
Ungdomarna	  i	  Norrbotten	  kräver	  avgång	  av	  LRF’s	  vd	  
	  

LRF	  Ungdomen	  i	  Norrbotten	  höll	  ett	  medlemsmöte	  igår	  kväll	  med	  anledning	  av	  årets	  uppstickarpris	  

som	  gick	  till	  Qibbla	  Halal.	  De	  är	  eniga	  om	  att	  företaget	  är	  väl	  värda	  vinnare	  till	  priset	  enligt	  de	  
kriterier	  som	  juryn	  hade	  att	  tillgå.	  

	  

-‐	  Det	  vi	  inte	  kan	  ställa	  oss	  bakom	  är	  att	  Anders	  Källström,	  VD	  för	  LRF	  koncernledning	  satt	  med	  och	  
godkände	  utmärkelsen.	  Det	  känns	  som	  ett	  hån	  mot	  våra	  medlemmar.	  Vi	  anser	  att	  det	  inte	  faller	  
under	  LRFs	  livsmedelstrategi	  om	  att	  värna	  om	  det	  svenska	  jordbruket	  och	  producenterna.	  LRF	  ska	  

inte	  stödja	  företag	  som	  har	  största	  delen	  import,	  Vi	  anser	  att	  han	  har	  begått	  grovt	  tjänstefel	  och	  ska	  
avgå	  med	  omedelbar	  verkan,	  säger	  LRF	  ungdomen	  Norrbotten	  	  

	  

	  
Årets	  uppstickarpris	  gick	  till	  Qibbla	  Halal	  enligt	  denna	  motivering	  av	  juryn:	  

Företaget	  skall	  ha	  minst	  10	  anställda	  och	  10	  Mkr	  i	  omsättning	  

Företaget	  skall	  ha	  ökat	  sin	  omsättning	  organiskt	  under	  3	  år	  med	  positivt	  rörelseresultat	  och	  god	  
soliditet.	  Det	  skall	  vara	  Innovativt,	  Högförädlat,	  Hälsosamt	  

Innehåll	  av	  svenska	  råvaror	  

	  
LRF	  erkänner	  att	  de	  var	  väl	  medvetna	  om	  att	  företaget	  importerade	  kött	  men	  fann	  det	  ändå	  

motiverande	  att	  ge	  utmärkelsen.	  

	  

Varje	  år	  sedan	  2005	  delas	  årets	  uppstickarpris	  ut	  av	  Matlandet	  Sverige.	  Syftet	  är	  att	  främja	  nya	  
svenska	  livsmedelprodukter.	  Det	  som	  ställde	  till	  det	  med	  priset	  i	  år	  till	  Qibbla	  Halal	  är	  att	  det	  mesta	  

av	  deras	  kött	  är	  importerat.	  Djuren	  är	  bl.a.	  inte	  uppfödda	  enligt	  svensk	  djurskyddslag.	  

	  
Ett	  öppet	  brev	  kommer	  att	  utformas	  till	  förbundsordförande	  Helena	  Jonsson	  och	  Anders	  Källström	  
där	  LRF	  ungdomen	  Norrbotten	  kommer	  att	  förklara,	  utifrån	  sakliga	  argument	  och	  fakta	  att	  de	  tycker	  

att	  det	  är	  fel	  att	  LRF	  sitter	  med	  i	  en	  jury	  som	  delar	  ut	  pris	  som	  inte	  är	  i	  enlighet	  med	  svenska	  
regelverket	  eller	  djurskyddet.	  	  

	  
Förbundsordförande	  har	  i	  en	  artikel	  i	  tidningen	  land	  lantbruk	  uttryckt	  sig	  att	  LRF	  ska	  jobba	  för	  att	  

förbättra	  lönsamheten	  för	  medlemmarna,	  det	  är	  inte	  särskilt	  konstruktivt	  att	  lägga	  så	  mycket	  tid	  på	  

att	  recensera	  en	  pristagare.	  LRF	  Ungdomen	  säger	  att	  det	  inte	  handlar	  om	  att	  recensera	  pristagaren	  
utan	  om	  att	  granska	  och	  kritisera	  Anders	  Källströms	  roll	  i	  det	  hela.	  	  

-‐	  Vad	  sänder	  det	  för	  signaler	  till	  våra	  medlemmar	  när	  LRF	  arbetar	  för	  att	  förbättra	  lönsamheten	  för	  

våra	  producenter	  och	  minska	  importen	  men	  samtidigt	  sitter	  med	  i	  en	  jury	  som	  delar	  ut	  pris	  till	  ett	  
företag	  som	  har	  mestadels	  importkött?	  Som	  dessutom	  har	  uttryckt	  sig	  att	  svensk	  kyckling	  är	  för	  dyr	  

när	  den	  i	  själva	  verket	  är	  för	  billig?	  
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