1 ha.
Det nuvarande danska ordförandeskapet har högt tempo i arbetet, men man är orolig vad som
händer när Cypern tar över vid halvårsskiftet. (De har t ex ännu inte bett om någon hjälp från
danskarna.) Om man inte hinner färdigt med alla beslut inför en ny programperiod så man kan
starta 2014 kommer den nuvarande programperioden att förlängas.

Preliminära förslag till åtgärder i landsbygdsprogrammet 2014–2020
(Tulpan-projektet)
Emma Svensson, Jordbruksverket
Emma gick igenom en del betesrelaterade frågor inom det s k Tulpanprojektet, åtgärdsförslag
inför nya Landsbygdsprogrammet som varit på remiss hos länsstyrelserna och HS.
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen kommer att lämna ett ”kärnförslag” till regeringen där ett
urval av åtgärder som de står för ingår. Det finns fortfarande möjligheter att tillföra andra
förslag. Förslaget inkl förslag till ersättningsnivåer ska levereras till den 31 maj. Som underlag
för beräkningarna används olika kalkyler (bl a från Karl-Ivar Kumm). Var de nya nivåerna
hamnar kommer bero på budgeten.
Principen för miljöersättningarna för betesmarker är att de ska ersätta kostnader, inte ersätta för
värden. Gårdsavtal eller paket av åtgärder anses vara både för dyrt och administrativt krångligt.
Emma underströk att nedanstående förslag är ett arbetsmaterial och mycket kan hända innan
nästa programperiod.
De alternativ man för fram är
1. Ett huvudförslag: Villkor är kopplade till blocken i blockdatabasen dvs inga åtagandeplaner
Flexibelt 5 årigt åtagande - söker om minst X hektar i åtagande kan söka utbetalning för olika
areal år till år, jämför med dagens vallersättning. Markklasser: Allmänna värden, Särskilda
värden med/utan gårdsstöd, Skogsbeten, Alvarbeten och Mosaikbetesmarker/gräsfattiga marker
Det ska finnas möjlighet att koppla på kompletterande insatser ex bränning osv
2. Variant med nya markklasser: Som alt. 1 men med möjlighet att klassa in marker i en
markklass ”mellan” allmänna och särskilda värden. Dessa marker ska ha utvecklingspotential
eller höga värden som inte behöver vara knutna till fältskiktet. Dyrare än alt. 1 men möjlighet
att styra pengarna bättre.
3. Variant med färre markklasser: Som alt.1 men markklasser tas bort. En möjlighet är att slå
ihop allmänna och särskilda värden till samma markklass med ersättningsnivå motsvarande
allmänna värden, en annan möjlighet är att endast ha kvar markklasser allmänna och särskilda
värden
Inga möjligheter till kompletterande insatser
Detta alt. är billigast både budgetmässigt och administrativt, men kvaliteten på betesmarkerna
förväntas minska.

4. En justering av nuvarande system.
Alternativa utformningar som har diskuterats är dels att bort röjning av igenväxning från
kalkylen och ha istället en egen ersättning för röjning som riktar sig till de marker som behöver
röjas- bättre styrning av pengar, men mer komplicerat administrativt, dels komplement för
”brynskötsel” för att kompensera så att ersättningen ska bli mer lik gårdsstödet. Det är bra för
de lantbrukare som har marker som faller bort, bra för variationen men ger en krångligare
administration.
När det gäller slåtterängar, allmänna värden föreslås de bli samma markklass med samma
villkor som betesmarker, allmänna värden. Kravet på klippande eller skärande redskap tas bort,
dock får inte redskap som finfördelar gräset användas.
Föreslagna komplement till betesmarker och slåtterängar: Svårtillgängliga platser, lieslåtter,
efterbete, höhantering och bränning
Restaurering av betesmarker finns kvar som åtgärd.

