
Motion nr 1 
 

Motion till Sveriges Nötköttsproducenters stämma 
 
Gotlands Nötköttsproducenter vill att Sveriges Nötköttsproducenter ska verka för att det ska 

bli obligatoriskt att alla nötkreatur som föds i Sverige ska märkas med elektroniska 

öronmärken. 

 

Det finns mycket att vinna på detta, t.ex. 

 

Att det blir mindre fel vid avläsning av öronmärken  

 

Att det underlättar vid kontrollbesök av länsstyrelsen (Jordbruksverket) 

 

Att det arbetsmiljömässigt är ett säkrare sätt att arbeta, speciellt tjuruppfödning, när du inte måste 

rent fysiskt hålla i örat för att säkerställa djurets identitet 

 

Att enkelt kunna läsa öronmärken vid förflyttning, slaktleverans, på slakteriet m.m. 

 

Att det finns teknisk utrustning att ansluta till öronmärkena för kalvammor, vågar m.m. 

 

Att djuret slipper få ett extra märke i örat för den elektroniska avläsningen 

 

 

Styrelsens svar 

 
SNP uppdrag är att verka för färre lagkrav och i stället mer flexibilitet för medlemmars olika 

produktionsform och storlekar. Att då arbeta för att skärpa lagkraven går emot SNP:s uppdrag.  

 

Däremot håller styrelsen med motionären om att det finns många fördelar med elektroniska 

öronmärken, som säkerhet, effektivitet och möjlighet att koppla till system för 

produktionsuppföljning. Många nötköttsproducenter ser fördelar med digitala lösningar och ställer 

tex krav på kalvsäljande besättningar att använda elektroniska öronmärken. Utbudet av och kvalitén 

på digitala produkter och system ökar, vilket styrelsen ser mycket positivt på. Styrelsen kommer att 

verka för att på ett förenklat sätt få fler producenter att gå över till digitala märken. 

 

SNP deltar i projekt som främjar utveckling av tekniken. Via styrelseledamot Pontus Norman deltar 

SNP i ett projekt på Gotland för att digitalisera slaktkedjan och utveckla tekniken så att den kan 

fungera på gårdsnivå, transport, slakt och även information/spårbarhet för kunder och 

slutkonsumenter. 

 

 

Styrelsen anser motionen med det besvarad med det styrelsen anför. 

 

 

 

 

 



Motion nr 2 
 

Motion  

Varg - En ekonomisk katastrof 
 
Om man läser den nationella livsmedels-strategin så står det klart och tydligt att vi ska öka 

livsmedelsproduktionen, skapa tillväxt och sysselsättning samt sårbarheten i svenska 

livsmedelskedjan ska minska. 

Med dessa riktlinjer satta av vår regering så inser vi också att vi behöver stöttning och hjälp för att 

kunna tillsammans nå dessa linjer. Vi är övertygade att väldigt många lantbrukare vill satsa och 

producera mer livsmedel och även bli mer klimatsmarta, MEN det finns i dagsläget ett flertal saker 

som gör att det inte känns som det finns någon mening att satsa mer i vissa bygder. 

Vi har oerhört stora stammar av olika vilt som gör stora skador mot våra jordbruksföretag. 

Som det ser ut i dagsläget ska vi ha ytterligare ett viltslag i vår närhet, vargen. 

Med vargen i vår närhet kommer vi absolut inte att få fler företag att satsa. 

Vargen påverkar oss på sådant sätt att vi får våra husdjur skrämda, rivna och dödade, det skapar en 

oerhörd otrygghet framför allt i skogs och mellanbygder 

Det resulterar även i att jägare ej vågar släppa sina hundar på jakt, utan hundjakt, kommer jakten på 

övriga vilt, bli mycket svårare att kontrollera 

Det läggs enorma pengar på dessa vargar och det är oacceptabelt. 

 

Jag yrkar på: 

Att SNP jobbar med att jakt på varg ska kunna genomföras INNAN skador skett. 

 

Att SNP jobbar för att det är det politiskt fastställda målet på 170 - 300 vargar som ska gälla, o inte 

några framtagna beräkningar från 

naturvårdsverket, som menar att vi måste ha fler än 300 vargar, för att ha en livskraftig stam. 

