
Antibiotikaplattformen



NORVIDA

• Det ledande importföretaget av kött till de nordiska 
detaljhandels- och restaurangmarknaderna

• Verksamhet I Sverige, Finland och Norge samt Brasilien

• Svenskt privatägt företag med 30 medarbetare

• Omsätter ca 900 MSEK

• Tillgodoser den efterfrågan de svenska och finska bönderna 
inte kan leverera till marknaden;

Obalanser i efterfrågan av detaljer

Vissa högkvalitetsprodukter

Säsongsmässiga variationer



Vår erfarenhet och övertygelse 
om hållbarhetsarbete

”Vi vill marknadsföra produkter som vi med gott samvete kan bjuda våra allra bästa vänner på”

• Inte en fråga om geografi

• Hållbarhet är en fråga om avvägning – man kan inte få allt – och inte på en gång 

• Långsiktiga relationer – förbättra produktionen i flera steg – aldrig vara nöjda

• Vara en del av lösningen – inte springa bort från problemen 

• Kött kan inte vara billigt – hållbarhet måste få kosta 

• Ofta lättare att få med sig producenten än kunden 

• Goda exempel – i samarbete med ledande handelsaktörer



Hur vi arbetar med antibiotikafråågan

Utgångspunkten är kriterierna för hållbar antibiotikaanvändning

Utmaningar

- Fodertillsatser, Jonoforer klassas som fodertillsats för nötkreatur i många länder. I EU gäller detta bara fågel.

- Målkonflikt klimat – etik

- Svanskupering lamm i fuktiga klimat?



Long Tail Program – bakgrund
• 2015 kontaktades vi av 10 holländska bönder som ville anta vår utmaning

• Coop partner från start

• 1850 grisar/vecka (750 grisar från start)

• Norvida garanterar kostnadstäckning för bönderna, totalt 21 Mkr sedan start

• Positiva erfarenheter – över förväntan – inga utbrott av svansbitning

• Bättre tillväxt och foderutnyttjande – lägre kostnad – mindre klimatavtryck

• Vi har gjort stor skillnad – bönderna är stolta!

• Om betalningsviljan finns kan programmet skalas upp

QS‐certifierade

2004

Byte av leverantör
– Tönnies

2011

Ny standard för 
djuromsorg

2013

The Long Tail 
Initiative

2017



0

1

2

3

4

5

Nederländerna Englandsgrisen Norvida Longtail

Antibiotikaanvändning, DDD

2016 2017 2018 2019 Q3

Long Tail Program – vad innebär det?

Programmet i korthet

• Minimera antibiotikaanvändningen

• Ingen gruppbehandling

• Ingen kastrering

• Ingen svanskupering

• Ingen tandklippning/slipning

• Tuggbart material som sysselsättning

• Rent och bättre foder

• Lösgående sinsuggor

• Ökat utrymme för avvanda grisar

• Program för hälsokontroll

• Anslutna till sojadialogen

• Minst 40 % fast golv

… en gris med en intakt svans är en 
mycket mer välmående gris. Knorren 

är beviset på god djurhållning




