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Svenska Köttföretagens remissvar N2020/01752/JL Remiss av Promemoria
om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den
gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

Vi vill lämna följande synpunkter:
Specifika synpunkter på målstrukturen för CAP:

Övergripande mål - Modernisering av sektorn genom att främja och utbyta kunskap,
innovation och digitalisering i jordbruket och i landsbygdsområden samt uppmuntra
sektorn att ta till sig dessa.
Svenska Köttföretagen anser att en stärkt kunskapsnivån inom animalieproduktionen
är av yttersta vikt.

Allmänt mål 1 – Främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor
som säkerställer livsmedelstryggheten
Svenska Köttföretagen vill understryka vikten av Allmänt mål 1. Svensk
animalieproduktion är särskilt utsatt då varken svensk gris-, nöt- och lammproduktion
har haft en positiv utveckling sedan EU-inträdet. Därför ser vi Allmänt mål 1 som extra
viktigt.

Särskilt mål 1 - Stödja jordbruksinkomster som det går att leva på och jordbrukets
motståndskraft i unionen för att förbättra livsmedelstryggheten. –
Svenska Köttföretagen vill understryka vikten av Särskilt mål 1. Svensk
animalieproduktion är särskilt utsatt då varken svensk gris-, nöt- och lammproduktion
har haft en positiv utveckling sedan EU-inträdet. Därför ser vi Särskilt mål 1 som extra
viktigt.

Särskilt mål 3 – Förbättra jordbrukarnas position i värdekedjan
Svenska Köttföretagen anser att det är viktigt att stärka jordbrukarnas position i
värdekedjan. Vi tror dock inte att detta uppnås via fler gårdsbutiker utan Sverige
behöver en stark basproduktion som skapar volymer så att slakterier, dagligvaruhandel
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och grossister kan bygga långsiktiga koncept som stärker den stora andelen av svensk
animalieproduktion.

Allmänt mål 2 – Stärka miljövård och klimatåtgärder och bidra till unionens miljöoch klimatrelaterade mål
Svenska Köttföretagen anser att detta är en ödesfråga för konsumentens förtroende
för svenska livsmedel. Därför anser vi att Allmänt mål 2 är ett mycket viktigt
målområde

Särskilt mål 9 - Se till att EU:s jordbruk svarar bättre på samhällets krav på livsmedel
och hälsa, inbegripet säkra och näringsrika livsmedel som producerats på ett hållbart
sätt, matsvinn samt djurskydd.
Svenska Köttföretagen anser att Särskilt mål 9 behöver lyftas upp och inte slås samman
som ett delmål. Frågorna är avgörande för framtida lönsamhet inom svensk
animalieproduktion.

Specifika synpunkter på Behovsanalysen:
Allmänt mål 1 – Särskilt mål 1
5.3.1 – Goda konkurrensvillkor och 5.3.2 Konkurrenskraftigt jordbruk
Det är avgörande för svensk animalieproduktion att eftersträva en likartad lagstiftning
gällande djurskydd inom EU för att medlemsländerna ska konkurrera på lika villkor. Vi
delar analysen att lönsamheten inom animalieproduktionen måste stärkas.

5.3.3 Affärsmässighet
Kompetensutveckling och rådgivning är viktigt inom området affärsutveckling. Svenska
Köttföretagen tycker att medel inom CAP är utmärkt att använda i detta syfte.

5.3.4 Prissvängningar
Det är viktigt att svenska jordbruksföretagare har grundkunskap inom krisberedskap
och driver företag som klarar prissvängningar. Lantbruksföretagande kommer troligen
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att ges större utmaningar i framtiden. Större svängningar i nederbörd och temperatur
kräver stabilare företag som klarar att stå emot prissvängningar och kan förhålla sig till
det över tid.

5.3.5 Djurstallar
Ett mycket prioriterat område för svensk gris-, nöt och lammproduktion. CAP kan
understödja investeringar som sker i ny teknik eller särskilda lösningar på grund av
svensk Djurskyddslagstiftning. Punkten relaterar till behov 8 som visar sig ha utgått. Vi
vill därför understryka vikten av stöttning till djurstallar.

5.3.6 Jordbruksmarkens produktionsförmåga
Vi delar uppfattningen om att det är lönsamt med täckdikning och dikesrensning men
att det finnas behov av stöd för lagring av gödsel. En ökad lagringsvolym och täckning
av gödselbrunnar är åtgärder som behöver stöd.

5.3.7 Klimatanpassning
Svenska Köttföretagen anser att detta är ett mycket prioriterat område. I synnerhet
bevattning av vall är en åtgärd som har en mycket god effekt vid torka.

5.3.8 Vilt
Det är viktigt att myndigheterna tar ett fortsatt ansvar för framförallt vildsvins- och
rovdjursfrågan. Rovdjur står i konflikt med utvecklingen av betesdrift i
socioekonomiska områden

Allmänt mål 1 – Särskilt mål 2
5.3.9 Ny teknik och kunskapsspridning
Svenska Köttföretagen anser att detta är ett mycket prioriterat område.

