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Förord

1986 livsmedelsutredningårs har haft till uppgiftLMU utreda konkur-att
rensförhållanden och prisbildning inom livsmedelsindustrin och livsmedels-
handeln. Utredningen har den 30 september 1987 överlämnat betänkandet
Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet SOU 1987:44.

Denna de tolv underlagsrapporterutgör har legat tillrapport en av som
grund för faktaredovisningen i betänkandet. publicerasRapporterna dels

bilagor till utredningens betänkande, dels fristående irapportersom som
SPKs utredningsserie SPKUS.

förteckningEn samtliga till livsmedels-underlagsrapporter 1986 årsöver
utredning projekt återfinns ide deltagit i respektive slutetsamt personer som

betänkandet i varje bilaga.samtav

Stockholm i september 1987

HillbomLars
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l Inledning

1.1 Bakgrund

Vi har idag het debatt kvaliteten livsmedel.på våra debattenl riktasen om
kritik den industriellaalltmer och storskaliga livsmedelsproduktionen.mot
Livsmedel tillverkas idag på onaturligt och skeptisk tillsätt ärett man
råvaruinnehållet. Vidare många hållbarhetstiderna misstänktärattmenar
långa och undrar hur distributionen egentligen tillgår hur lång tidsamtman
den tar.

Grisarna mår dåligt, charkprodukterna innehåller allt kött och ärutom
smaklösa, frukt och grönsaker har bekämpningsmedel, vårarester mat-av
bröd innehåller så mycket konserveringsmedel knappast kan kallaatt man
dem färskvaror, mjölken innehåller för många bakterier, slarvet i butikerna

hälsovådlig köttfärs Detta är några beskamånga kommentarerger m m. av
riktats livsmedelsbranschen.motsom

Man kan tvekan konstatera kvalitetsdebatten varit nyttig ochutan att
tvingat deltagarna i de olika hanteringsleden tänka efter och analysera sinatt
eventuella skuld.

Om debatten beror på kunskap eller brist kunskap,på kritikenom som
förts fram varit rättvis eller orättvis, det bättre förr inteeller integårom var

eftersom kvalitetavgöra delvis subjektivatt är upplevelse.en
Å sidan finns de den industriella tillverkningen idagattena som menar

sker med större noggrannhet, hygien och kontroll vadän kunde åstad-som
kommas förr och det gäller dessanär egenskaper har de industriförädlade
produkterna aldrig varit så bra.

Å andra sidan finns de känner osäkerhet dels inför själva kvaliteten isom
de industriförädlade livsmedlen, dels inför uppfödnings- och odlingsmeto-
der i primärledet.

direktivenl till livsmedelsutredningen sägs påverkan livsmedelsin-att av
dustrins och -handelns geografiska koncentration konkurrens-,på pris- och
kostnadsutvecklingen livsmedelskvaliteten skall analyseras. Dennasamt

har till syfte söka klarlägga orsakssammanhangen.rapport att

1.2 Syfte och uppläggning

ÅVad betyder begreppet geografisk koncentration sidan kanena en
Åbransch enheterutgöras många alla belägna inomär viss region.av som en
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andra sidan kan branschen bestå bara fem enheter geografiskt ärav som
spridda hela landet. båda fallenöver I kan tala geografisk kon-man om en
centration. fall branschenI två i och för sig geografisktär spridd i förhållan-
de till antalet enheter, det i region tidigare funnits femtexmen om en
enheter och bara enhet innebär det på det regionala planet ökadnu en en
geografisk koncentration. produktionen geografiskt koncentrerad tillOm är
befolkningstäta koncentreradområden, kan då strukturensäga ärattman

Vad med begreppet geografisk koncentration således inteärsom menas
självklart.

Denna syftar till beskriva den geografiska strukturen inomrapport att
livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln, dess utveckling dess effek-och

kostnader och kvalitet.påter
Fördelar och nackdelar med den nuvarande geografiska strukturen borde

jämföras med alternativa geografiska strukturen mindre koncentrerade.
Varför detta utredningstekniskt varken möjligt lämpligteller beskrivsär i
kapitel

I kapitel 3 beskrivs med hjälp kartor och tabeller översiktligt hurav an-
läggningsstrukturen inom livsmedelsindustrin och -handeln utvecklats mel-
lan 1975 och l985. Transportflöden, medeltransportavstånd och fraktkost-
nader behandlas också.

Debatten riktade sig den storskaliga, industriella och rationellamotsom
livsmedelsproduktionen utgjorde till för tekniskbakgrund styrelsenatten
utveckling STU fick regeringens uppdrag analysera teknikfak-år 1986 att

förbetydelse utvecklingen anläggningsstorlekarna inom livsme-torns av
delsindustrin. Tekniska förut-I december 1986publicerades STU rapport:s
sättningar för småskalig livsmedelsproduktion.

ökade kostnader för och förpackningarJämte äventransporter anses
geografisklivsmedelskvalitet effekt ökad koncentration.sämre vara en av en

mängd från luktintryckLivsmedelskvalitet handlar saker smak- ochom en
till etik. Flertalet kvalitetsfrågorna inget samband med livsmedelsin-harav
dustrins och -handelns geografiska struktur, berör speciella led i hante-utan
ringen, djurhanteringen hygienen i butiksledeti slaktledet, den bristandet ex
i samband med malning köttfärs, bekämpningsmedelsanvändning i od-av
lingsledet. gäller den slags alienation många människorDetsamma som
känner inför den moderna produktionen livsmedel.storskaliga Dennaav
känsla torde inte beroende produktionen sker avståndpå påettvara omav

kilometer mil, livsmedlen till deleller 30 påett utan att storpar snarare
framställs med högt utvecklad maskinell teknik.en

Färskhet den kvalitetsegenskap främst kan påverkasär antassom av en
geografisk varlivsmedelsin-koncentration. intresse då inte mycketAv såär
dustrin lokaliserad hur lång tid det för livsmedelär vårautan tar att trans-

denna tids-till butiksledet ochdistributionskedjan framporteras omgenom
kvalitetssynpunkt. Viktigt hur livsmedlenacceptabelåtgång är är ävenur

transporteras.
tidsaspekt produkternaDenna och betydelsen hur ärtransporterasav

dock eller mindre intressant vilka livsmedel diskute-beroende påmer som
Ris, mjöl och konserver livsmedel med lång hållbarhet ochär tras. ex som



förpackadeär så de tål ganska hårdhänt hantering. dessaOm livsme-att en
del ligger några veckor i partihandelsledet i butikeneller spelar från kvali-
tetssynpunkt mindre roll.

