
Hur känns det?
– Det är jätteroligt, spännande och 
utmanande. 

Varför ville du ta den här tjänsten?
Köttfrågan är oerhört minerad 
idag så jag får vara ärlig och säga 
att jag var lite fundersam i bör-
jan men när jag fick ha en diskus-
sion med Svenskt Kötts styrelse 
kring vilken profil de ville ha, så 
blev jag väldigt intresserad. Ja- 
köttet är väldigt ifrågasatt men 
samtidigt finns alla rätta svaren 
i svensk köttproduktion vad gäl-
ler att utveckla en hållbar produk-
tion som bygger på kretslopp och 
att producera det som är bäst läm-
pat utifrån hur de naturliga förut-
sättningarna ser ut.  Men det gäller 
att tassa rätt här. Det är en smal 
knivsegg som man balanserar på. 
Här vill jag gärna bidra med att 
utifrån de otroligt starka mervär-
den och många fördelar med just 
svensk köttproduktion positionera 
svenskt kött ännu tydligare. Både 
för svensk köttproduktions skull 
men inte minst för att vi ska bidra 
till en hållbar värld. 

Vad gjorde du i ditt senaste 
arbete som chef för Energi 
och miljöenheten på LRF?
– Jag var chef för en enhet med ett 
väldigt brett uppdrag utifrån de 
miljö och energifrågor som påver-
kar det gröna näringslivet - för det 

är en hel del! Vi jobbade med allt 
från att påverka myndigheter och 
politiker vad gäller vattendirektiv 
eller växtskyddsfrågor till hur man 
återvinner balplast och allt där-
emellan. En fråga som helt klart 
dominerade vår agenda var att ta 
fram underlag för politisk påver-
kan och opinionsbildning i kött- 
och klimatfrågan. Det handlade 
mycket om att bidra med fakta och 
information i hur det egentligen 
står till i klimatdebatten där kött 
får en så stor del av skulden. 

Hur ser du på vegetariantrenden 
och den sjuknande 
köttförbrukningen?
– Den trenden är här för att 
stanna. Konsumenterna kom-
mer att äta mindre kött. Så tror 
jag att det är. Men samtidigt kom-
mer man att fortsätta att äta kött, 
det är jag också övertygad om. 
Fortfarande är 50 procent av kött-
konsumtionen i Sverige importe-
rat kött. Så även om vi väljer mer 
vegetariskt så ska vi samtidigt 
också medvetet välja det bra köttet 
och välja bort det mindre bra. Och 
här finns det en växande marknad 
om vi kan ta av det importerade.

Vad kommer du ha för 
fokus som vd?
– Fortsatt fokusera på att svara 
på de frågorna som konsumenten 
har som just nu påverkar mark-

naden eftersom köttkonsumtio-
nen minskar medan efterfrågan 
på svenskt kött ökar. Vad är bra för 
mig, vad är bra för miljön och vad 
är bra för djuren? I butik är konsu-
menten duktig på att välja svenskt 
men det är betydligt svårare när 
vi äter ute på stan eller i restau-
ranger eller offentliga kök. Här vill 
jag att vi kan göra en insats för att 
det även utanför hemmet ska vara 
lika självklart att välja det svenska 
köttet.

Vad hoppas du kunna 
tillföra som vd?
– Jag vill fortsätta att hålla lika hög 
nivå som det har varit vad gäller 
information och fakta och inspi-
ration som Svenskt Kött varit – 
och är- oerhört bra på. Parallellt 
vill jag förstärka den kommuni-
kationen som handlar om värden 
som svenskt kött har vad gäller 
hållbarhet, hälsa och djuromsorg 
framför allt. Det är här nyckeln 
finns till att öka andelen svenskt på 
marknaden.

Hur ska intresset för 
svenskt kött öka? 
– Vi behöver skilja på kött och 
kött. Och vi behöver se vilken bra 
produktion vi har. Konsumenter 
ska inte ha dåligt samvete när 
man väljer det svenska köttet, 
utan tvärtom. Att det bidrar till 
en levande landsbygd, öppna 

odlingslandskap och kretslopp. 
Det finns köttproduktion i värl-
den som inte är hållbar. Den ska 
den svenska produktionen inte 
blandas ihop med – utan tvärtom 
behöver vi bli ännu tydligare med 
att så ser det inte ut här i Sverige. 
Hållbarhetsfrågan kommer inte 
försvinna från agendan- tvärtom- 
så strategin framåt behöver bygga 
på att fortsätta att bevisa att svensk 
köttproduktion har en positiv mil-
jöpåverkan och ständigt tar steg 
framåt. Och kan man inte bevisa 
det så kommer man förr eller 
senare att försvinna. Så tuff är 
marknaden nu. 

