
 
Verksamhetsberättelse 2020 Skånes Nötköttsproducenter 

 
Styrelsen för Skånes Nötköttsproducenter vill härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för 
tiden 1/1 – 31/12 2020, vilket är ett verksamhetsår. Vid årets slut hade föreningen 198 betalande 
medlemmar. 
 
Styrelsen har efter under året haft följande sammansättning: 
Ordf. Camilla Hansson, Genarp  V.ordf. Peter Kristoffersson, Perstorp  
Kassör Ulf Olsson, Munka-Ljungby  Sekr. Henrik Hörgerud, Hörja 
Anna Pettersson, Viken   Anna Kristoffersson, Veberöd 
Olof Friberg, Hörby    Hans Ramel, Övedskloster 
Christian Gustavsson, Sjöbo   Jens Fjelkner, Rinkaby 
 
Möten och aktiviteter 
 
• Styrelsen har haft fem protokollförda styrelsemöten under året varav två varit fysiska och övriga 
   via TEAMS. Uppslutningen på mötena är mycket god. Styrelsen delar en hel del information via  
   mejl och telefon mellan mötena och interagerar i princip dagligdags via Messenger. 
 
• Årsmötet hölls den sjunde mars på Tolånga 17 som också stod för förplägnad till mötets gäster. 

Efter årsmötet hölls ett uppskattat föredrag av Elina Matsdotter, Hållbarhetschef på Svenskt  kött  
om Kött, klimat och miljö via länk. 

 
 
• I  år utsågs Daniel Emitslöf, Blåkulla gård, Emmislöv, Broby till årets skånska nötköttsproducent,  
  årets tema var ”Innovation”. LRF-Skåne står för utnämningen men Skånes Nötköttsproducenter är  
  delaktiga i processen och kan efter besök hos årets nominerade konstatera att tillgången på duktiga  
  producenter i Skåne är god. 
 
 
• I Oktober anordnades studiebesök hos årets Skånska Nötköttsproducent Daniel Emitslöf som 
   förevisade sina avelsbesättningar av Dexter och Röd Angus, sitt pågående stallbygge och bjöd  
   på en rundtur bland vallar och beten. Han redogjorde för sin betesstrategi inspirerad av ”Holistic  
   Management” och berättade pedagogiskt hur mullhalt, biologisk mångfald och  
   gräsmängd påverkades positivt av hans gräsbaserade köttproduktion. Evenemanget var välbesökt  
   och även Carina Johansson från SNP:s kansli var närvarande för att föredra vad som var aktuellt  
   nationellt och svara på frågor från närvarande medlemmar. Servering av härproducerade burgare  
   och äppelpaj tillsammans med väldigt bra väder lyfte evenemanget ytterligare.  
   Sponsorer för evenemanget var KLS Ugglarps och Sparbanken Skåne som tog samtliga kostnader.  
 
 



 
Henrik Hörgerud (tv) och Daniel Emitslöf (th) 
 
• I november deltog merparten av styrelsen i året Köttriksdag som hölls digitalt via TEAMS. 
   Jan Forssell avtackades efter många år i SNP:s styrelse och Henrik Lander som tog över  
   ordförandeskapet hälsades välkommen. 
 
• Den 3:e december arrangerade Skånes nötköttsproducenter tillsammans med LRF och 
   Partnerskap Alnarp Alnarps nötköttsdag. Arrangemanget var i år digitalt och moderator var  
   Anna Kristoffersson från vår styrelse.  
 
 
 Under året har LRF:s djuromsorgsgrupp som samlar ett väldigt brett spann aktörer kopplade till 

lantbruksdjur i Skåne på grund av pandemin haft många möten och till väldigt stor del hanterat 
Covid-19:s påverkan på branschen. I slutet av året har djurskyddsärenden åter igen kunnat ta 
större fokus samtidigt som även salmonella-utbrotten avhandlats. Styrelsen har representerat med 
minst en ledamot vid samtliga av dessa möten. 
 
 



 
 
 
Medlemmar i styrelsen har under året representerat /medverkat i bla annat: 
   
  Skånes Nötköttsforum Medarrangör   
  Alnarps Nötköttsdag Medarrangör 
  Köttriksdagen    
  LRF Skånes branschråd   
  LRFs djuromsorgsgrupp   
  LRF Köttråd  
  LRF-Skånes styrelse  Hans Ramel, Ordförande 
  SNP:s styrelse  Camilla Hansson, Jens Fjelkner  
 
 
Styrelsens ledamöter har utöver detta förtroendeuppdrag och koppling till ett flertal andra agrara  
organisationer så som: 
 
LRF  
Skånes Fårintressenter 
LEADER 
 
 
Styrelsen  
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Camilla Hansson   Ulf Olsson   Anna Pettersson  
   
 
 
Peter Kristoffersson   Olof Friberg   Anna Kristoffersson  
    
  
 
Christian Gustavsson   Hans Ramel   Henrik Hörgerud 
 
 
 
Jens Fjelkner, Adjungerad 


