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Regionfullmäktige 

Svar på interpellation från Ulf 
Svensson, Sverigedemokraterna – 
Gällande övertagande av 
slakteribyggnad som en del i 
naturbruksprogrammet 

 
I en interpellation från Ulf Svensson, Sverigedemokraterna, ställs frågorna: 

• Hur ser du på en utveckling av naturbruksgymnasierna genom att framöver 
inkludera en livsmedelsteknisk linje med slakteriverksamhet? 

• Hur bedömer du möjligheten av ett slakteri i Sävsjö vars placering ligger 
mellan regionsjukhusen och kringliggande djurhållare? 

• Är du intresserad av att titta närmare på lokalerna i Sävsjö och att 
undersöka möjligheterna som är anpassade för livsmedelsproduktion inom 
chark och slakteriverksamhet? 

Sammanfattning och svar  
Livsmedelsproduktionen i länet behöver öka. Det är ett långsiktigt mål i den 
regionala utvecklingsstrategin. Våra naturbruksskolor är en viktig del i detta – 
både för att utbilda morgondagens hållbara jord- och skogsbrukare men också 
som nav för utvecklingen av de gröna näringarna. Samverkan med näringarna är 
viktig och praktiken på företag är en viktig väg in i branschen liksom ett sätt för 
branscherna att ta del av nya metoder och tekniker. 
 
Våra naturbruksgymnasier producerar idag ca 70 nötkreatur/år och ca 40 
får/lamm/år. Det är inte tillräckligt mycket kött för att sysselsätta ett slakteri på 
årsbasis. Det är inte heller vår avsikt att bedriva näringsverksamhet inom 
slakteribranschen. Det är en kompetens som regionens organisation saknar och 
inte heller avser att utveckla. Huruvida det finns marknadsmässiga förutsättningar 
att bedriva slakteri i Sävsjö är en fråga för entreprenörer inom branschen och inte 
för Region Jönköpings län.  
 
Region Jönköpings län genomför en förstudie kring hur bland annat kött som 
produceras på våra naturbruksgymnasier kan serveras i regionens matsalar. 
Förstudiens resultat kommer att redovisas under oktober i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. I förstudien har dialoger förts med 
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slakterier i länet och vid ett eventuellt genomförande kan det bli aktuellt att anlita 
något av dessa.   
 
Sävsjö kommun bedriver gymnasieutbildning med livsmedelsprogrammet om än 
inte med inriktning mot livsmedelsproduktion. Region Jönköpings län har inte för 
avsikt att överta denna, komplettera eller ersätta den. Om Sävsjö kommun vill 
utveckla sin samverkan med våra naturbruksskolor kring livsmedelsproduktion så 
är vi positiva till detta men det finns inga sådana initiativ i dagsläget. 
 
 
 
 
Per Eriksson 
Ordförande i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
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