 

Att staten ska stå för alla kostnader som är kopplade till skador på lantbruket orsakat av varg. 

 

DETTA ÄR OHÅLLBART! 

Jönköpings läns Nötköttsproducenter 

gm John Oskarsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens svar 

 
Under 2020 anmäldes 405 får, 13 nötkreatur och 1 get som dödade eller skadade av varg i Sverige. 

På grund av sin kroppsstorlek är får och getter avsevärt mer utsatta för rovdjursangrepp än vad 

nötkreatur och hästar är. Dock finns en utbredd oro även inom betesbaserade nötköttsproducenter 

för vilken påverkan ett vargrevir kan komma att få på gårdens djur. Rovdjursförekomst kan därför 

leda till att betesdriften inte genomförs som planerat, så att lantbrukare inte klarar kraven för sina 

åtaganden och därmed förlorar rätten till miljöersättning. Detta får långsiktiga konsekvenser både 

för de ekonomiska, biologiska och kulturella värden som hävden av betesmarker genererar.  

Grundprincipen i Sverige är att viltskador ska förebyggas, och att det i första hand ska ske genom 

jakt (SFS 2001:274). För arter vilkas populationer inte omfattas av allmän jakttid, på grund av att de 

är för fåtaliga eller för att de på annat sätt bedöms som sårbara eller hotade, kan man inte använda 

jakt som en första åtgärd för att förhindra skador. Då ska staten i stället bekosta andra förebyggande 

åtgärder, som rovdjursavvisande stängsel (RAS). 

 

Kostnaderna till följd av rovdjursförekomst underskattas kraftigt om enbart direkta kostnader vid 

angrepp mot djurhållning inkluderas. De indirekta kostnaderna, såsom merarbete och 

produktionsbortfall, är ofta omfattande. Att få ersättning för förrymda djur och arbete vid ett 

förmodat angrepp är dessutom omöjligt innan rovdjur har konstaterats av myndigheten i området. 

Ett exempel på indirekta kostnader är de skyddsåtgärder som granngårdar till attackerade gårdar 

känner sig manade att vidta. Att sätta upp Rovdjursavvisande stängsel, RAS, är ett kostsamt arbete 

som i dagsläget ersätts med 50 kr/meter stängsel oavsett stängseltyp och markförutsättningar.  

Under 2021 höjdes taket för ersättning för förebyggande åtgärder samt indirekta kostnader vid 

rovdjursangrepp i Viltskadeförordningen. Det innebär att Länsstyrelsen nu kan ersätta lantbrukaren 

med 100 % av de kostnader som angrepp av rovdjur orsakar på tamboskap (Regeringen, 2021). 

Dock är fortfarande indirekta kostnader, enligt exempel ovan, inte medtagna i ersättningen och vilka 

övriga direktiv som följer med förändringen är ännu inte känt. 

 

De skador som hjortar, vildsvin och gäss orsakar på grödor är mindre dramatiska än döda, skadade 

och förrymda djur efter rovdjursangrepp. Dock representerar dessa skador stora ekonomiska 

förluster för lantbrukaren tex i form av fördyrat och/eller försämrat vinterfoder. Jämfört med år 

2014 har viltskadorna i växande grödor fördubblats till år 2020. På riksnivå hade vilt skadat 54 % 

av arealen i växande gröda och specifikt i vall 30 %. Vildsvin stod för 63 % av skördebortfallet i 

vallodlingen. År 2020 var det 123 500 ton vallskörd som förstördes av vildsvin. Den typen av 

förluster innebär en reell påverkan på grovfoderpriset, oavsett om det köps in eller egenproduceras. 

 

• SNP kommer därför att arbeta för kraftiga åtgärder för att minska alla typer av viltskador 

som drabbar nötköttsuppfödare – såväl rovdjursangrepp som skador på grödor. Vi 

samarbetar med LRF som prioriterar denna fråga högt.  

• Specifikt kommer SNP att driva frågan om en höjd ersättning för uppsättning av RAS och 

att stödet betalas ut för stängsling av alla betesmarker, inte enbart bete på naturbetesmark. 

