Du kan göra skillnad bli en av oss.

Vi värnar om den svenska ängen
Naturbeteskött i Sverige är en ideell förening som arbetar för
att fler bönder ska producera och fler konsumenter ska köpa,
certifierat naturbeteskött.
Redan på 1990-talet uppmärksammade ett antal bönder tillsammans med WWF att fågelvåtmarker och hagar höll på att
växa igen. Man såg att de naturliga betesmarkerna var akut hotade och höll på att försvinna i takt med att de betande djuren
försvann. Dessa naturliga betesmarker är unikt rika på både
flora och fauna med upp emot 40 arter per kvadratmeter. Det
enda realistiska sättet att bevara dem för framtida generationer är med hjälp av betesdjur.
Tillsammans har föreningen Naturbeteskött i Sverige och
WWF sedan dess bidragit till att 36 000 hektar naturbetesmarker åter betas runt om i landet. Men det som gjorts det senaste
kvartsseklet är långtifrån tillräckligt. Den svenska ängen är
fortfarande starkt hotad. Du kan göra skillnad genom att bli
en av oss.

Både du och naturen tjänar på att bli en av oss
När du blir en av oss är du en del av en aktiv förening som arbetar med handeln, restaurangmarknaden och media för att lyfta
fram fördelarna med naturbeteskött. Du blir den som står för
bevarandet av den svenska ängsmarken, lika viktig och hotad
som regnskogen.
Från och med nu är det möjligt att leverera naturbeteskött
från stora delar av landet, tack vare föreningens samarbete
med KLS Ugglarps. Självklart får du mer betalt för det certifierade naturbetesköttet, idag två kronor mer per kilo men i
framtiden förhoppningsvis betydligt mer.
Certifierat naturbeteskött lyfts fram av WWF:s Köttguiden som det mest hållbara köttet, vid sidan av viltkött.
Något som många konsumenter uppmärksammar.

Hur du blir en certifierad
naturbetesköttproducent

Så här mycket kostar det att bli certifierad
naturbetesköttproducent

Vi i föreningen Naturbeteskött i Sverige hjälper dig med frågor
kring certifiering och marknadsföring av din gård. Att vara certifierad naturbetesköttproducent innebär att du genom dokumentation
av bland annat foderinköp och rutiner för djurskötsel, ska kunna
styrka att reglerna för certifieringen följs.
Du blir en certifierad leverantör av naturbeteskött med hjälp av
ett certifieringsorgan som reviderar dig vartannat år enligt Sigill
Kvalitetssystem AB:s IP-standard Nötkött med tillval Naturbeteskött. IP är en oberoende och ackrediterad standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar med hög
trovärdighet. Det gör att både säljare och köpare av certifierade
produkter kan känna sig trygga.
Läs mer om certifieringen på www.sigill.se

När du anmäler dig för att bli en certifierad naturbetesköttproducent enligt IP-standarden, betalar du en årlig avgift till Sigill
Kvalitetssystem samt en revisionsavgift till det certifieringsorgan
du väljer. Dessutom tillkommer kostnad för den egenrevision som
skickas in till certifieringsorganet vartannat år.

räkneexempel
En gård som skickar upp till 100 nötkreatur till slakt per år
(alla priser är exkl moms).
Systemavgiften till Sigill Kvalitetssystem:

de huvudsakliga kriterierna för naturbeteskött är:

▶ Minst 50 procent av gårdens betesmarker ska vara naturbetesmark.
▶ Djuren ska gå på naturbetesmark minst 50 procent av
betesperioden.
▶ Djuren ska under stallperioden utfodras med minst 70 procent
grovfoder.
▶ Köttet ska möras i minst två veckor innan det når konsumenten.

certifieringsorgan för ip sigill nöt med tillval
naturbeteskött:
HS Certifiering: www.hscertifiering.se
Kiwa Sverige: www.kiwa.se
SMAK: www.smak.se

Certifieringsorgan gör revision på gården:		
(betalas vid inträdet och därefter vartannat år)

2 893 kr
ca 5 000 kr

Certifieringsorgan granskar egenkontroll:		
(vartannat år)

1 100 kr

Genomsnittlig kostnad per år:			

6 000 kr

Med en merbetalning på 2 kr/kg för köttet och en medelslaktvikt
på 280 kg (560 kr/djur), har du tjänat in kostnaden för certifieringen efter 11 slaktade djur.

Naturbeteskött - kryddat av naturen
De flesta är överens om att vi i västvärlden måste minska vår
konsumtion av kött för miljöns skull. Det är lika viktigt att välja
rätt kött som att äta mindre. Som certifierad naturbetesköttproducent ger du kunderna en garanti för att djuren haft ett bra liv
samtidigt som de bidragit till ökad biologisk mångfald genom att
bevara svenska kulturlandskap.
Att föda upp djur på spannmål, som i stället kan nyttjas av
människor är inte hållbart. Det logiska är att välja kött från kreatur som betar sådant som vi människor inte kan äta; gräs, löv
och örter på marker som inte lämpar sig för odling. Detta är inte
bara god resurshållning. Det är dessutom en nödvändighet för att
svenska, öppna landskap inte ska växa igen samt en förutsättning
för många växter och inte minst insekter och fåglar vars överlevnad är beroende av marker som betats av klövdjur.
Som en extra bonus växer djur som äter ogödslat gräs och örter långsamt och får en helt unik smak. Vi naturbetesköttproducenter producerar ett fylligt, smakrikt kött med mycket högt
näringsinnehåll där balansen mellan omega-3 och omega-6-fettsyror är hälsosammare än i spannmålsuppfött kött.
Vi är övertygade om att det naturbeteskött vi producerar är det
kött allt fler medvetna restauranger och konsumenter kommer
att välja framöver.
Du kan göra skillnad - bli en av oss.

Naturbeteskött i Sverige
Ideell förening
Malexander Tumbo Gård
590 14 Boxholm
Anna Jamieson Verksamhetsledare
E-post: anna@naturbete.se
Telefon: 076-765 77 40

För information om kontrakt, priser
och slaktleveranser kontakta:
KLS Ugglarps
Paul Robertson
Inköpsansvarig nötkreatur
Mobil: 0705-24 27 02
E-post: PAROB@klsugglarps.se

Bli medlem i föreningen Naturbeteskött i Sverige genom att sätta in 200 kr
på Bankgiro 178-5955.