Gruppdiskussioner och gemensam diskussion
1. Kan de föreslagna åtgärderna i kommande landsbygdsprogram möjliggöra långsiktigt
företagande?
 Om det ska se ut som idag kan det fungera, men det måste ske förenklingar. (De nya
förslagen lite svåra att ta ställning till.)
 Bland förenklingar bör bl a samma definition av betesmark i båda pelarna (gårdsstöd
resp. miljöstöd) ingå.
 Arealerna måste fastställas en gång för alla!
 Önskemål att minska antalet markslag, dvs att mosaikmarkerna ska kunna ingå.
 Säkrare arealmätning behövs (ortofoto)
 Höjda ersättningar krävs. Minst 4 000 kr realt per ha i minst 10 år är ett minimum för att
våga investera i byggnader. Det beloppet ska gälla på hela arealen.
 Det måste finnas ett helhetsperspektiv, att man beaktar övriga miljöersättningar och
LFA som påverkar.
 Hur utjämningen av tilläggsbeloppen kommer att ske får stor betydelse för lönsamheten
i betesbaserad produktion. Sker utjämningen bara på åkermark blir det drastiska
konsekvenser. Blir gårdsstödet å andra sidan ”högt” kan det riskera möjligheterna att
höja miljöersättningsnivåerna.
 Det är viktigt att det kommer finnas investeringsstöd och att unga stimuleras att ta vid.
 Ettåriga miljöersättningsåtaganden ger en ökad flexibilitet och kan underlätta när man
har arrenden. Ger det mer administration?
 Det finns en osäkerhet i var de nationella prioriteringarna hamnar.
 Vi skulle behöva nationella mål, konsumtions- och/eller produktionsmål som stöd/motiv
för olika åtgärder
2. Vad är betesmarkernas roll i ”Färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050”?
 Fokusera på konsumtion när det gäller konsekvenser för klimatet eftersom
klimateffekterna är globala. Det talar för produktion av beteskött i Sverige och
bioenergi i Brasilien och på Irland
 Ska vi nå en klimatneutral nötköttsproduktion bör vi ha 1880-talets betesareal (1,8
miljoner ha) med aktivt trädbruk i betesmarkerna och bra djurproduktion (dagens
djurmaterial, djurhälsa, utfodring och skötsel)
3. Är rådande extensifiering positivt ur ett företagar- och samhällsperspektiv?




Företagen anpassar sig efter de politiska/ekonomiska styrmedlen utifrån sina
företagsgivna resurser så att man når bästa möjliga lönsamhet – inget stort problem ur
företagens perspektiv.
Ur ett samhälls- och ett globalt livsmedelsförsörjningsperspektiv är en extensiv
användning av markresursen inte bra. Även här behov av nationella mål/visioner som
bas för styrmedel och ”folkbildning” (vilket ger medvetna val i butik).

4. Hur minskar vi inlåsningseffekterna och möjliggör stora sammanhängande
betesmarker?
 Inlåsningseffekterna är olika i olika delar av landet. I ”intensivare” lantbruksområden
gäller de mest betesmark, i Norrland och i skogsbygd är det mer åkermarken som är
svår att få använda (arrendera).
 Idag har vi kontraproduktiva (motstridiga) regelverk, t ex rapporteringar i CDB och
tvärvillkorskrav. Detta måste åtgärdas, samordnas och förenklas.
 Ökad flexibilitet i bedömningen av godkänd avbetning inom ett större område skulle
gynna möjligheterna att skapa stora sammanhängande betesområden.
 Det behövs mer samverkan mellan gårdar där man bryter den ”mentala låsningen” att se
varje gård för sig och man uppmuntrar till att mark- och djurägare tar ett bygdeansvar.
 Att skapa samverkan mellan nyckelpersoner på olika myndigheter som har en
gemensam målbild som mark- och djurägare är viktigt för att kunna arbeta effektivt
med större områden
 Inlåsningseffekterna skulle minska om vi även hade ”djurkopplade” miljöersättningar,
att man har ett betesarealskrav motsvarande spridningsarealskravet beträffande
stallgödsel. Det är bättre att djurägarna söker stöden och betalar arrende istället för att
markägaren söker stöden och djurägaren får påbackning vid eventuella avvikelser.
 Det kan finnas en risk för ökad inlåsning om ersättningsnivåerna per h astiger (utan
”djurkoppling”)
 Större sammanhängande betesmarker skulle underlättas om man i högre grad fick
sammanföra vallar även med naturbetesmarker med särskilda värden där det passar (Se
aktuell rapport om växtnäringstransporter från SLU, nr 278/2011.)
5. Hur kan nötköttsmarknaden stödja bevarandet av betesmarkerna?
 Finns ingen lönsamhet i produktionen så betas inte markerna – marknaden måste vara
med!
 Betet innebär ett tydligt mervärde som går att kommunicera. Där ingår både närhet,
djuromsorg och miljönytta. Offentlig upphandling viktig marknad!
 Det behövs produktutveckling! LRFs Livsmedelsstrategi och Matlandet Sverige bör
medför att det händer mer.
 Vill inte slakterierna medverka i differentiering och sälja med hjälp av mervärden så
kan legoslakt och med lämpliga aktörer ta ansvar för förädling och försäljning vara en
modell. Legoslaktning bör ske på effektiva slakterier för att pressa kostnaderna.
 Det ska finnas möjlighet till många koncept, inte bara en sorts ”naturbeteskött”.