Det finns emellertid färskvarorantal känsliga och vilkas kvali-ärett som
beroende bådeär distributionen till butik inte för lång tid ochtet att tar attav

hanteringen sker riktigtpå behandlas därförsätt. l kapitel 4 den geograf-ett
ska strukturen och hanteringskedjan för branscher tillhandahållersom
färskvarorna färsk mjölk, fisk, fruktkött, kyckling, och grönsaker, potatis,
bröd och slutligen handeln demhanterar alla.som

faktorer har pekats orsaker till påstådd försämrad livs-Många ut som en
ibehandlas utförligtlivsmedelskvalitetmedelskvalitet. Begreppet statens

Livsmedelskvalitet.livsmedelsverks för LMU,rapport
Vad gäller kvalitetsfrågor inom jordbruksledet kan också hänvisas till att

kvalitetsbetalning inom jordbruksprisregleringen för närvarande utreds av
jordbruksnämnd. publicerades idelrapport 402-385/06En Dnrstatens

1987.mars
beskrivningen färskvarubranscherna vissa aspekter livsme-I berörsav av

delskontrollens utformning. beskrivning hänvisasallmän dennaFör en av
till betänkandet SOU livsmedel.1986:25 Kontroll av

l kapitel sammanfattande analys utveckling och effekter vad5 görs en av
gäller geografisk inom livsmedelsindustrin livsmedelshandeln.struktur och

.
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Önskvärd2 geografisk struktur

geografisk struktur börDet teoretiskt fastställa hur önskvärdär svårt att seen
utnyttjade skalfördelarHur skall låga produktionskostnader vägasut. ap g

främlingskap livs-stordriften hävda arbetsplatserna inomAttmot attg ap
meningsfullt.medelsindustrin och -handeln fellokaliserade inte Där-är är

i fallkan svagheter i marknadens funktionssätt påpekas dettaemot svag--
heter geografiska strukturen eller harhar samband med hur den ärsom
utvecklats.

funktionssätt i företagsekonomiskt2.1 Marknadens ett
perspektiv

tillgång tillKonsumenterna vill ha
bra kvalitet till prislågtD
korta avstånd till butikernaD

väljamånga olika påD attvaror

fall harmoniera med varandra såKonsumenternas önskemål kan i vissa att
Kvalitetden högsta kvaliteten tillverkas de billigaste råvarorna. ärt ex av

ständigt detsamma iblandemellertid inte för enskild konsumentens en -
Oftaprioriteras bekvämlighet ibland högt näringsvärde. ståroch textex

ök-emellertid konsumenternas önskemål i konflikt med varandra så att-
kostnaderna och därmedningarna olika kvalitetsegenskaper också ökarav

priserna. anknytning till geografisk strukturEtt exempel på detta med är att
leveranser färskare desto kostartätare varor transporterna.mer

Ingenjörsvetenskapsakademien definierar begreppet kvalitet ingårNär
fördyrasockså pris egenskaperna. produkt påOm sättett somsom en av en

produktens kvalitet således försämrats.inte efterfrågat har Figur illu-är 2.1
kvalitetsbegreppet mângfasetterat.ärattsterar

priset iFöretagen tillfredsställa krav i hög gradmåste kundernas så är rättatt
förhållande Emellertid finns dettill övriga efterfrågade kvalitetsegenskaper.

i marknaden klarar matchaantal hakar dettaett att attresonemang om
utbud efterfrågan. Därför behandlas de varuområden inom livsmedels-mot
industrin ärikan påverkas hur den geografiska strukturenantas mestsom av
kapitel Av i figuren angivna kvalitetsegenskaper färskhet, hållbarhetär
och pris de intressantaste vad gäller effekter geografisk struktur. Kapitel 4av
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HållbarhetBekvämlighet

Hanterlighet

Utseende Färskhet

Näringsvärde

Figur 2. vsmedelskvalirer.Li

behandlar därför distributions- hanteringskedjan för färskvaru-och antalett
branscher.

Syftet dels möjliggöra förär läsaren bedöma de punkter-att att var svaga
finns, dels beskriva sådana effekter den geografiska strukturenattna av som

marknaden inte kan värdera.
avgränsningen till färskvaror kan invändas det kanEmot såatt attvara

haindustrins/handelns medfört livsmedel skullelokalisering har att som
tillsatt.konserveringsmedelsäljs medsäljas i färskt skick i ställetkunnat

framgår emellertid med dagens och kyl-Av detrapporten transport-att
teknik möjligt alla färskvaror hela Sverigeär överatt transportera typer av

i i fall frågamed bibehållen färskhet. således dettaDet är ävenstort sett om
kostnaderna för färskvarorna de priser kanvägaatt att transportera mot som

olika marknader. Tillverkare/ säljare jämför dessa alternativ medpåtas ut
kostnader/ saluföra hållbarhetsbehandlade depriser för produkter påatt
olika marknaderna. Kvalitetsegenskapen pris här kvalitets-står alltså emot
egenskapen färskhet.

möjlighetprodukt har dolda brister har emellertid inte kundernaNär en
Huruvidaolika kvalitetsegenskaper varandra. långavägaatt transport-mot

avstånd inverkar negativt olika kvalitetsegenskaper inom färskvarubran-på
scherna långa transportavstånd försämrar matbrödskvaliteten ellert ex om
bidrar till fläskkött ofräscha grönsaker behandlas ihärsket och kommer att
kapitel

Företagen försöker minimera sina kostnader och avvägningar mellangör
transportkostnader för studieoch stordriftsfördelar. Av intresse denna är
bara urskilja finns systematiska felkällor påverkardet någraatt om som
lokaliseringsbesluten.
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Hur principenstämmer pris efter prestanda med principerde till-som
lämpas inom dagligvaruhandeln allmänhet inte butik förI betalar en mer
sina avståndet långt mellan distributionscentralen och butiken.ärvaror om
Om denna solidariska prissättning kommer takten i nerläggning-överges

glesbygdsbutiker öka.attar av
När butiksnätet glesas överförs kostnaderna för vissaut transporter -

vilka tidigare betalades via konsumentpriserna till kommunalskatten.-
förDetta täcka ökade utgifter för social service formi färdtjänstatt tav ex

och hemsamaritverksamhet. Detta exempel vad företags-är på ärett att som
ekonomiskt rationellt inte behöver samhällsekonomiskt rationellt. lvara
nästa avsnitt behandlas sådana skillnader olika medel samhälletsamt som
använder för strukturen i riktning.önskadatt styra

2.2 Marknadens funktionssätt i samhällsekonomisktett
perspektiv

Att samhället inte kan bestämma hur den geografiska strukturen totalt borde
betyder inte samhället från påverka i olika riktningar.avstårut att attse

Figur 2.2 illustrerar hur olika påverkar investeringsbesluten.parter

Företag

baseradeBeslut
påföretags-
ekonomiskt
motiverade
underlag ,

Iån/Besäråom Riksdag,Nyetabwrmg/ rag, regering.nv .Kunder ..nkop.BeslutOm lagstiftning förvaltnings-
rådallmanna myndigheter

Opinions-
bildning

..;

tillgångKonsumentenvill tillha
Samhallsbrakvalitet Kommuner0- medborgare.ägapriser.

avståndkorta till inköpsställena0
mångtasetteratutbud0

2.2 påverkar vesteringsbesluten.Figur Parter insom
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2.2.1 Regionalpolitik och beredskapspolitik

Samhällets medel för lokaliseringarna torde främst ha sambandatt styra
med regional- och beredskapspolitiska mål.

