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Inledning 
 
Starta med något nytt – visst låter det spännande! Spännande, men också svårt och osäkert, 
naturligtvis. 
 
I detta material har vi samlat material som vi anser vara av värde för den som ämnar börja 
med nötköttsproduktion på något sätt, med delar som passar den som är helt ny i branschen, 
men också den som tidigare haft mjölkproduktion och därmed är insatt i många av de ramar 
och resurser som nötköttsproduktionen har att förhålla sig till.  
 
En av utmaningarna i nötköttsproduktionen är att det tar lång tid från det att kalven föds till 
man kan få tillbaka pengarna i form av slaktintäkter. Detta innebär att den som är nystartare 
ofta bygger upp sin produktion långsamt och stegvis. I denna strategi behöver man samtidigt 
ha blicken och framtidsplanerna långt fram, då de olika delarna i ett mer utbyggt företag 
behöver hänga väl samman i en helhet, t ex när det gäller foderhantering, gödsel och 
djurflöde genom produktionen. 
 
Detta material är också tänkt att vara ett tankeunderlag för den som ändrar produktion, t ex 
genom att gå från mjölk- till köttproduktion. Naturligtvis är det så att man måste göra många 
beräkningar och planeringsdelar på den enskilda gården, men många av frågeställningarna 
och besluten man stalls inför kan kräva lång tanketid på egen hand, och då är detta material 
tänkt att vara ett hjälpmedel. 
 
Efterhand som arbetet fortgått med sammanställningen av material har vi också sett vilket 
enormt utbud av värdefullt material det finns för den som är ny nötköttsföretagare. I detta 
arbete hänvisar vi till material vi anser vara aktuellt och relevant för nötköttsproducenter, 
och det kommer vi att göra även framledes, efterhand som vi ser nytt material som är aktuellt 
för målgruppen. 
 
Med hopp om en god start för Nya Nötköttsföretagare, 
 
 
Maja-Lena Främling & Anett Seeman 
Gård & Djurhälsan 


