
Verksamhetsplan 2017 för Agrovästs nöt- och lammköttsprogram 

Bakgrund 
Agrovästs nöt- och lammköttsprogram bedrivs i nära samarbete med SLU Skara, där SLUs 
forskningsstation Götala nöt- och lammköttscentrum spelar en central roll. På Götala har det 
bedrivits försök inom nötköttsproduktion i snart ett halvt decennium och sedan 2005 finns det 
även får på forskningsstationen. 

Syfte och mål 
Syftet med nöt- och lammköttsprogrammet är att förbättra lönsamheten i den svenska 
produktionen, genom satsningar på forskning, utbildningen och information. 
Produktionsstyrning blir allt viktigare inom animalieproduktionen liksom produktkvalitet.  

Långsiktiga mål: 

 Regionens nöt- och lammköttsproduktion har ökat sin konkurrenskraft. 

 Näringens aktörer har fått ökad kunskap om faktorer som påverkar köttkvaliteten hos 
nötkreatur och lamm.  

 Näringens aktörer har fått ökad kunskap om ”Djur som naturvårdare” – hur vi kan uppnå 
så stor miljönytta som möjligt och samtidigt få en lönsam produktion. 

Målgrupp 
Nöt- lammköttsprogrammets verksamhet riktar sig till: 

 Nöt- och lammköttsproducenter  

 Slakterier 

 Rådgivare, studenter och anställda inom de gröna näringarna  

 Utbildningsorganisationer och företag inom de gröna näringarna 

Organisation 
Nöt- och lammköttsprogrammet är ett program inom Agroväst som styrs av en styrgrupp 
sammansatt av: 

 Dan Waldemarsson, SNP, ordförande 

 Annelie Carlsson, Länsstyrelsen Västra Götaland 

 Maria Edman, Svenska fåravelsförbundet 

 Elöd Szántó, Gård och djurhälsa 

 Sofia Kämpe, Agroväst 

 Mikael Johansson, Skaraborgs köttproducentklubb 

 Johan Stegard, nötköttsproducent 

 Lennart Pettersson, lammköttsproducent 

 Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU 

Styrgruppen kommer att träffas vid följande tre tillfällen under 2017; 14/3, 15/8 och 7/11.  

Nöt- och lammköttsprogrammet söker medel från Agroväst en gång per år. Styrgruppen har 
inget juridiskt ansvar eller personalansvar.  Den löpande ekonomin för programmet sköts av 



institutionsekonomen vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU.  Fakturaadressen är 
(ange programledare från SLU som referens, 880KAN): 

SLU Fakturamottagning 
Box 7090 
750 07 UPPSALA 

Organisationsnummer: 202100-2817 
VAT-nummer: SE202100281701  

Styrgruppen fastställer verksamhetsplanen och beslutar om vilka projekt som ska få ekonomiskt 
stöd från nöt- och lammköttsprogrammet. Nöt- och lammköttsprogrammet har en 
projektledare, Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU som ansvarar för verkställande av 
styrgruppens beslut samt sköter löpande uppgifter.  

Nöt- och lammköttsprogrammets insatsområden  

Plattform 
Mål 

Nöt- och lammköttsprogrammet ska vara en arena som samlar aktörer med intresse för nöt- 
och lammkött med utgångspunkt i forskningsverksamheten som bedrivs på Götala och SLU i 
Skara. Nöt- och lammköttsprogrammet ska vara en plattform för samverkan mellan aktörer 
som påverkar köttproduktionen och använda olika aktörers kompetenser, vara katalysator och 
få till stånd aktiviteter som utan samordning inte skulle ha skett. Nöt- och 
lammköttsprogrammet ska under kommande år jobba med att utveckla rollen som plattform. 
Genom att hitta partners i andra länder med liknade erfarenheter ska flera aktiviteter komma 
till stånd. 

Aktiviteter 

 Som ett led i denna strävan förläggs styrgruppsmötena ute hos olika företag. 

 Samverka med naturbruksgymnasierna i Västra Götaland genom att bjuda in till 
aktiviteter som sker inom programmet. Programkoordinator ansvarar för att den 
löpande kontakten upprätthålls. 

 Nöt- och lammköttsprogrammet kommer under 2017 att delta i satsningen som görs 
mellan Västra Götalandsregionen och SLU. Framför allt kommer Nöt- och 
lammköttsprogrammet att arbeta inom gruppen ”Hållbar animalieproduktion”. Nöt- och 
lammköttsprogrammet kommer att arbeta med att få ihop de regionala aktörerna inom 
projektet. Andra arbetsuppgifter är att fånga upp frågeställningar hos lantbrukare samt 
spridning av resultat till lantbruket.  

