
svenske husdyrprodusentene.
Det sier Sara Hoff, kommu-

nikasjons- og bærekraftssjef i 
Svenska Köttfretagen AB.

– Å måtte fryse kjøtt, som ikke 
er etterspurt på markedet inne-
bærer ekstra kostnader, samt at 
verdien på kjøttet ved salg blir 

betydelig mindre sammenlignet 
med ferskt kjøtt. Det er kostna-
der som påvirker prisen på dyra 
og dermed også husdyrprodu-
sentene negativt, sier hun. 

Ingen nasjonal ordning
Det finnes ikke nasjonale til-

skuddsordninger for innfrysing, 
så bonden må betale for de ut-
giftene det blir ved å fryselagre 
overskuddskjøtt.

– I tillegg vil prisene for fryst 
kjøtt være lavere enn for ferskt, 
forteller Hoff.

Hun er bekymra for det store 
volumet av kjøtt som kan komme 
på markedet hvis det blir slak-
ting i stor skala. Hun råder derfor 
svenske bønder til å finne alter-
native løsninger.

– Vi i bransjen og hele verdikje-

den jobber hardt med alternative 
løsninger. Alternativt fôr er prio-
ritert. Tiltakene og initiativene er 
mange for å skape en mest mulig 
bærekraftig kjøttproduksjon ut 
ifra den situasjonen som er. Det 
handler om både å få økt etter-
spørselen av svensk kjøtt og finne 
alternative fôrløsninger. Alt for å 
unngå nødslakt, sier Hoff.

Svenske slakterier har kri-
seberedskap som nedslakting. 
Men det å sende dyr til slakt på 
grunn av fôrmangel vil ifølge 

Hoff være en dårlig løsning.
– For en langsiktig, bærekraf-

tig svensk produksjon av kjøtt, vil 
bransjen så langt det er mulig for-
søke å finne andre løsninger for 
dyra. Alternative fôrløsninger, 
eller videresalg av dyr til andre 
husdyrprodusenter, sier hun.

Andrea Sofie Aasvang
andrea.aasvang@nationen.noEnkel avgjørelse

«Tørken slår ekstremt hardt ut mot våre lokale bønder.» 
Carl-Johan Stålhammar, administrerende direktør i Coop Gotland

Svenske butikker sier nei til importert kjøtt

 ○ Tørkekrisa

På lag med bonden: Flere butikker i Sverige oppfordrer sine kunder til å velge svensk kjøtt når de handler.  Foto: Mariann Tvete

Lokalt kjøtt: Coop på Gotland i Sverige har valgt å kun kjøpe inn 
svensk kjøtt i tørkekrisa.  Foto: Geir Langseth  
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Christian Anton Smeds
haug, daglig leder i Agri
Analyse mener at situa
sjonen man ser i Sverige 
der det er lange slakte
køer viser fordelene med 
den norske landbruksmo
dellen.

– Vi har et system med mot-
taksplikt som gjør at bøndene 
ikke skal komme i samme 
tvangssituasjon som i Sverige 
gjennom en slik fôrkrise. Den 
akutte krisen ved at du ikke 
får levert til slakt vil man ikke 
oppleve i Norge. Vi har større 

muligheter til å finne løsnin-
ger innen landbruket og i kom-
binasjon med nasjonale myn-
dighetene, sier han.

I Sverige er det den enkelte 
bonden og det enkelte slak-
teriet som må ta risikoen og 
kostnaden ved å slakte og inn-
fryse overskuddskjøtt. Mens i 
Norge har man innfrysing og 
lagring organisert gjennom 
omsetningsrådet.

– Det er nettopp for å beskyt-
te mot ekstreme endringer i 
vær og marked at landbruket 
trenger en tilpasset politisk 
verktøykasse, sier Smedshaug.

AgriAnalyse: – Viser fordelen 
med den norske modellen
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