Sveriges Slakterier kräver genomförd Miljöhusesyn av
sina leverantörer!

Vad är Miljöhusesynen(MHS)?
MHS är ett verktyg för egenkontroll för lantbruksföretagare som gör det lättare
för lantbrukaren att hålla reda på vilka regler och lagar som måste följas på
gården. MHS finns både i en pappersversion, ett häfte, och på nätet. MHS
fungerar som ett egenkontrollverktyg, det är alltså lantbrukaren själv som går
igenom häftet och bockar av vad som gäller för den egna gården. I MHS finns
den viktigaste miljö- och djurskyddslagstiftningen, de arbetsmiljölagar som
reglerar de mest olycksdrabbade områdena på gården och vissa gemensamma
leveransvillkor som livsmedelsföretagen har kommit överens om.
Är MHS ett nytt påfund?
Nej, MHS har funnits sedan 1996 och används idag av 55 % av Sveriges
lantbrukare vilket motsvarar 70 % av åkerarealen och 90% av produktionen.
Swedish Meats, Danisco Sugar, Lantmännen Sigill och de flesta mejeriföretagen
kräver redan genomförd MHS av sina leverantörer.
Har LRF(Lantbrukarnas Riksförbund) hittat på det här?
Ja, MHS drogs igång av LRF 1996 men alla deltagande livsmedelsföretag är
aktivt med och arbetar fram hur MHS ska se ut och vilka saker den ska ta upp.
Varför kräver slakterierna genomförd MHS av lantbrukaren?
Enligt flera undersökningar har Sveriges Bönder/Den Svenska Modellen ett stort
förtroende hos konsumenterna. Man har högt ställda förväntningar både på den
producerade matens kvalitet och på hur lantbrukarna behandlar sina djur.
Slakterierna tycker att det är ett naturligt led i den egna kvalitetssäkringen att
kräva att de råvaror som kommer till slakteriet är producerade enligt de lagar
och överenskommelser som finns.
Vad innebär uttrycket Genomförd Miljöhusesyn?
Att man har genomfört MHS på gården innebär att man har gått igenom häftet
och upprättat en åtgärdslista med de punkter/brister som måste förbättras. Det

innebär inte att bristerna måste vara åtgärdade före leverans av djur, utan att man
arbetar på att förbättra läget.
Vad innebär detta i praktiken när jag ska leverera djur?
Från och med 2003 införs en punkt på leveranssedeln där lantbrukaren genom
sin namnteckning intygar att han genomför MHS på sin gård. Om en leverantör
inte fyller i/garanterar detta tar slakteriet kontakt med honom/henne för en
diskussion för att ta reda på varför lantbrukaren inte vill göra MHS.
Vilka kostnader för det här med sig?
För lantbrukaren 50 kronor per år för att köpa själva häftet MHS (kostnadsfritt
för medlemmar i LRF).
Ska det inte kontrolleras att lantbrukarna verkligen har gjort sin MHS?
I framtiden kommer man att lägga in en kontroll av MHS, men formerna för
detta är inte klara ännu. Lantbrukarna har redan idag för många kontrollanter
som springer på gårdarna, och ett starkt krav är därför att många av dessa
kontroller, inklusive MHS, ska kunna samordnas. Då blir kostnaden inte så stor
och lantbrukaren inte så irriterad.
Var kan jag beställa Miljöhusesynen?
Ring till LRF´s distributionstjänst på 08-550 949 80 eller om du är LRF-medlem
på 020 – 44 44 33. På nätet hittar du MHS på www.miljohusesyn.nu