Lokaliseringslån/bidrag, nedsättning arbetsgivaravgiften och trans-av
portstöd regionalpolitiskaär exempel på styrmedel. Vad specifiktgäller livs-
medel finns stöd till det jordbruketnorrländska och särskild kompensation

för sockerbruken inte läggs glesbygdsstöd till butiker.att tre samtges av ner
Vissa styrmedel verkar under begränsad tidsperiod, såsom lokaliserings-en
stöd, andra styrmedel verkar ständigt, transportstödet i Norrland.tex

Att det särskilda stödet till jordbruket i Norrland påverkar strukturen i
industriledet beror på närhet till råvaran betydelse för lokalisering-äratt av
en.

Via skattemedel subventioneras till från regionerochtransporter som
bedöms ha brist på arbetstillfällen. Stöd kan både för fråntransporterges
den sysselsåttningssvaga regionen för till den. studienltransportersom
Regional utveckling och mellanregional utjämning Ds 1984:24, bilagal
4 behandlas transportrådets förmåga förbättra stödregionens lokalise-att
ringsbetingelser. Slutsatsen i studien det tveksamtår är någonatt om gynn-

effekt föruppnås förädlingsindustrin.sam
Transportstödet subventionerar med i genomsnitt 20transporterna ca

procent.
Kommunerna har regionalpolitiska intressen och stödjer industrietable-

ringar olikapå sätt.
hjälpMed regleringar inom jordbruksområdet påverkar riksdagenav var

industrins råvara produceras och därmed också industrierna återfinns.var
Att riksdagen också påverkar hur mycket råvaror produceras har ocksåsom
betydelse och bl beredskapspolitiskagörs skäl.a av

Ett exempel på analys kan tänkas ligga till förgrund beslutsom om
särskilda samhällsstöd för utveckling småskalig teknik den tidigareärav

förutsättningar för småskalig livsme-omnämnda TekniskaSTU-rapporten
utförd Livsmedelsinstitutet SlK.delsproduktion Svenskaav

2.2.2 Minoritetsintressen

Klarar marknadsmekanismerna tillvarata minoriteternas intressen påatt ett
välfärdsekonomisk synvinkel tillfredsställande sättur

minoriteten förNär liten för sig hördär på marknaden omvand-göraatt
las ibland minoritetens krav till samhällets krav. alltför kunderFör små
gäller således påverka politiker eller opinionsbildningatt att genom annan
få andra efterfråga de livsmedel de själva önskar få tillgång till.att

2.2.3 Miljöpolitik

Livsmedel endast ringa utsträckning järnvägi med huvud-transporteras -
delen transportarbetet utförs med lastbil. Bilavgaser de viktigasteärav en av
orsakerna till försurning i Att värdera de skatter och avgifternaturen. om

belastar lastbilstrañken storleksordningär rätt med hänsyn till desom av
skador åsamkas miljön ligger utanför för denna rapport.som ramen
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Generelltvälförpackade livsmedel.Utvecklingen har alltmergått settmot
industri och handel ärutveckling hatorde dock denna ägt oavsett varrum

pådri-de främstahygien tordelokaliserade. bekvämlighet ochKrav på vara
livsmedelfaktorerna varvid ävenvande bör observeras transporterasatt som

Butikernas utvecklingförpackas.mycket korta sträckor också behöver mot
Emellertid harpaketeradeSjälvbetjäning förutsatte djupfrysta och varor.

därför freonet isolerarförpackningar utvecklatsinnehåller freon attsom
blir viktigare längreisoleringsförmågaoch kyla. Dennavärmemot varor-
atmosfärens ochförstöra ozonlagerskall Freonettransporteras.na anses

miljön.hotallvarligtdärmed utgöra motett
Olikaområde.utanför tättbebyggtlokaliseras i allmänhetIndustrierna

utifrån miljöskydds-industrierlokaliseringenpåverkarsamhällsorgan av
synpunkter.

2.2.4 konsumentpolitik

skydda konsumentenLivsmedelslagstiftningen inriktad dels påär motatt
redlig-säkerställalivsmedel, dels påandra otjänligaskadliga eller på sätt att

Ökar produktionsskalaökandekontroll medi behovetheten handeln. av
Å hygien-visssidan kantorde besvara frågan generellt.Det svårt att enavara

detsidan kanför lilla företaget, andrautrustning för dyr det å person-vara
liga minska stigande arbetplatsstorlek eller fler arbetsplatsermedansvaret

hanterar livsmedlen deras till konsumenten.på vägsom
Även givetvis kostnaden för kontrollenvad gäller kontroll måste an--

via skattenlivsmedel eller vägastingen via priset påden betalas mot-
färskvarubran-kontrollproblematik berörVisskontrollen.nyttan somav

i kapitel.scherna behandlas nästa
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geografiska strukturen för3 Den
livsmedelsindustrin och
livsmedelshandeln

produktionfrånLivsmedelskedjan livsmedlende ledutgörs passerarav som
skervia första ledet råvarupro-distribution tilloch handel konsumenten. I

träd-jordbruk, fiske ochduktionen primärproduktionen utgörs avsom
slaktdjur uppfödsfrukt,gårdsnäring. rotfrukter,Här odlas säd, grönsaker,

fiskoch fångas.

L Insatsvaruindustri.förpackningsindustri.transporter
ll l l

Råvaru Lnvsmedels- Parti- Detalj- Konsument,produktionáindustri " "handel handel

åll

Utrikeshandel

Figur 3.1 vsmedelskeøzjan.Li

Därefter livsmedelsindustrin vid och här förädlas brödråvarornatar
bakas, tillverkas, dryckesmjölk framställs hamnarkorv Alla råvarorm.m
inte hos livsmedelsindustrin del direkt till partihandeln.går Detutan en

rotfrukter.gäller framför allt grönsaker, frukt, potatis och
förstås försäljning till andraMed partihandel i vid mening all änav varor

dock medprivatpersoner, framför till detaljhandeln. det följandeallt I avses
begreppet huvudsakliga uppgift parti-partihandel sådana enheter ärvars
handelsverksamhet. viktigaste funktionerpartihandelns är:Några av

sammanställning sortimentD av
inköp importinklD
lagerhållningD
fysisk distributionD
marknadsföringD
finansieringD
olika samarbetsfunktioner.D

till privathushåll"försäljning transportablaMed detaljhandel av varoravses
förändras. Vanligaste for-och privatpersoner nämnvärtutan att varorna
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detaljhandel naturligtvisär försäljning i butik också torghandelmen av men
och försäljning hembesök räknas hit.genom

livsmedelskedjanFör huvudöver ska kunna fungera behövsatt bådetaget
produkter och tjänster från andra industrigrenar utanför själva livsmedels-
tillverkningen och handeln. Bra insatsvaror nödvändiga förär råvarupro-
duktionen och då det gäller leden därefter förpackningarär och transporter

förutsättning för dagens struktur ska kunna fungera.atten
beskrivnaDen livsmedelskedjan tämligen enkel antalet alter-ut,ser men

nativa distributionsvägar är många och olika för olika livsmedel vilket visas i
kapitel Dessutom sker betydande arbete mellan leden i form last-ett av
ning, lossning, lagring m m.

