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Lantbruksbranschen har ett gemensamt ansvar för att hantera
torkan och bistå drabbade djurgårdar
De senaste månadernas värme och torka drabbar lantbruket hårt. På en del håll i Sverige
börjar läget bli akut för djurgårdar då bete och grovfoder börjar ta slut. I ett sådant läge är
det viktigt att alla aktörer i lantbruksbranschen samt myndigheter tar ansvar. Slakterierna
tar ansvar genom att öka slakten av nöt, gris och lamm i Sverige.
Enligt statistik från Jordbruksverket har den svenska slakten av nöt ökat med drygt 8 %,
slakten av gris har ökat med knappt 3 % och slakten av får och lamm har ökat med drygt 4 %
under årets första fyra månader, detta samtidigt som den totala köttkonsumtionen i Sverige
har minskat något. Däremot skulle en kraftig ökad slakt i Sverige på grund av den rådande
torkan riskera att ha förödande konsekvenser för det svenska köttet. Slakterierna har dock
en beredskap för att hantera allvarliga krissituationer som kan uppstå på enskilda
djurgårdar.
För att slakterierna ska kunna hantera situationen så bra som möjligt ber vi dig som är
djurproducent att:
• Var noga med att din anmälan av antal djur stämmer. För att slakteriet ska kunna sälja
rätt volym så är det av yttersta vikt att anmälda djur i systemet stämmer överens med
antalet tillgängliga djur för slakt.
• Ändra snarast din anmälan av djur om antalet djur avsedda för slakt av någon anledning
förändras på gården.
• Ha en tät dialog med ditt slakteri
-

”Den uppkomna situationen som värme och torka har orsakat är något som alla
aktörer i lantbrukssektorn måsta ta ansvar för att lösa. Att slakta stora mängder djur
som övergår konsumenternas efterfrågan är ingen bra lösning. Slakterierna har
givetvis en krisberedskap för att hantera omedelbart akuta situationer på enskilda
gårdar men vi känner samtidigt ett stort ansvar för det svenska köttet framåt och vi
värnar om vårt svenska mervärde”, säger Theres Strand, Svenska Köttföretagen.

Myndigheterna har gett dispens för att skörda trädor och fokusarealer vilket ger möjlighet
till tidigare skördetidpunkt än normalt för dessa arealer.
-

”Vi vill uppmana alla som har möjlighet att ta till vara denna dispens för eget bruk
eller försäljning för att stötta svenska djurbönder. Vi uppmanar också
spannmålsodlare som brukar hacka sin halm att istället erbjuda djurbönder att ta
hand om halmen. Vi vet att det finns en enorm kreativitet ute på gårdarna och vi
vädjar till alla att hjälpa varandra i den uppkomna situationen. Se även över
möjligheten att använda alternativa foder och strömaterial. Sist men inte minst ta
tidigt kontakt med din bank och gör en plan för det kommande året”, avslutar Theres
Strand, Svenska Köttföretagen
Svenska Köttföretagen AB • Vasagatan 29, 541 31 Skövde
Tel vxl: 0500–48 30 65 • Fax: 0500–48 33 70 • info@kottforetagen.se • www.kottforetagen.se

2018-07-03

För mer information vänligen kontakta:
Theres Strand, Svenska Köttföretagen
E-post: theres.strand@kottforetagen.se
Telefon: 0703-854510
Om Svenska Köttföretagen
Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största
slakterierna i Sverige. Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att
leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt.
Vårt mål är att vända till en positiv trend och utveckling för svensk köttproduktion. Arbetet
med att ta fram de nationella Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm har skett i
arbetsgrupper, samordnade av Svenska Köttföretagen, där hela värdekedjans aktörer samt
myndigheter är involverade. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation –
glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i
Hudaryd och Hållsta.
Besök gärna www.kottforetagen.se
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