
Verksamhetsberättelse 2021 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 297 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 Daniel Emitslöf, Emmislöv
Olof Friberg, Hörby Hans Ramel, Övedskloster
Christian Gustavsson, Sjöbo Jens Fjelkner, Rinkaby, Adjungerad

Möten och aktiviteter

 • Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten under året varav ett varit fysiskt 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.

 I Februari hölls ett digitalt medlemsmöte med föredrag, information och lotteri. Det var 
välbesökt och uppskattat och planeras bli tradition.

 • Årsmötet hölls den 17:de Mars via TEAMS och var ett renodlat årsmöte.

 I •  år utsågs Ingrid och Per-Åke Persson, Nedanbäck, Glimåkra till ”Årets Skånska
  nötköttsproducent”, årets tema var ”Direktförsäljning till konsument”. LRF-Skåne står för
  utnämningen men Skånes Nötköttsproducenter är delaktiga i processen och kan efter nominering 
  av vinnarna som också på årets Köttriksdag korades till ”Årets Nötköttsproducent” i hela
  Sverige stolt konstatera att tillgången på duktiga producenter i Skåne är fortsatt god.

 I • September anordnades två studiebesök:

  Hos Henrik Hörgerud som förevisade sin stall, gödselseparator och hanteringsanläggning. 
  Evenemanget var välbesökt och tack vare sponsorerna:  Ugglarps, De Laval, Hencol, 
  Gröne Slaktaren, LT-Lantmän och Theodors Klövvård kunde besökarna bjudas på förplägnad
  samtidigt som det blev ett mindre netto över till föreningen. 
  
  Hos Göran Rydén som visade både sin avelsbesättning av den i Sverige nya rasen Stabiliser samt
  stallar och hanteringsanläggningar. Innan förevisning var det samling och fika i den veterinärklinik
  han driver på gården. Arrangemanget var välbesökt och bjöd på många intressanta diskussioner.
  Tack till familjen Rydén som frikostigt delade med sig av kunskap och erfarenheter från gården 
  som är vackert belägen på Söderåsen.



 I • november deltog merparten av styrelsen i året Köttriksdag som hölls på Elmia i Jönköping.
   Stämman var välbesökt och mycket välarrangerad. Många intressanta föredrag, många utställare
   samt väldigt uppskattade studiebesök. Tack till Jönköpings läns Nötköttsproducenter som bjöd
   frikostigt trots att de är smålänningar.

 • Den andre December arrangerade Skånes Nötköttsproducenter tillsammans med LRF och
   Partnerskap Alnarp Alnarps nötköttsdag. Arrangemanget var i år fysiskt men även med
   möjligheten att delta digitalt och moderator var Olof Friberg från vår styrelse. Arrangemanget
   bjöd på flera intressanta föredrag, bland annat berättade Daniel Emitslöf från vår styrelse om hans
   strategier gällande bete och vall.

 Under året har LRF:s djuromsorgsgrupp som samlar ett väldigt brett spann aktörer kopplade till 
lantbruksdjur i Skåne trots pandemin haft flera möten och till stor del hanterat Covid-19:s 
påverkan på branschen men även djurskyddsärenden som är gruppens syfte har 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 bland annat:
  
  Skånes Nötköttsforum Medarrangör
  Alnarps Nötköttsdag Medarrangör
  Köttriksdagen
  LRF Skånes branschråd
  Skånes djuromsorgsgrupp
  LRF Köttråd
  LRF-Skånes styrelse Hans Ramel, Ordförande
  SNP:s styrelse Camilla Hansson, Jens Fjelkner
  SNP:s Ordförandekonferenser
  SNP:s Sverigeresa
  Näringspolitik
  Samrådsgrupp CAP
  

Styrelsens ledamöter har utöver detta förtroendeuppdrag i och koppling till ett flertal andra agrara  
organisationer så som:

LRF - lokalavdelningar
Biodlarna?
Lokalföreningar
Leader Skåne
LRF – Kommungrupper
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