3.1 Antal arbetsställen och anställda arbetsställeper

Strukturutvecklingen inom livsmedelsindustrin har kännetecknats ut-av en
veckling få och enheter. En sådan utveckling innebär ökadmot stora även en
geografisk koncentration. Tidigare gjorda strukturbeskrivningar har byggt
på uppgifter från industristatistiken, exkluderar företag med mindre änsom
fem anställda. Dessa småföretag för ganska liten del livsmedels-svarar en av
industrins totala saluvärde. Om förhar avsikt belysa den geografiskaattman
strukturen inom livsmedelsindustrin och dess effekter, det emellertidär rele-

med dessa företag.även Bageriindustrin tillvant är exempel branschatt ta en
består många småföretag.som av

I tabell redovisas3.1 branschvis antal arbetsställen inom livsmedelsindus-
trin. Som jämförelse redovisas även motsvarande för tillverkningsindustrin
totalt. uppgifterna1 småföretagenär inkluderade.

Tabell 3.1 Antal arbetsställen i livsmedelsindustrin 1975-1985

Antal arbetsställen förändring mellanlndustribranscher Procentuell åren
1975-851975-80 1980-851975 1980 1985

Slakteri- och charkuteriindustri 42l 370 348 12 5 17- - -Mejeriindustri 172 l66 165 4 l 6- - -Frukt-ogrönsakskonservindustri 89 86 84 3 2 6- - -Fisk- fiskkonservindustri 178 169 131 5 22 26o - - -Olje- fettindustrioch 11 17 14 54 17 27+ +-Kvarnindustri 327 287 236 12 18 28- - -Bageriindustri 2 239 l 834 l 627 18 11 27- - -Sockerindustri 9 9 9 0 O 0i i
çhoklad- konfektyrindustri 108 104 105 4 l 3o +- -Ovrig livsmedelsindustri 120 159 153 32 3 28+ +-Dryckesvaruindustri 200 112 72 44 36 64- - -Livsmedelsindustri 8743 3 313 2 944 14 1l -30l24- - -Tillverkningsinduslri 15 161 12816 489 16 10 -25l24- - -

utvecklingen för företagl Räknat på med minst fem årsanställda

Källa: SCB

Som framgår tabellen har antalet arbetsställen minskat i åtta livsmedels-av av
industrins elva branscher mellan 1975och 1985.Totalt har antalet arbetsstäl-
len minskat med 24 Motsvarande siffra för tillverkningsindustrinprocent.
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arbetsställen inom livsme-totalt också Följaktligen har antaletär 24 procent.
delsindustrin inte minskat i takt antalet arbetsställen inom till-snabbare än
verkningsindustrin totalt.

Siffrorna inom den procentuella utvecklingen exklusiveparentes anger
småföretagen. tillverkningsindustrin iNoteras bör utvecklingen inomatt

densamma i beräkningensmåföretagen med ellerär ärstort sett oavsett om
inte; skillnaden livsmedelsindustrin där-l procentenhet. det gällerär När

den procentuella minskningen i antalet arbetsställenär 6emot, procenten-
heter småföretagen exkluderas. Tänkbara förklaringar ned-större när är att
läggningstakten bland småföretagen inom livsmedelsindustrin lägre ellerär

nyetablering sker just småföretag.att av
Av tabell 3.2, visar antal anställda arbetsställe, framgår mellanattsom per

och 1985 har antalet anställda1975 arbetsställe ökat i livsmedelsin-per sex av
dustrins elva branscher. För livsmedelsindustrin totalt den procentuellaär
ökningen 21 för tillverkningsindustrinMotsvarande ökning totaltprocent.
är 10 Utvecklingen inte färre enheter har följaktli-större menprocent. mot

varit starkare inom livsmedelsindustrin.gen

1975-1985arbetsställeTabell 3.2 Antal anställda per

förändring mellan årenProcentuellAnställda/arbetsställeIndustribranscher
1975-851975-80 1980-85198519801975

1420 6charkuteriindustri 53 50Slakteri- 44och ++ - ll261 9Mejeriindustri 55 60 ++ +
0376 3grönsakskonservindustri 74Frukt- 76 + i0 - 2533620Fisk- ñskkonservindustri 16 15 ++o - 516125 18fettindustri 108Olje- och 131 + -- O004Kvarnindustri 4 4 ii 1

12129 0Bageriindustri 8 8 ++t
2727201 0275 274Sockerindustri i -- ll650 18konfektyrindustri 53Choklad- 45 ++o -Övrig 12521 22 16livsmedelsindustri 25 + -- 1033661 5030 45Dryckesvaruindustri +++
21 34+41622 2319 +Livsmedelsindustri ++
lo l 1+01068Tillverkningsindustri 62 68 ++ t

fem årsanställdamed minstutvecklingen för företagRäknat på

Källa: SCB

inom dryckesvaruindustrin, därSnabbast har strukturomvandlingen gått
anställda ökade med och antalantalet arbetsställe än 100 procentper mer

industrierna olja/fettarbetsställen minskade med drygt 60 Inomprocent.
minskade arbetsställe.övriggruppen antalet anställdasamt per

utvecklingenoch framgår sammanfattningsvisAv tabellerna 3.1 3.2 att
dennainom livsmedelsindustrin och färre enheter,går större attmot men

småföretagen i beräkningarna.utveckling inte lika tydlig inkluderasär om
uppvisar bild. SomStrukturutvecklingen inom partihandeln en annan

framgår tabell har med partihandel mellan 19753.3 antal arbetsställenav
och ökat från till ökning med1985 2 324 2 717, 17 procent.en

informa-visuell bild utvecklingen tabellernasFör att presenterasge en av
följandetion översiktligt på kartor.
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10arbetsställen-

SCBKälla:

Figur 3.2 Livsmedelsindustri. Antal arbetsställen, Iänxvis, och1975 1985.
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10arbetsstallen 1985I

Kalla:SCB

nral arbetsställen,och tobak.livsmedel,dryckesvartør AParlihandelmedFigur 3.3
ochlänsvis, 1975 1985.
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partihandelarbetsställen med med livsmedel, drycker ochTabell 3.3 Antal to-
1975-1985bak

Procentuell
förändring

Län 1975 1981 1985 1975-1985
Stockholms län 475 456 670 41+
Uppsala län 37 26 32 14-Södermanlands län 40 31 32 20-Östergötlands län 93 71 88 5-Jönköpings län 68 63 82 20+
Kronobergs län 28 20 36 29+
Kalmar län 57 49 56 2-Gotlands län 16 10 16 0
Blekinge län 42 32 42 0
Kristianstads 113 82 96 15län -Malmöhus 330 317 388 18län +

84 90Hallands län 93 3-Göteborgs och Bohus 303 274 381 26län +
Älvsborgs 100 83 85 15län -Skaraborgs län 59 49 55 7-Värmlands län 65 65 92 41-Örebro län 63 53 60 5-Västmanlands län 32 32 39 22+
Kopparbergs län 60 65 74 23+
Gävleborgs län 89 85 99 ll+
Västernorrlands län 62 54 79 27+
Jämtlands län 26 17 28 8+
Västerbottens län 41 33 47 15+
Norrbottens län 42 35 50 19+

riketHela 2 324 2 086 2 717 17+

Räknat på utvecklingen för företag med minst fem årsanställda.

