
 

 

    

Samtal om köttkvalitet och ny prissättningsmodell under 

Smedjeveckan i Skara september 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLU Götala nöt- och lammköttsforskning är 

den enda forskningsstation i Sverige där det 

bedrivs forskning inom köttproduktion samt 

köttets kvalitet. Att vi i Sverige nu satsar på 

ett nytt stall med modern teknik för att 

bedriva forskningsstudier på nötkreatur och 

lamm är viktigt för att vår forskning ska 

fortsätta hålla en hög klass. I Norden bor 

totalt ca 25 miljoner människor vilket kan 

sägas i ett globalt sammanhang vara ett litet 

underlag för att bedriva forskning inom 

köttkvalitet. Det finns därför stor anledning 

att hitta samarbetsformer mellan de 

nordiska länderna. ”Det finns många 

fördelar av att arbeta tillsammans”, säger 

initiativtagaren till det nordiska forskarmötet 

som hölls under Smedjeveckan 2018, 

professor i köttvetenskap Anders H 

Karlsson: 

”Vi har en gemensam historia och en lång 

tradition av samarbete inom en rad olika 

områden”, fortsätter han. 

 

 

De känner varandra egentligen redan 

ganska väl, de få i Norden som forskar 

inom köttkvalitet på nöt och får. ”Genom 

att arrangera denna typ av forskarsamtal 

garanteras på ett sätt en kontinuitet i 

erfarenhetsutbytet”. Senast man hade ett 

liknande nordiskt möte om köttforskning 

var 2005. Under årets möte med forskare 

från alla nordiska länder samt 

representant från Australien diskuterades 

bland annat den nationella synen på 

köttkonsumtion. Deltagarna framhöll 

också betydelsen av att tillsammans 

attrahera unga doktorander och 

postdoktorer som vill forska och 

vidareutveckla forskningsområdet. De 

nordiska forskarna deltog även i en 

workshop där nytt förslag till prissättnings-

modell för slakten för första gången 

presenterades och diskuterades. 

 

 

Internationellt köttforskarmöte 



 

 

    

 

 

 

Theres Strand från Svenska Köttföretagen 

driver aktiviteten. ”Det blev ett kvitto på att 

vi har tänkt rätt hittills i arbetet med vårt 

förslag till ny prissättningsmodell för 

svenskt kvalitetskött. Samarbete med andra 

länder medverkar till ett bättre slutresultat 

eftersom vi får en bredare kunskap i ämnet 

och tillgång till fler specialister”, säger hon 

efter en intressant och givande dag. Även 

detaljhandelsledet var representerade 

under dagen och bidrog på ett bra sätt till 

diskussionen. Tanken med förslaget som 

nu tas fram inom projektet ”Efterfrågedriven 

innovation för högre kvalitet på nöt- och 

lammkött” är att det ska stötta det inom EU 

gängse EUROP-systemet för klassificering 

av nötkreatur- och fårslaktkroppar, som har 

fokus på kroppens form och fettansättning, 

och istället mer tydligt fokusera på ätkvalitet 

på tallriken. På så sätt bidrar tillägget till en 

mer konsumentdriven produktion. 

Specialinbjuden till dagarna i Skara var Dr 

Aarti Tobin från CSIRO Australien. Hon har 

erfarenhet av den australiensiska 

standarden för mätning av köttkvalitet 

baserat på konsumentnöjdhet  

(MSA – Meat Standard Australia ), ett av de 

kvalitetssystem som fungerat som 

benchmark i projektet. Dr Tobin höll flera 

föredrag under veckan där hon beskrev 

köttstandarden och hur den har bidragit till 

att man i Australien lyckats öka 

lönsamheten för nationellt producerat 

nötkött trots en minskad köttkonsumtion.  

 

Smedjeveckan 2018 var en vecka med 

stort fokus på köttkvalitet, både var vi står i 

forskning idag och hur vi i samverkan kan 

utveckla forskningsarbetet vidare. Nya och 

förbättrade förutsättningar finns nu på plats 

i Skara i och med det nya stallet på SLU 

Götala nöt- och lammforskning. Aktiviteter 

som redogjorts för här har möjliggjorts 

genom medel från Interreg Öresund-

Kattegatt-Skagerrak med medfinansiering 

från Västra Götalandsregionen. 

1 oktober 2018, Ulrika Åkesson, Agroväst  

Workshop om ätkvalitet 