Vad finns det för mål framåt?
– Eftersom jag kommer från LRF 
så ser jag att Livsmedelsstrategin 
också behöver vara vägledande 
för mitt jobb på Svenskt Kött och 
det betyder att vi ska vara en del i 
att fördubbla den svenska köttpro-
duktionen. Det finns ju potential 
att göra det, så som de naturliga 
förutsättningarna ser ut vad gäller 
mark och vatten och kompetenta 
företagare. Det stora hotet för att 
inte lyckas med det målet är egent-
ligen inte att vi får fler som väljer 
vegetariskt utan att även landet 
Sveriges skulle drabbas av fortsatt 
extremt torra somrar. 

– Vi vet att konsumenten i butik 
är väldigt duktig på att välja 
svenskt kött. Men sedan försvinner 
ursprung, värde och identitet 
när man äter ute på stan. Så här 
behöver vi också fördjupa oss och 
ta fram strategier för vad Svenskt 
Kött kan göra ytterligare för att få 
in en betydligt större andel svenskt 
i det anonyma köttet som vi 
konsumerar, säger Isabel Moretti, 
ny vd på Svenskt Kött.  
 FOTO: URBAN JÖRÉN

Hallå där Isabel Moretti, 
ny vd på Svenskt Kött!

Isabel Moretti

Aktuell: Ny vd för Svenskt Kött 
den 10 januari 2019.

Ålder: 46 år

Bor: I Skogås 

Bakgrund: Agronom med 
rötter i Värmland och Brasilien. 
10 år på LRF och innan 
dess jobbat med miljö och 
jordbrukspolitik på EU-
kommission, EU-parlamentet, 
Regeringskansliet samt 
Riksdagen. 

Favoritkött: Äter bara kött från 
landlevande djur. Klarar inte av 
någonting som kommer från 
havet.

Bästa med svenskt lantbruk: 
Att vi har allt som behövs 
för att utveckla och öka 
matproduktionen- mark, vatten 
och kompetenta företagare. 
Och så finns det inget vackrare 
än den svenska landsbygden 
när den lever med människor 
som lever och arbetar och djur 
som betar. 

FAK TA

 CAROLINA WAHLBERG
carolina@ja.se • 019-16 61 35

I början av december 
anordnade KSLA:s 
teknikkommitté en 
workshop på temat 
framtidens teknik inom 
jord- och skogsbruk.

Under förmiddagen genom-
fördes ett par föredrag som 
skulle inspirera deltagarna 
till vidare diskussioner i 
grupp under eftermiddagen.

Bland annat pratade 
Magnus Karlberg som är 
professor på Luleås tek-
niska universitet, om smart 
skogsbruk och nya pro-
jekt kring teknik och själv-
körande skogsmaskiner. 
Enligt honom kan automa-
tion användas för att möta 
flertalet viktiga utmaningar 
inom skogsbruk.

FÖRDELAR OCH NACKDELAR
Peter Borring, LRF:s ord-
förande i Östergötland, 
berättade om sina egna 
erfarenheter av precisions-
jordbruk på sin gård på 200 
hektar. Även om han beskri-
ver sig som en tekniknörd 
och han ser att det finns 
tydliga miljöfördelar så ser 
han även en del utmaningar 
inom precisionsjordbruket, 
bland annat på kostnadssi-
dan.

– De tuffaste problemen 
är att vi är beroende av leve-
rantörerna och vilka de 
samarbetar med. Om jag 
har en färg på traktorn säger 
de att du måste ha den och 
den grejen. Vi har inte till-
räckligt med rådgivare som 
är fristående och som för en 
berättigad kostnad kan ge 
oss rådet vilket verktyg som 
passar till vilken traktor, sa 
Peter.

Han har själv investerat i 
GPS och autostyrning.

– Var det ett berättigat 
köp? Knappast om jag ska 
räkna med tio års avskriv-
ningstid. Men jag är 42 år 
nu och förhoppningsvis kan 
jag jobba minst 25 år till. Så 
GPS:en kommer förhopp-
ningsvis att ta mig halvvägs 
till pensionen åtminstone.

GRUNDEN ÄR VIKTIG
Även om det kommer 
mycket ny teknik, får man 
aldrig glömma grunderna, 
menade Peter.