Källa: SCB

3.2 Livsmedelsproduktionen länsvis

figurI har3.4 livsmedelsproduktionen län i relation till respektivesattsper
läns befolkning. Industrins invånaresaluvärde i respektive harjäm-länper
förts med genomsnittet för landet.

Givetvis kan län med värden riksgenomsnittetöver ha otillräcklig pro-
duktion vissa produkter Sverige totalt helt enkelt inte äratt settav p g a
självförsörjande importera.måste Likaså kan län med värden underutan
riksgenomsnittet ha produktionstörre vad krävs förän täcka beho-attsom

i länet. Orsaken då hela Sverigeär har överskottvet i frågaatt ett av varan
och den.exporterar

Påpekas bör länäven teoretiskt självförsörjandeär kan det säljaatt ettom
sin produktion utanför länet och importera motsvarande Orsakernavaror.
till detta är många; dels får företag sälja till det vill, dels kan organi-ett vem
satoriska faktorer försäljningen.styra

Av figur framgår3.4 livsmedelsindustrin främst belägen i Syd-är ochatt
Mellansverige.
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Lansvisfördelningkring
riksgenomsnittet

Produktionsaknas
L; underskott
ä underskott-litet

//527E Overskott litet-
a överskott-stort

SCBKälla:

Figur 3.4 Livsmedelsindustri. och 1985.Produktion länsvis, 1975invånare.per
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Följande tabell beskriver variationerna siffermässigt.
invånareSaluvärde för livsmedelsindustrin i kronorTabell 3.4 och länper

1975 1985
Högst produktion Kristianstads län 6 900 I7 400
Lägst produktion Norrbottens län l 200 2 800
Genomsnitt Hela riket 2 800 7 500
Källa: SCB

län kartanDe på hamnat i underskott stort hadesom gruppen samma-
relativa siffermässiga underskott i förhållande till överskottgruppen -
stort år 1985 år 1975. Med andra ord har skillnaderna mellansom extrem-

inte ökat under de tio åren.senastegrupperna

Transportflöden3.3

3.3.1 Godsmängder

figurerna och framgår livsmedelsindustrinAv 3.3 3.4 och -handeln fram-att
för allt belägen i Syd- och Mellansverige.är Livsmedelstranspotterna bor-

i riktningende således från södra till Sverige.norra
Tabellerna och3.5 3.6 bygger material frånpå transportrådet,som ger en

bild transportflödena mellan och inom respektive i Sverige.län Uppgif-av
i materialet ursprungligen särredovisadeär påterna varugrupperna:

fruktD
mjölk- och mejeriprodukter
andra livsmedel och tobak.E

tabell har de slagits ihop och i redovisas delsI 3.5 tabellentre varugruppema
de tillgodsmängder med lastbil och järnväg från ochtransporterassom
respektive delslän, de godsmängder inom varje län.transporterassom

Av tabellen framgår bl de län exporterar också importe-att mesta som
rar Transporterna alltså inte frångår enbart söder till länDemest. norr.

de godsmängdernastörsta till respektive från Stock-ärtransporterassom
holms län, Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län, d storstadsreg-v s
ionerna. Detta naturligt medär tanke dessa både har befolk-på länatt stor
ning och produktion samtidigt inte tillräcklig produktion allastor men av

Att ocksåär Malmöhus län, till skillnad från de andranotera attvaror.
storstadsregionerna och de flesta de övriga länenäven exporterarav
betydligt det importerar.änmer

Av tabellen framgår skeräven många inom respektive län.att transporter

3.3.2 Medeltransportavstånd

I tabell redovisas3.6 medeltransportavstånd för med livsmedeltransporter
gär till, från och inom respektive län. Medeltransportavståndsom avser

vägda medelvärden baserade på godsets vikt. Att bl följande:ärnotera a
detNär gäller inom länen spridningen ganska liten förär last-transporter

bilstransporter. Medeltranspottavstánden inom länen för järnvägstranspor-



Tabell från3.5 Varutransporter 1983 och till län samtresp
Godsmängdinom län. l 000 tontransporter resp

Lastbil-Lastbil Järnväg
flöden inom

från till från till länLän resp
Stockholms 208 2 444län 569 810 63

580Uppsala län 153 98 23 22
Södermanlands 230län 221 150 0 5
Östergötlands län 295 211 39 42 1066
Jönköpings 8 566län 50 213 15

10 356Kronobergs län 182 191 0
127Kalmar län 204 229 9 10 l

Gotlands län 13 0 0 44323
Blekinge 210län 204 102 33 1
Kristianstads län 344 186 48 7 1695
Malmöhus län 867 424 426 49 2 750
Hallands län 2 810250 233 3
Göteborgs och Bohus län 455 598 148 91 1410
Alvsborgs län 24 43 473138 113
Skaraborgs 089län 430 359 1 4 1
Värmlands 45 463län 53 155 63
Orebro 37län 108 168 0 443
Västmanlands län 131 192 6 40 349
Kopparbergs län 23 482110 96 1
Gävleborgs 258län 89 162 1 53
Västernorrlands län 62 107 l 45 387
Jämtlands län 41 26844 60 l

940Västerbottenslän 84 108 1 70
Norrbottens län 25 0 52 39899
långväga lastbil

2 lastbillångväga kortväga lastbil+

Tabell 3.6 Medeltransportavstånd frånkm och till inom länsamt resp

Lastbil Järnväg
Län från till inom från till inom
Stockholms län 345 388 32 574 493 13
Uppsala län 274 275 51 673 540 0
Södermanlandslän 290 282 53 600 476 0
Ostergötlandslän 256 243 30653 415 0
Jönköpings län 312 264 65 377 270 0
Kronobergs län 232 256 74 411 211 0
Kalmar län 269 231 50 436 382 0
Gotlands län 247 189 59 0 0 0
Blekinge län 254 299 45 680 257 0
Kristianstads län 226 173 45 599 183 0
Malmöhus län 340 240 37 556 174 30
Hallands län 292 244 36 807 122 O
Göteborgs och Bohus län 297 294 436 277 10536
Alvsborgs län 308 238 48 193 264 25
Skaraborgslän 269 262 43 925 271 0
Värmlands län 281 333 67 467 402 134
Orebro län 249 252 42 648 429 0
Västmanlands län 202 226 54 525 530 14
Kopparbergs län 242 303 53 279 517 104
Gävleborgs län 440 274 53 314 503 0
Västernorrlands län 314 357 51 744 776 0
Jämtlands län 318 328 72 401 766 182
Västerbottenslän 283 460 52 375 1 135 315
Norrbottens län 433 526 298 252 25747 1
långväga lastbil

1kortväga lastbil
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spridning, högre siffror i Sverige.uppvisar däremot medstörreter norra
till och från respektive län spridningen intedet gäller ärNär transporter

medeltransport-för lastbil, med undantag för något längreheller så stor
spridningen detsträckor vad länen i gällerDäremot är större näravser norr.