 Nöt- och lammköttsprogrammet har under 2016 fått medel för deltagande i ett Interreg-
projekt inom ÖKS-området, ”Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och 
lammkött”. Projektet omfattar aktiviteter som förväntas leda till: 
- nya uppfödarkoncept och kompletterande tekniska lösningar som stödjer en hållbar 
produktion av kött med hög kvalitet 



- ny prissättningsstrategi inom slaktledet som ger fler incitament för att producera kött 
med en hög etisk och sensorisk kvalitet 
- ökad kunskap hos konsument och butikspersonal om kött och köttkvalitet 
- en effektivare och mer efterfrågedriven värdekedja för nöt- och lammkött 
- stärkt skandinaviskt samarbete inom kunskapsområdet. 

Aktiviteter inom projektet finns tillgänglig på projektets hemsida. 
http://www.agrovast.se/?p=30901&m=3786  

 Nöt- och lammköttsprogrammet bidrar också som stödjande funktion till andra EU-
projekt som Agroväst är verksam inom, till exempel EIP-agri. 

Information 

Mål 

Nöt- och lammköttsprogrammet ska vara ett kompetenscentrum – något för lantbrukare, 
rådgivare, tillverkare av utrustning samt kommuner att vända sig till för att veta vad som pågår, 
vara ett bollplank.  

Aktiviteter 

 Goda exempel ska lyftas fram och presenteras. Kanaler är hemsida och närvaro på olika 
seminarier, konferenser, mässor och utställningar. Resultat som framkommit inom 
programmet ska också presenteras i fackpress, rapporter och vetenskapliga artiklar.  

 Inom Agroväst pågår ett arbete med ambitionen att ta fram kommunikationsplaner för 
programmen och Nöt- och lammköttsprogrammet deltar i detta arbete. 

Utveckla former som leder till handling 

Mål 

Nöt- och lammköttsprogrammet har konstaterat att det finns svårigheter att nå ut med resultat 
till lantbruket. Nöt- och lammköttsprogrammet ska därför samverka med RådNu för att hitta 
former för att nå ut till rådgivare och företagare. Programkoordinatorn ansvarar för att den 
löpande kontakten upprätthålls. 

 

Utveckla ny kunskap 

Mål 

Produktionsstyrning blir allt viktigare inom animalieproduktion liksom produktkvalitet. 
Samtidigt uppmärksammas vikten av betesdjur för miljö och kulturlandskap av samhället.  

Agroväst kommer i framtiden att ännu mera fokusera på att hitta medel för olika projekt där 
projektledning och samordning kan ligga på Agroväst/Nöt- och lammköttsprogrammet men 
utförandet ligger hos andra aktörer inom Nöt- och lammköttsprogrammets nätverk.  

http://www.agrovast.se/?p=30901&m=3786


 Aktiviteter 

 Målet är att aktiviteterna inom programmet bidrar i arbetet för att skicka in minst två 
ansökningar till SLF samt till andra finansiärer där det passar.  

 Nöt- och lammköttsprogrammet har som mål att ge bidrag till ett antal 
utvecklingsprojekt under 2017 (dessa kan vara aktuella beroende på hur annan 
finansiering faller ut): 

o Nötköttsproduktion baserad på mjölk/köttraskorsningsstutar - Vi vill med 
denna studie mäta mjölk/köttraskorsningskalvens ökade tillväxt, 
foderomvandlingsförmåga, muskelansättning och fettansättning, i två olika 
produktionsmodeller som inkluderar bete på naturbetesmark, jämfört med den 
renrasiga mjölkraskalven. 

o Intensivt uppfödda korsnings- och renrasiga tjurar – Syftet med projektet är att 
föda upp dels rena mjölkrastjurar dels mjölk/köttraskorsningstjurar från 
avvänjning till slakt vid antingen 15 eller 18 månaders ålder. Lönsamheten för de 
olika systemen kommer att beräknas och LCA (livscykelanalys) kommer att 
utföras för att utvärdera deras miljöpåverkan.  

o Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och raps – Syftet med projektet 
är att utvärdera rostningens inverkan på proteinutnyttjandet samt den totala 
smältbarheten av främst protein, men även av andra näringsämnen, i åkerböna 
eller rapsfrö när de utfodras till idisslare. 

o Forage and pasture based beef production.  
o Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna till kalvar – I det här projektet 

vill vi undersöka hur stor påverkan värmebehandling av åkerböna har på den 
avvanda kalvens tillväxt. Kalvarnas fodereffektivitet beräknas utifrån foderintag 
och tillväxt. Uppsamling av urin utförs och kvävekomponenter i urinen 
analyseras för att kunna beräkna kalvarnas kväveutnyttjande.. 
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