Kortfakta om den svenska fårnäringen

Tillsammans räddar vi Sveriges får och lamm!
Vi Sveriges fårbönder och lammproducenter vill
inget hellre än att fortsätta erbjuda dig som
konsument vårt svenska lammkött. Vi har friska får
och lamm i Sverige, vi har världens bästa djurskydd
och djurhälsa, får och lamm har det bra i fårhus och
beteshagar. Välskötta djur är friska djur, de behöver
inte antibiotika för att växa. Uppfödning av svenska
får och lamm bidrar till öppet landskap och levande
landsbygd. När du väljer svenskt lammkött så bidrar
du till levande landsbygd där företagsamhet och
livskvalitet råder för både människor och djur.
Vi Sveriges fårbönder och lammproducenter är
tacksamma för allt stöd och sympatier som vi mött
under sommaren 2018, den torraste och varmaste
perioden på flera mannaminnen. Vi känner att
konsumtenter vill välja svenskt lammkött, på
restaurang, i det offentliga köket och hemma vid
middagsbordet. Vi Sveriges fårbönder och
lammproducenter vill behålla landets får och lamm.
Vi är beredda att arbeta hårt under långa
arbetsdagar, alla dagar i veckan för att ge dig som
konsument möjlighet att välja svenskt lammkött, ett
klimatsmart val som smakar gott i munnen och
känns skönt i hjärtat. Vi värnar om våra djur och vill
ge dem det bästa. Du konsument kan hjälpa oss i
vårt arbete genom att välja svenskt lammkött, låta
bonden fixa maten. Ställ frågan om var maten
kommer ifrån både på restaurang och i det
offentliga köket. Ska landets äldre, sjuka och barn
äta livsmedel som produceras på ett sätt som för den
svenska bonden vore olagligt och dessutom bryter
mot vårt lands egna regler för
livsmedelsproduktion?

Sommarens torka har skapat ett ansträngt läge för
svenska lantbrukare, många djuruppfödares ökade
foder- och strökostnader gör att det finns stor risk
för att man inte har pengar att betala löpande
utgifter med, risken är överhängande att många
får-och lammföretagare inte klarar vintern. Därför
planerar man ute på gårdarna nu fler åtgärder för att
möta utmaningen att klara vintern. Många väljer att
i första hand minska ner antalet djur eller att
betäcka färre tackor, effekten blir att färre lamm
föds kommande år. I förlängningen innebär det
lägre volymer av svenskt lammkött. Den låga
lönsamheten generellt inom svensk köttproduktion
är ett problem, det finns ingen buffert att ta till för
att klara sig igenom så kallade sämre tider.
Lammnäringen är dessutom extra utsatt med låga
priser och låg andel av marknaden, 72 % av
lammköttet som äts i Sverige är importerat.
Vår största utmaning som fårbönder och l
ammproducenter denna höst är att klara ekonomin
för våra företag. Beräkningar visar att lammköttet i
år kostar 12–26 kr mer per kilo att få fram bara på
grund av torkans effekter. Vilket innebär att om du,
när du står vid kyldisken i din livsmedelsaffär eller
sitter bekvämt på restaurang för att njuta av en god
måltid, är villig att betala 5,50 kr till för
lammytterfilé så räddar vi tillsammans Sveriges får
och lamm. Vår förhoppning är att en dryg femkrona
är värd att satsa för möjligheten att välja
klimatsmart svenskt lammkött även i framtiden.
Vi Sveriges fårbönder och lammproducenter vill
fortsätta att producera bra lamm, men för att lyckas
behöver du efterfråga den mat vi skapar. Dryga
femkronan kan rädda Sveriges får och lamm!
Smakar det så kostar det, det är det väl värt?
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SVENSK LAMMNÄRING ÄR I HUVUDSAK SMÅSKALIG

DET FINNS NÄSTAN 9300

GENOMSNITTSBESÄTTNINGEN

FÅRGÅRDAR I SVERIGE

HAR CA 33 TACKOR

Under sommarhalvåret betar får och lamm och under vintern hålls de fritt i flock i välventilerade byggnader
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BETESDJUR SKAPAR VACKRA
MILJÖER OCH BIOLOGISK

Idisslare omvandlar gräs till mat
som vi kan tillgodogöra oss

MÅNGFALD

SVERIGE

0,014

SVENSKA FÅR ÄR FRISKA.

IRLAND

0,049

MÅNGA AV DE SJUKDOMAR SOM

0,408

PLÅGAR OCH DÖDAR TAMDJUR

CYPERN

g/kg levandevikt

Sveriges djurbönders antibiotikaanvändning är lägst i EU

Svenska lammskinn är
världsunika och av
mycket hög kvalitet
Fårmjölk innehåller ca
5,4 % protein och 7 % fett,
mjölkallergiker tål den ofta.
(Mjölkning av får är inte vanligt i Sverige)

Lammproduktion är ofta en bra start
för nya och unga gröna företag då
uppstartskostnaderna är lägre än i
annan animalieproduktion
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FINNS INTE I SVERIGE

10 %
Fåren håller ca 50 000 hektar
naturbete i hävd, vilket är 10% av
landets naturbetesareal

Kastrering utan bedövning och
svanskupering förekommer inte

Ull är ett fantastiskt
naturmaterial

FÅREN GER SÅ MYCKET
Den livskvalitet ett jobb med
djur ger är viktig för 80 % av
fårbönderna

MER ÄN KÖTT

28 %

Och glöm inte deras
naturvårdsinsatser

BARA 28 % AV DET LAMMKÖTT VI
ÄTER ÄR PRODUCERAT I SVERIGE
– DET FINNS STOR POTENTIAL

Låg lönsamhet och oro för rovdjur
är de främsta skälen till att
lammnäringen inte växer

ATT ÖKA PRODUKTIONEN

VÅR FÖRHOPPNING ÄR ATT EN DRYG FEMKRONA ÄR VÄRD ATT SATSA FÖR
MÖJLIGHETEN ATT VÄLJA KLIMATSMART SVENSKT LAMMKÖTT ÄVEN I FRAMTIDEN

STÄLL FRÅGAN OM VAR MATEN KOMMER
IFRÅN BÅDE PÅ RESTAURANG OCH I DET

Sveriges fårbönder genom Svenska Fåravelsförbundet
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OFFENTLIGA KÖKET.

Tack för att du tog dig tid!
Sveriges fårbönder