Medeltransportavstånden till längst ochjärnvägstransporter. län är av-
deifrån för i Sverige vilket tyder påstånden län kortast länenär attnorra

utsträckning långväga livsmedelstransporter. Motsattstörre är mottagare av
medelavstånden för livsmedelstrans-förhållande gäller för övriga län, d v s

från för till länen.länen avståndenär större än transporternaporterna

3.3.3 Transport- och emballagekostnader

Livsmedelsindustrin betalade Mkr för få utför-1985 1.200 att transporterca
da. tabell framgårAv 3.7 de lejda andel saluvärdet haratt transporternas av
ökat från 0,9 till1970 1,7 1985. Detta betyder emellertid inteprocent procent

saluvärdet har kostnader för eftersom andelenatt avsett transportermer av
lejda kan ha ökat i relation till företagens Em-transporter transporter.egna
ballagekostnadernas andel frånsaluvärdet har ökat till4,9 1970procentav
5,4 1985.procent

Både och emballagekostnadernas andelar saluvärdettransport- är stör-av
inom livsmedelsindustrin inomän tillverkningsindustrin. det gällerNärre

transportkostnaderna kan detta förhållande bl bero på leveransernaatta
med hänsyn till livsmedelskvaliteten framförpå allt färskvaror, sker relativt
lätt

När det gäller emballagekostnaderna kan förklaringen delvis ligga i att
livsmedel dagligvaror inhandlas frekventär således och i stor ut-som som
sträckning paketeras styckevis.

Tabell 3.7 De lejda transportkostnadernasochemballagekostnadernasandelav sa-
luvärdet 1970och 1985

lndustribranscher Trp Trp Emb Emb
kostn kostn kostn kostn
1970 1985 1970 1985
V0 V0 O/n l/n

Slakteri- och charkuteriindustri 0,3 1,1 1,2 1,7
Mejeriindustri 2,0 2,0 4,9 6,4
Frukt- grönsakskonservindustri 1,9 1,8 13,7 10,0o
Fisk- fiskkonservindustrioch 1,2 1,8 12,6 9,4
Olje- fettindustri 1,2 1,5 4,7 3,4o
Kvarnindustri 0,6 1,7 1,6 2,4
Bageriindustri 1,1 2,2 5,2 5,8
Sockerindustri 0,3 3,1 2,0-çhoklad- och konfektyrindustri 0,6 1,2 9,9 9,8
Ovrig livsmedelsindustri 1,0 1,4 7,7 4,3
Dryckesvaruindustri 1,3 3,2 17,9 19,7
Maltdrycksindustri 0,8 2,9 18,7 22,9
Mineral- läskedrycksindustri 0,9 5,3 13,6 17,5o
Tobaksindustri 0,7 5,4 6,7-
Totalt livsmedelsindustri 0,9 1,7 4,9 5,4
Totalt tillverkningsindustri 0,8 1,3 1,6 1,5
l Kostnader för inköpt emballageoch material för emballagetillverkning för förpack-
ning de tillverkade produkterna.av

Källa: SCB



Distribution och hantering4 av

färskvaror

Statens livsmedelsverk definierar färskvaror enligt följande:
livsme hållbara maximalt dagar,är 30El som

behöver kylförvaras för tidhållbara längre 30El änattvaror som vara
dagar, samt
djupfrystaE varor.

Alla livsmedel enligt denna definition klassificeras färskvarorsom som
kommer emellertid inte behandlas i detta kapitel. I stället sådanaatt tas
färskvaror kan speciellt känsliga för dels den tid detantas tarupp som vara
för färskvarorna distributionskedjan fram till bu-att transporteras genom
tiksledet, dels för själva Hurfärskvarorna är näm-transporten. transporteras
ligen betydelse för kvaliteten. Flera dessa färskvaror har också varitav av
aktuella i kvalitetsdebatten.

dettal kapitel beskrivs den geografiska strukturen och hanteringskedjan
för färskvarorna kött, färsk kyckling, mjölk, frukt och grönsaker, potatis,
färsk fisk och bröd.

och charkvaror4.1 Kött-

4.1.1 Inledning

Slakteri- och charkuteriindustrin för tredjedel livsmedelsin-casvarar en av
dustrins produktion och den i särklass delbranschen inom livsme-är största
delsindustrin. Under 1983 gick konsumenternas totala livs-20 °/oänmer av
medelsutgifter till konsumtion kött och köttvaror.av

Som framgår tabell i kapitel har det inom slakteri- och charkuteri-3.1 3av
industrin skett utveckling färre företag. uppgifteroch Enligtstörremoten
från SCB fanns det företag slakteri- charkuteriindus-år 1985 348 inom och
trin. dennaI siffra ingår inte styckningsföretag. Enligt utred-renodlade en
ning gjordes fanns renodlade stycknings-1983 SPK det år 1980 50som caav
företag i storleksordningoch antalet bedöms ha varit år 1985. Dettasamma

Årinnebär det då fanns köttvaruföretag. antalettotalt 400 1975att cavar
470.

" Köttbranschen struktur och konkurrens SPKUS 1983:19-
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Lantbrukskooperationen dominerandehar ställning i denna branschen
haroch marknadsandelar drygt slakten,80% 50%motsvararsom av av

charkuteripr0duktionen. finns nio affärs-styckningen och 30 % Detca av
lantbrukskooperativaslakteriföreningar inom den slakteri-drivande

organisationen. driver slakterier charkfabriker. finnsDessa 25 och baraDet
renodlat styckningsföretag bland de lantbrukskooperativa företagen,ett

övriga bedriver integrerad köttverksamhet i regel slaktverksamhet i kom--
bination med både styckningsverksamhet charktillverkning.och

4.1.2 Hanteringskedjan

Förädlingen inom köttbranschen slakt, styck-brukar beskrivas i ledtre -
ning och charkproduktion. kedja emellertid förenklad bildDenna en avger
distributionsvägen: dels består hanteringskedjan vanligtvis fler led, delsav
finns många alternativa distributionsvägar för beroende vad detköttet på
ska användas till och är mottagare.vem som

