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Yttrande från Svenska Fåravelsförbundet med anledning av Livsmedelsverkets planerade
kartläggning/provtagning av bakterier i svenskt färskt fårkött – hösten 2017
Svenska Fåravelsförbundet, nedan benämnt SF, är en intresse- och näringslivsorganisation
för Sveriges fårföretagare. Föreningen har 24 länsföreningar och har idag drygt 2600
medlemmar. Ett stort antal av landets får finns i företag som drivs av medlemmar i Svenska
Fåravelsförbundet.
Grunden för er planerade kartläggning tolkar SF som en önskan från Livsmedelsverkets sida
att se hur förekomsten av vissa bakterier i lamm- fårkött ser ut på den svenska marknaden.
Andelen svenskt lammkött av den total förbrukning av lamm- och fårkött på den svenska
marknaden år 2016 var 28 procent. Eftersom den största delen av konsumerat lammkött är
importerat så anser SF att det därför direkt felaktigt att inte undersöka importerat/infört
kött samtidigt som det svenska och då i proportion till förekomst på marknaden. Risken är
annars att resultatet kan bli kontraproduktivt för att öka den svenska lammproduktionen när
det saknas jämförelsematerial. Ökad försäljning och produktion av svenska animalier till
livsmedel är ett av riksdagen prioriterat mål i den livsmedelsstrategi som antogs under 2017.
SF vänder sig även emot det begränsade geografiska område som planerats för provtagning.
Om Livsmedelsverket enbart tar de planerade hundra proverna i livsmedelsbutiker i och runt
Uppsala så begränsas provtagarna till ett fåtal butiker. SF anser att med så få kontrollställen
blir inte protagningen representativ för hela Sverige.
Ytterligare faktorer som bör tas i hänsyn kring planerad provtagning.
Salmonella
Kommer Salmonella diarizonae att exkluderas från undersökningen med tanke på att den
inte är ansedd att vara humanpatogen och att man inte längre agerar om man hittar den i en
fårbesättning?
STEV/VTEC/EHEC
Mycket angeläget att se om vi ligger annorlunda än de andra länderna och vilka typer av
EHEC som hittas.
SF anser med ovan framförda argument att Livsmedelsverket inte ska genomföra
undersökningen i enlighet med vad som presenterats, utan istället ta prover på lamm- och
fårkött från samtliga importländer och från ett urval av livsmedelsbutiker över hela landet,
parallellt med det svenska köttet.
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