Vilket bland annat fick 
medhåll från Crister Stark 
på Väderstad:

– Även den bästa hamma-
ren behöver ha en bra snick-
are, sa han.

NY MEKANIK
Under gruppdiskussionerna 
togs bland annat frågan om 
behov av teknisk utveckling 
inom andra teknikområden 
som mekanik, materiallära 
och energieffektivitet upp.

Ola Lindroos från SLU i 
Umeå är ansvarig i projektet 
Auto2 som ska titta på vad 

som är framtidens maskiner 
inom skog. Ett projekt som 
startar i mars. Han menar 
att man behöver gå tillbaka 
till mekaniken om man ska 
ta fram autonoma maskiner.

– Det är helt meningslöst 
att göra dem exakt så som de 
ser ut i dagsläget. De måste 
designas om för att kunna 
ta fördel av de möjligheter 
som finns. De kan funka 
på andra sätt och man kan 
tänka nytt, sa Ola.

VARIABLA GIVOR
Att med ny teknik kunna ge 
variabel giva är det som är 
mest intressant tyckte Lars 
Askling på Gothia Redskap. 
Mats Tykesson höll med om 
att det är grunden. Variabla 
givor inom skogsbruket är 
också intressant, menade 
Ola.

– Vi börjar få jättemycket 
information om hur mark-
strukturen ser ut. Drönare 
kan ge massa ny informa-
tion som vi inte har tänkt 
på att vi behöver. Men vad 
ska vi göra med den? Träden 
blir inte bättre avverkade på 
grund av det. Man måste 
göra någonting med den där 
informationen. När man 
kan justera givor, det är då 
man kan få användning av 
det, sa Ola.

BRYGGA FÖRSVINNER
Utmaningen med arbets-
kraft och utbildning kom 
också upp.

– I hela Europa försvin-
ner lantbrukstekniken från 
universitetsutbildningen. 

Det tror jag är en fara. Det 
är den kompetensen om hur 
vi kan tillämpa tekniken i 
lantbruket eller skogsbruket 
som försvinner, sa Kenneth 
Alness, KSLA.

På tal om utbildning lyf-
tes projektet med simula-
torer på naturbruksskolor i 
Västra Götalandsregionen 
som ett väldigt bra sätt för 
alla elever att lära sig ny tek-
nik på ett bra och effektivt 
sätt.

INTEGRERAD TEKNIK
En av frågeställningarna 
handlade om framtiden.

– Om vi går tillbaka 50 
år i tiden så var en del av 
de tekniker vi ser i dag helt 
otänkbara hos folk vid den 
tidpunkten. Till exem-
pel Iphones appar. Kanske 
kommer vi i framtiden 
kunna hantera vädret, inte 
bara kolla på det, spekule-
rade Per Frankelius, från 
Linköpings universitet.

Det viktiga är att den nya 
tekniken som kommer inte-
greras, så att användarna vet 
hur man ska använda den 
för att få bästa resultat, var i 
stort den övergripande kon-
tentan av dagen.

Samtal om framtidens teknik

Bland deltagarna fanns representanter både från lantbruk, forskning och 
maskinmarknaden. Exempel på bra ny teknik de senaste tio åren var enligt deltagarna 
bland annat; automatisk styrning, sektionsavstängning med GPS, smarta mobiler och 
bildanalys.  FOTO: CAROLINA WAHLBERG

Bakgrunden till workshopen var det faktum att KSLA:s 
teknikkommitté har som uppdrag att lyfta fram och 
belysa möjligheter och utmaningar med äldre och nyare 
teknik inom jord-, skogs- och trädgårdsbruket.  Dagens 
diskussioner kommer teknikkommittén att använda i sitt 
vidare arbete inom teknikområdet.

Peter Borring, LRF:s ordförande i Östergötland, Magnus 
Karlberg Luleås tekniska universitet, Imke Borchardt, 
projektledare inom lantbrukskammaren i Schleswig-
Holstein och Klaus-Herbert Rolf, Sales and Govermental 
affairs manager på 365 farmnet, höll föredrag under dagen.

”De tuffaste problemen är att vi är beroende av leveran-
törerna och vilka de samarbetar med. Om jag har en 
färg på traktorn säger de att du måste ha den och den 
grejen. Vi har inte tillräckligt med rådgivare som är fri-
stående och som för en berättigad kostnad kan ge oss 
rådet vilket verktyg som passar till vilken traktor.”

 CAROLINA WAHLBERG

carolina@ja.se
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