Figur försöker4.1 belysa det faktum det inte finns enkel distribu-att en
tionsväg visar hur och smågrisar förädlas för till slut hamnaatttsom var ex

fläskkotletter på konsumenternas tallrikar.som
vissuppfödning smågrisar och kalvar. de uppnåttFörst sker Närav en

slaktdjursuppfödningen. Uppföd-storlek de vidare till självatransporteras
förningstiden för svin månader och 17-18månader Drygt 3/46-7 ungnöt.är

föds i specialiserade slaktsvinbesättningar. återståen-alla grisar Denav upp
anläggningar medfjärdedelen slaktsvinen kommer från integreradede av

slaktsvinuppfödning skersmågrisuppfödning, dvs smågris- och påegen
ofta med mjölkproduktion.ställe. Nötköttsproduktion kombinerassamma

det dags för slakt hämtas slaktdjuren åkareNär är transporte-upp av som
djuren vidare till köttbesiktningstvång islakterierna. Enligt lagen gällerrar

hela landet. Besiktningstvånget innebär kött inte får överlåtas till någonatt
köttet inte dessförinnan vid besiktning.i färskt tillstånd har godkäntsom

1985 besiktigades svin, nötboskap och kalvar.4 239 788 582 721 137 587
Efter slakt grovstyckas slaktkropparna och detta sker antingen i anslut-

ning till slakteriet, i fristående i styckningsföre-eller styckningsföretag eller
med charktillverkning. viss mängd de hela slaktkropparnaEn gårtag av

direkt till detaljhandeln i butikerna.och då sker grovstyckningen
När köttet grovstyckats finns fem alternativ: kan antingen tillKöttet

detaljister, grossister, förädlingsindustrin, storhushållsgrossister eller direkt
till storhushåll.

köttDet nått grossister vidare till olika kundkatego-transporteras tresom
rier; detaljister, storhushåll Förädlingsindustrin fåroch förädlingsindustrin.
dock huvuddelen sin direkt från styckningsledet.råvaraav

köttFör kommit till förädlingsindustrin efterfinns fyra alternativsom
förädlingen. Köttprodukterna kan vidaretransporteras till detaljister, grossi-

storhushållsgrossister till storhushåll.ellerster,

Källa: Slakteriförbundet
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Figur 4.1 Hanteringskezüanför kärt.

1 all konsumentstyckning, frånstyckning kotletterstort sett tex enav
kotlettrad, sker i butiksledet, där också paketeringen sker. 90 alltprocent av
kött konsumentförpackas, förpackas i butikerna.som

4.1.3 Geografisk struktur

figurernaI och visas4.2 4.3 produktionens lokalisering och1960, 1970 1985
för storboskap och svin respektive befolkningsandel.regions Somsamt

har ingen förändring skett under tidsperioden. Produktionenstörresynes av
svin och nötboskap har varit och koncentrerad till Syd- och Mellansveri-är

Dessa regioner har befolkningsandelar.även storage.

figurI 4.4 saluvärdet i relation tillsätts län respektive läns befolkning.per
Vid jämförelse mellan förändringarår 1975 och år 1985 har del skett.en en
Bl har saluvärdet invånare relativt ökat i Jönköpings, Jämtlandssetta per
och i Gävleborgs län. l Uppsala, Stockholms och Göteborgs och Bohus län
har saluvärdet däremot minskat relativt sett.
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Region norr

1960: 12%
1970: 11%
1980: 11%

Befolkningsandel: 13%

Region väst Farmek

1960: 26% 1960: 28%
1970: 24% 1970: 28%
1980: 24% 1980: 26%

gBefolkningsandel: 21% Befolkningsandel: 43 %

Region syd

1960: 34 %
1970: 37 %
1980: 39% Befolkningsandel: 23 °/o

Källa: Slakteriförbundet

lokalisering, størbøskap.Produktionens4.2Figur

förefaller inte slakteri- och charkute-Med utgångspunkt från denna karta
dock denriindustrin koncentrerad. kanMan störstaattextremt sevara

produktionen finns innebär, huvuddeleni södra Sverige och det trots att av
befolkningen också lokaliserad köttprodukterhär, måsteär att transporteras

till iganska långa sträckor hela Sverige skall ha god tillgång köttvarorom
butikerna. den köttprodukt harDetta gäller i hög grad fläskkött ärsom som
kortast hållbarhetstid.

dels historiska,Orsakerna bakom dagens geografiska struktur anses vara
dels kulturella. Svinuppfödning i områden med god tillgång påbedrivs

och då varit naturlig lokalisering.spannmål har södra Sverige Numeraen
födasbranschfolk svin lika skulle kunnaväl norröver.nötattanser som upp

Sammanfattningsvis slakteri- och charkuteriproduktionkan sägas att
finns i Sverige.samtliga län i landet främst koncentrerad till södraärmen
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V
Region.5 norr

1960: 3°/o
1970: 1°/o
1980: 2%

Befolkningsandel: 13%

Region väst Farmek

1960: 28% 1960: 17%
1970: 20% 1970: 13%
1980: 21% 1980: 16%

Befolkningsandel: g21% Befolkningsandel: 43%

Region syd

1960: 52%
1970: 66%
1980: 61% Befolkningsandel: 23 °/o

Källa: Slakteriförbundet

Figur 4.3 Produktionens lokalisering, svin.

4.1.4 Distributionsapparat

Hur lång tid det och hur går det till från det grisen slaktas till desstar att en
färdigförpackad kotlett finns i köttdisken i butiken

Med utgångspunkt från intervjuer gjorts med olika företag olikasom av
storlekar beskrivs nedan de olika delmomenten i hanteringskedjan. Många

uppgifterna bygger på information från antingen slakteriföreningarnaav
eller Slakteriförbundet som huvudorganisationen förär slakteriföreningar-

Beskrivningenna. gäller charkvaror.
intransport: Med intransport de för de levandetransportermenas som

slaktdjuren från bonden till slakterierna. Intransportsystemet sköts oftast på
entreprenad åkare har visst upptagningsområde/intransport-ettgenom som
område och tilllevererar visst slakteri.ettsom
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invånare.Produktionper 1975,Länsvisfördelningkring
riksgenomsnittet xLb wKÃProduktionsaknas

underskott stort- ,;underskott litet :-
Overskott litet- ,Eöverskott stort-

KallaSCB

Figur Slakteri-4.4 och charkuteriindustri. Produktion länsvis, 1975invånare,per
och 1985.

Transportavståndet mellan bonde och slakteri olika i olika delarär av
landet. Till exempel kortaste respektive längsta avstånd km respektiveär lca

mil i12 södra Sverige. I Norrlands Slakteriförening motsvarandeärca av-
stånd km2 respektive mil i Slakteriförening30 och Norrbottens kortasteär
transportsträckan 2 km och längsta mil.50

Att levande djur till mil inte önskvärt. dock50 Detär ärtransporteras upp
få slaktdjur det handlar Av slakteriorganisationens totala slaktvolymom.
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stod Norrlands och1982 Norrbottens slakteriföreningar för 2,5 % gris-av
slaktvolymen och 8,7 storboskap/kalvvolymen.0/0av

Slakl: Efter ankomsten till slakteriet bör slaktdjuren få vila för lugnaatt
sig. Anländer slaktdjuren förmiddagenpå kan de slaktas eftermidda-påner
Anländer djuren eftermiddagenpå bör de slaktas dagen därpå. Tyvärrgen.

har inte alla slakterier stallkapacitet för denna viktiga vila slakten kanutan
ske direkt efter djuren anlänt till slakteriet.

