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Remissyttrande behovsanalys – Strategiska planen för
genomförande av den gemensamma jordbrukspolitiken i
Sverige
Sveriges Nötköttsproducenter (SNP) uppskattar det sätt behovsanalysen tagit fram
och där vi har fått delta med våra synpunkter.
Vi är organisationsmedlemmar i LRF och delar den analys och det inspel LRF har
gjort till en framtida CAP i sitt svar som berör nötköttsproduktion.
SNP vill dock lyfta följande punkter som extra viktiga för svensk
nötköttsproduktions utveckling. Både för vår egen närings skull men även för att
bidra till att uppnå Livsmedelsstrategins mål och syfte och för att Sverige ska kunna
uppfylla de nationella miljömålen.

Full finansiering
För att jordbrukspolitiken ska fungera styrande och lantbrukarna få ersättning för den
miljö- och samhällsnytta som produktionen levererar krävs en stark oförändrad
stödbudget, med svensk medfinansiering där så behövs.

Betesmar ker och vallodling
Betande mular är en förutsättning för många hotade arters överlevnad.
Både vallodling och betesdrift är centrala för att bibehålla och utveckla den biologiska
mångfalden i odlingslandskapet. I stora delar av vårt land är bete och vallodling
dessutom de enda grödor som är odlingsbara. Med hjälp av nötkreaturen har vi
möjlighet att uppfylla miljömålen. Därför är det viktigt att stöd kopplade till hållande
av nötkreatur behålls och utvecklas. Företagare som får ersättning för det miljöarbete
de gör skapar bättre ekonomisk hållbarhet för hela branschen.
För att behålla och öka antalet nötkreatur krävs:
• Flexibla men över tid stabila regler för betesproduktion. Med det menar vi att
betesstödreglerna måste kunna varieras, tex på grund av ett föränderligt klimat,
men ändå vara begripliga och stabila så att lantbrukarna kan förlita sig på dem i
sin ekonomiska planering. Kontrollsystemet måste på sikt förändras till att vara
mer värdebaserat och rådgivande så att lantbrukarna vågar gå in i olika
åtaganden.
• Fortsatt stöd till vallodling.
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Fortsatt stöd till nötkreatur och ett införande av djurvälfärdsersättning även till
nötkreatur ej avsedda för mjölkproduktion.
Fler ettåriga åtaganden för att minska inlåsningseffekterna.

Unga och investeringar
För att fler unga företagare ska ha möjlighet att investera i och satsa på
nötköttsproduktion krävs att startstödet för unga företagare finns kvar. Det stimulerar
både nya företagare och de som har möjlighet att ta över lantbruksföretag.
Investeringsstödet är ett viktigt styrmedel för att branschen ska kunna investera
i ny teknik såväl i byggnader, djurhälsa och klimatåtgärder. Vi vill därför att
det finns kvar i kommande CAP.
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