
Till Sveriges slakterier och säljare/köpare av grisar

Skåne-Blekinge grisproducenter står för ca 33% av svensk slaktvolym och vi har under föregående 
vecka samt innevarade vecka haft täta kontakter med Hallands grisproducenter och följt diskussio-
nerna kring Hallandsbrevet.

Svensk grisproduktion måste upp ur bottenträskets betalningsnivå annars  dör vi ut, det kanske allra 
allvarligaste idag är att bankerna börjar tvivla på att ställa upp med kapital både på nyinvesteringar 
och reinvesteringar.

Konkurrerande länder  har för närvarande stor intjäningsförmåga  och har på så sätt lättare att hand-
skas med en lågkonjunktur  vilket skulle vara förödande för oss. 

Vi dras med högre kostnader än övriga världen (politiska) Och därför kräver vi att ligga i topp i betal-
ning i Europa. Vi kräver därav att handel och slaktindustri genast höjer priset med minst 
1 krona/kilo slaktgris.

Vi har med hjälp av uppfödare i halland fått exporttillstånd för slaktgrisar tom 8 augusti 2007.
Vi kommer att börja köra ut slaktgrisar denna vecka till Tyskland
Vi håller på att lösa tranport frågan med utländska chaufförer 
Vi kommer att starta relationer för att kunna leverera på längre sikt
Vi kommer att köra ut mest grisar när svenska markanden har störst behov
Vi har efter rundringningar fått med oss ett antal säljare som kan börja leverera

Vi är medvetna om att denna aktion kommer att skada våra egna slaktföretag såväl föreningsägda 
som privatägda men vi har inget val vi måste börja tjäna pengar.

Vi är medvetna om att slaktindustrin har dålig lönsamhet liksom vi uppfödare därför kräver vi att 
handeln tar sitt ansvar och ger oss del i den marginalen  de har  på svenskt griskött.

Vi är också medvetna om att handeln har högre marginal på svenskt i förhållande till utländskt 
och på så sätt behåller intäkten för svenska mervärden som vi uppfödare har kostnaderna för.
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