• Vad gäller ställningstagandet kring vilket antal vargar som krävs för en livsduglig stam i 

Sverige så ansluter SNP till LRF;s syn om att riksdagens beslut ska vara det som gäller. SNP 

kommer dessutom att arbeta för en mer liberal tillämpning av Länsstyrelsernas möjlighet att 

godkänna skyddsjakt på varg vid angrepp. Vi anser att skyddsjakt bör kunna tillåtas redan 

efter ett första angrepp om ett etablerat vargrevir finns i området.  

 

Med detta anser vi motionen besvarad. 

 



Motion nr 3 
 

Motion till Köttproducentklubb i Jönköpings läns årsmöte den 17 

Mars 2021 

”Minskat svinn och ökad djurvälfärd” 
”Att alla led känner sig trygga med hur djurskyddet bedöms innebär att de djur som kan skickas till 

slakt också kommer till slakteriet. Det resulterar i att vi minskar svinnet och ökar djurvälfärden. 

Med den oro som finns i dag kasseras tyvärr djur på gårdarna som i stället skulle kunna ha kommit 

in till slakteriet för att bli livsmedel. Det är viktigt att rätt djur går till slakt – det vill säga de djur 

som inte är i skick att transporteras inte ska åka, men lika viktigt är att de djur som kan åka till 

slakt verkligen gör det så att de inte kasseras på gården.” 

Detta klipp är direkt kopierat från Jordbruksverkets hemsida om ”Vägledning för bedömning av 

djurskydd på slakterier för officiella veterinärer” 

 

Vi föreslår att SNP tar tag i denna fråga på nytt. Av egen erfarenhet har transportörerna senaste 

tiden blivit mycket mer försiktiga med att ta med djur med defekter på ben och klövar till vissa 

slakterier. De säger tydligt att om de hade åkt till det andra slakteriet, hade det inte varit några 

problem. 

Djur med lättare hälta utsätts för minimalt lidande om de får åka ”egen kupé” till slakteriet, i stället 

för att hanteras och behandlas med ev. läkemedel + karens. 

Var tog det sunda förnuftet vägen? 

Vi vill att SNP jobbar för 

-Att det måste bli möjligt att föra en dialog med veterinär på slakteri via film, alternativt 

levandedjurs besiktning av besättningsveterinären före transport. 

-Likställda bedömningar på slakterierna 

-Rimliga mängder av anmälningar från slakterier till länsstyrelserna, där det är   viktigt att fånga in 

djur som faktiskt inte har behandlats väl. 

 

Jönköpings läns Nötköttsproducenter 

Genom Dan Waldemarsson 

 

 

 



Styrelsens svar 
 

Styrelsen delar i stort Jönköpings läns Nötköttsproducenters uppfattning om att Sverige som land 

bör ha en tydlig inriktning mot att minska svinnet och vidmakthålla djurvälfärden. 

 

Vi upplever inte att det föreligger någon säkerställd skillnad mellan Livsmedelsverkets bedömning 

mellan de storskaliga slakterierna i Sverige. Möjligen kan det upplevas vara något mindre hårda 

bedömningar på de småskaliga slakterierna. Det kan bero på att det på mindre slakterier enklare kan 

säkerställas transport till slakteriet i ensambox i överensstämmelse med de regler som stora 

transportbilar med tidspress på leveranstider har svårt att hantera. 

 

SNP ställer sig positiva till att ta initiativ att iscensätta en dialog med Sveriges slakterier och 

berörda myndigheter i syfte utveckla metodik samt best practice som ökar möjligheterna att på 

kontrollslakterier slakta djur som har mindre defekter som dock inte äventyrar 

livsmedelssäkerheten.  

 

I denna dialog skulle SNP anföra att utvärdera nyttjande av modern teknik med så enkla medel som 

mobilkameror som skulle kunna innebära en förbesiktning av de levande djuren på gårdarna på 

samma sätt som man bedriver sjukvård inom humanvården idag (Dr Kry etc.). 

 

Det finns flera goda skäl för myndigheterna att tillvarata allt detta kött för att minska svinnet, öka 

hållbarhetssträvandet inom svensk livsmedelsproduktion, minska en ökande hemslakt som sker för 

att lantbrukarna inte klarar att kassera högklassiga livsmedel samt säkerställa att det inte uppstår en 

handel av detta kött utan livsmedelskontroll och vid sidan om svensk skatte- och 

livsmedelslagstiftning. 

 

 

Styrelsen anser med detta motionen besvarad 