En rask promenad efter lunchen till Tinnerö eklandskap – kultur och natur där Anders
Jörneskog, Linköpings kommun och en av djurhållarna, Andreas Gustavsson, Cg´s naturvård
AB kort berättade om reservatet och djurhållningen där.

Bilaga: Karta, beskrivning och bedömnings och beslutshistorik över Råby
Hällor (Anita Persson, Råby gård, Hörby)

På laga skifteskarta 1833-36 var hela området inägomark med en del glesa skogar. Ekonomiska
kartan 1917 har nästan hela området övergått från slåtter till bete.
Längs med ån finns det en trädridå. I östra benet finns en skogsbiotop, med värdefulla gamla
träd. Viktig med beskuggning vid ån för att bevara variationen av träd och värdefull
kärlväxtflora.
På sommaren kan ån torka för att översvämma på betesmarkerna på våren. På sluttningarna
finns fornåkrar i form av smala tegar, åtskilda av kraftiga vallar och med anslutande terrasser.
Vallarna har uppkommit genom undanröjning av stenar och växtdelar från bronsåldern.
Det ligger också en offersten i området med Mellanskånes rikaste skålgropsförekomst,150
gropar. Det finns även sentida lämningar som odlingsrösen, stengärden, stensättningar och spår
av äldre vägar.
Berggrunden i området består av stenkolsförenade rät-lias-lager och den kalkrika s k
Kågerödsbildningen.

Aktuella tillväxtsatsningar för dig
som är nötköttsproducent!
	
  

Tillväxtsatsningar behövs!

 Stark efterfrågan på såväl svenskt nötkött som på
djurhållande bönder för att klara nationella miljömål.

 Lönsamheten i företagen är dock i många fall dålig
på grund av låga avräkningspriser, otillräckliga
ersättningar för de landskapsvårdande insatserna och
för höga produktionskostnader på gårdsnivå.
 Antalet nötkreatur minskar årligen och idag importeras mer än 50 % av det
nötkött som konsumeras i Sverige.
 Medel till svensk FoU inom nötköttsproduktion står inte i proportion till
utvecklingsmöjligheter och kunskapsbehov.

Näringen och SLU gör en gemensam
nationell satsning för att stärka den
svenska nötköttsproduktionen.
Mål:
Öka värdet av nötköttsproduktionen på producentnivå med 1 % per år fram till
2020 och att nationella miljömål gällande betesmarker nås.

Hur?

 Tillväxt Nötkött kraftsamlar via resurssamverkan och koordinering av
aktiviteter för att göra insatserna effektivare.

 Under förstudien 2011- 2012 identifieras nödvändiga åtgärder. Detta görs
av styrgruppen med hjälp av bl a ämnesvisa rådslag där inbjudna
resurspersoner deltar.