5.3.10 Samverkan jordbruk, rådgivning och forskning
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Här behöver animalieproduktionen extra fokus vad det gäller implementeringen av nya
forskningsresultat. Flera rapporter pekar på att Sverige är svaga på att förmedla
forskningsresultat till animalieproducenter. Uppstarten av Sweden Food Arena är bra
men det är viktigt att branschen samordnar sig för att bli en bättre beställare av
forskning. Det mest prioriterade är dock att få ut ny kunskap hela vägen ut till gården.
Det här kan göras genom system som inte tidigare är testade i Sverige, som t.ex.
Monitor farms.

Allmänt mål 1 – Särskilt mål 3

5.3.11 Jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan
Genom att skapa hög efterfrågan på svenskt kött så stärker man djurproducentens
ställning i livsmedelskedjan. Syftet bör vara att stärka merparten av
djurproducenternas ställning i livsmedelskedjan inte bara de som säljer sina produkter
via egna kanaler. Den stora majoriteten säljer sina djur till ett slakteri som sedan säljer
köttet vidare. Jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan kan stärkas även om
produkterna inte säljs direkt till konsument. I prioritering av åtgärder bör stöttning av
åtgärder som stärker svenskt kött och dess mervärden prioriteras upp för att värna om
en livskraftig svensk animalieproduktion.

Allmänt mål 2 – Särskilt mål 4
5.4.1 Inlagring av kol och växthusavgång från organogena jordar
Att minska belastningen på klimatet är viktigt för svensk animalieproduktion. För att
minska klimatbelastningen har vallodling och betande djur en nyckelroll. Men även
samarbete mellan djurbönder och växtodlare är viktigt för att minska
klimatbelastningen.

5.4.2 Förnybar energi och energieffektivisering
En viktig åtgärd för att minska djurgårdars klimatbelastning är att omvandla djurens
gödsel till biogas. Biogasen har stora miljövinster men att bygga en biogasanläggning
innebär en hög investering och hittills har det varit svårt att få lönsamhet på gårdsnivå.
Därför anser vi att stöd till åtgärder inom området är viktiga.
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5.4.3 Anpassad produktion till klimatförändringarna och minskad relativ påverkan på
klimatet
Foderproduktionen påverkas starkt av förändringar i klimatet. Då
animalieproduktionen har långa omloppstider så kan ett års torka påverka både den
enskilda gården och näringen under flera år framåt. Det gör att djurbönderna har en
extra utsatt position. Därför är ökad kunskap och kunskapsspridning inom området
viktigt. Att minska klimatbelastningen från djurproduktionen är också prioriterat.
Därför ser vi att åtgärder som investeringsstöd och rådgivningen inom Greppa
Näringen ska prioriteras.

Allmänt mål 2 - Särskilda mål 5

5.4.4 Minskad belastning på mark, luft och vatten
Åtgärder som gynnar samverkan mellan gårdar med djurproduktion och växtodling är
viktigt för att minska klimatbelastningen.

5.4.5 Utveckling och spridning av kunskap om hållbar produktion
Kunskapskedjan inom svensk animalieproduktion haltar. Inom området hållbar
produktion forskas det intensivt just nu och resultaten är ofta svåra att tolka. Därför
finns det ett behov av ett centralt ansvar där man kan skapa samsyn och förenkla för
producenterna.

Allmänt mål 2 - Särskilda mål 6

5.4.6 Biologisk mångfald i slättbygd och 5.4.7 Värdefulla gräsmarker
Minskad biologisk mångfald är ett stort hot och de betande djuren är nödvändiga för
att bevara den biologiska mångfalden. Området är högprioriterat.
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Allmänt mål 3 – Särskilt mål 7

5.5.1 Underlätta generationsväxling
Här förordar vi att man underlättar föryngring inom lantbruket, det behöver inte
nödvändigtvis handla om generationsväxling.

5.5.3 Kapitalförsörjning på landsbygden
Inom både svensk gris-, nöt- och lammproduktion behövs mer investeringar. I
dagsläget görs bedömningen att vi inte långsiktigt kan behålla den produktionsvolym
som vi har i dag om vi inte ökar antalet investeringar. Investeringsstöden är mycket
viktiga för att stimulera investeringar inom djurproduktionen.

5.5.4 Arbetsmiljö
Även inom området arbetsmiljö har investeringsstöden en stor betydelse. Ofta leder
ny teknik eller nybyggnation till en förbättrad arbetsmiljö.

Allmänt mål 3 – Särskilt mål 9

5.5.7 Djurvälfärd och djurhälsa
Området är avgörande för att uppnå en lönsam animalieproduktion i Sverige. God
djurhälsa är också en viktig åtgärd för att minska klimatbelastningen inom
djurproduktionen. Djurvälfärd och djurhälsa bör därför lyftas även under Allmänt mål 1
och Allmänt mål 2 då de är starkt bidrar till en mer lönsam och klimatvänlig
animalieproduktion.

Med vänlig hälsning
Theres Strand
Svenska Köttföretagen AB
0703-854510
Theres.strand@kottforetagen.se
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