 I styrgruppen för Tillväxt Nötkötts förstudie
ingår näringsföreträdare och forskare.
 Prioriterade aktiviteter startas så snart mål,
uppläggning, ansvar och finansiering är klara.
 Ett forskningsprojekt om nötköttsmarknaden
startade på Alnarp i jan 2012. Finansiering
sker via Partnerskap Alnarp och
LRFs Livsmedelsstrategi.
Identifierade viktiga frågor, exempel:
• Hur ser nötköttsmarknaden ut?
• Vad utmärker olika sortiment i butik
respektive vid olika slag av återtag och alternativ försäljning?
• Hur ökar man producenternas intäkter på marknaden?
• Vad utmärker och möjliggör ”framtidens nötköttsföretag”?
• Hur når man resurs- och kostnadseffektivitet i en marknadsanpassad
produktion?
• Hur stärker vi rådgivningen så den fyller producenternas behov?
• Hur stärker vi det näringspolitiska arbetet?
Mer information:
Inger Pehrson, projektledare för förstudien, inger@palustre.se,
070-8203312
Anna Hessle, SLU, anna.hessle@slu.se, 0511-67143
Erica Lindberg, LRF, erica.lindberg@lrf.se, 08-7875174
Anita Persson, SNP, rabygard@glocalnet.net, 070-3310009

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

REKS Regional nöt- och lammköttsproduktion – en tillväxtmotor

Projektet
 har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten genom långsiktigt
hållbara företag med nöt- och lammköttsproduktion. Långsiktig hållbarhet
förutsätter att man minskar klimatbelastningen utan att ge avkall på andra
hållbarhetskriterier.
 ska ge ökade kunskaper om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan
göras för att minska den genom t ex optimal utfodring av dikor, ungnöt och
får.
 ska stärka producenternas konkurrenskraft genom att hjälpa dem skapa och
marknadsföra en ”hållbarhetsprofil”.
 ska bidra till ökade kunskaper i konsumentledet, dvs butik, restauranger,
offentlig sektor, så att fler genom medvetna val kan medverka till att stärka
köttproduktionen.
 har en totalbudget på 26 milj kronor och projekttiden är 2012-2014.
För ledningen av projektet svarar
Agroväst, Skara, och övriga
samarbetspartners är AgroTech i Århus,
Hushållningssällskapet Halland,
Köpenhamns Universitet, SLU i Skara
och Alnarp, Universitetet för miljö och
biovetenskap i Norge och Århus
Universitet.
Många av projektdeltagarna ses här vid
startmötet den 11 jan 2012 i Köpenhamn.
Mer information:
Inger Pehrson, projektledare, inger.pehrson@agrovast.se, 070-8203312
Anna Hessle, SLU, anna.hessle@slu.se, 0511-67143
Projektet delfinansieras av Europeiska regionala
utvecklingsfonden genom Interreg IV A-programmet
(Öresund-Kattegat-Skagerak)

Kan man tjäna pengar i nötköttsproduktionen?
Vilka faktorer betyder mest för lönsamheten?
Svaren får du på www.agribeef.se!
Här kan man se hur produktionsresultat, intäkter och kostnader ser ut i totalt ca
30 verkliga ungnöts- respektive dikoföretag. Dessa s k referensgårdar har
varierande storlek och finns på olika ställen i landet. Via ”mätarna” på hemsidan
kan man jämföra sina egna resultat med referensgårdarnas.
 Agribeef är en webbtjänst som på ett nytt och unikt sätt beskriver den
verkliga lönsamheten i svensk nötköttsproduktion.
 Aldrig innan har vi kunnat se hur lönsamheten ser ut i olika
produktionstyper; i dikalvsproduktionen respektive i uppfödning av
mjölkrasungnöt eller av köttrasungnöt.
 Agribeef kan därmed på ett konstruktivt sätt bidra till en nödvändig
förbättring av lönsamheten i nötköttsproduktionen.

Agribeef är framtaget genom LRFs Kraftsamlingsprojekt ”Referensgårdar – nötkött” med
medfinansiering via Landsbygdsprogrammet.
Projektet startade 2009 och avslutas 2012.
Mer information:
Inger Pehrson, projektledare, 070-8203312, inger@palustre.se
Pernilla Salevid, 070-6008253, pernilla.salevid@slu.se
	
  
	
  