Grovsryckning: Grovstyckning sker l-3 dagar efter slakt. Anledningen till
inte styckning sker direkt efter slakt slaktkroppenär kylasatt måsteatt ner

ordentligt, skall mellan 4° och 7° C. Svin styckas l-2temperaturen + +vara
dagar efter slakt medan nötboskap, är längre tid förstörre, svalnatar attsom
och styckas därför 2-3 dagar efter slakt.

Paketering: Det styckade köttet paketeras direkt efter styckninggrovt
inom 10-45 min. Fläskköttet förpackas i plastñlm och därefter i pappers-
kartonger. Denna förpackning märks med styckningsdag. litenEn del av
fläskköttet vacuumförpackas, i bara det kräver långstort sett extrasom
hållbarhet, det Fläskkött efterär grovstyckning hållbartt exporteras.ex som

dagar,7-10 det vacuumförpackatär håller det ytterligare några dagar.
Det nötkött beroende mömingsprocessär t innan-entrecote,som av en ex

lår, biff vacuumförpackas eftersom denna förpackning i sig mörnings-är en
metod, dessutom underlättas distribution och hantering.

Åsikterna vilken mörningmetod bäst, ellerär häng-om som vacuum-
ningsmetoden, isär.går Vacuummörning infördes i början på 1970-talet och

idagär den vanligaste mörningsmetoden. Orsakerna till detta enligtär Kött-
forskningsinstitutet i Kävlinge många.

det förstaFör förbättras hygienen eftersom vacuumförpackningen skyd-
dar bakteriangrepp och skämning. koldioxidenDet är bildas imot som
vacuumförpackningen hindrar bakterieangreppen. enda bakterieDensom

kan i koldioxidväxa mjölksyrebakterienär och denna ofarlig ochärsom
förekommer dessutom naturligt i köttet. Däremot kan mjölksyrebakterien ge
köttet doft/smak det får ligga för ilänge vacuumförpackningen.en sur om

detFör andra finns ekonomiska frångått hängning.skäl till Köttetatt man
förlorar nämligen i vikt det torkar hänga kött kräver10-15 % Attatt ut.p g a
också speciell kunskap, kan k filkkött bildas, vilket uppstår närannars s
bakterier angriper köttet. fickFörr ofta skära bort ytköttet eftersom detman
kunde eller slemmigt.torrtvara

För det tredje underlättas distributionen köttet vacuumförpackat.ärom
Köttforskningsinstitutet har gjort undersökning för få frå-påatten svar

vilket kött bäst,är kött hängningmörat ellergan som genom genom vacu-
umförpackning. Man delade slaktkropp och lät den delen hänga ochen ena
den andra vacuumförpackas. En expertpanel fick sedan försöka vil-avgöra
ken mörningsmetod bäst kött. märkte dock ingen skillnad.Mansom ger

Vacuumförpackat nötkött hållbartär 5 veckor och bör, med tanke påca
mörningsprocessen, ligga i förpackningen veckor innanl-2 det förtärs.

Leverans: Efter grovstyckning och paketering obs konsumentpakete-
ring köttet antingen direkt till butik eller till grossist för vida-transporteras
redistribution till butik.
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ochSlakteriförbundet distribueras mellan 50 75Enligt uppskattning aven
till butikerna via grossist.köttprodukterna inkl charkvarorprocent av

det köttunder vilket innebärsker ävenTransporterna även natten att som
efter styckning. grossisten fåtti butiken dagen Dåvia grossist kangår vara

köras till butikerna.tidigt kan det under dagenköttet på utmorgonen
utförs mycket viktigt förädlingsarbete. Härbutikerna: butikernaII ett

får inkonsumentstyckningen och -förpackningen, Butikernanämligensker
förpackade ligger idetaljer kotlettrad i plastgrovstyckade t ex en som

Butiken styckar kotlettradenmärkta med grovstyckningsdag.kartonger upp
konsumentförpackningar och hållbarhetsmär-till förpackat dem ikotletter,

kotlettförpackningarna.ker
förpackas i butiker-konsumentstyckat kött förpackas, 90 °/0Av allt casom

na.

4.1.5 Tidsperspektivet

beroendefrån styckningsanläggning till detaljhandelDistributionstiden är
betjänas.det närmarknad fjärrmarknad skaellerär en somav om

fall finnas idet gäller närmarknad kan vid köttetNär en gynnsamma
detaljhandeln för försäljning grovstyckning skett. Så oftadag ärsomsamma
fallet det direkt från styckningsanläggning till butik,går dvs utan attom

alltid viaDistribution till fjärrmarknad regelvia grossist. går sompassera
grossist och 1-2 dagar längre tid distribution till närmarknad.äntar ca en

Figur visar det tidsmässiga flödet griskött från slakt till butik. I det4.5 av
fall då slakt sker fredag blir hanteringstiden längst, här bör dåen som men

Slakt
Styckning
Butik
Slakt
styckning
Butik
Slakt
Styckning
Butik
Slakt
Styckning
Butik
Slakt
styckning
Butik

styckningSlaktdag styckning Distribution slaktkroppartill styckning, samtSlakt av grossist.distributiontill butik eventuelltviaFörsäljningi butikButik
SlakteritörbundetKälla:

slakt till butik.grisköttflödetSchematisk bila det tidsmässigaFigur 4.5 avav



37

inne-grovstyckningen. Dettaefterhållbart 0 dagarpåpekas griskött 7- läratt
fredagen veckanskettslakt påsäljs veckan,bär det kött i slutet på näratt som

färskt.innan, kan betecknasännu som
butiken inteellergrossistenantingenemellertid uppståProblem kan om

delargrovstyckadekan då haButikenberäknat.mycketsäljer vidare så som
håll-konsumentstyckar ochbutikennystyckade. Närinteliggande ärsom

tillhänsyninte alltidrutiner, därvissadetta efter attbarhetsmärker sker tas
köttdiskarnaligger iköttolika gamla. Detdelarnagrovstyckade ärde som

från butikensutgångspunktmedkanäldre vadalltså änkan tromanvara
hållbarhetsmärkning.

geografiskt kon-branschen ärkan dock uppståproblemDetta oavsett om
decentraliserad.centrerad eller

kvalitetEffekter4.1.6

kvalitetsde-ikritiseratsbranscherdeKöttvarubranschen är mestsomen av
förstadetområden. Förkringfokuseratsframför alltKritiken harbatten. tre

bri-resultatochslaktmetoderdjurhållning ochhar kritiken gällt ett avsom
tillagnings-med dåligaköttsmaklöstgrisarstressadei detta:ster gersom

alltinnehållaförkritiseratscharkvarornaandra haregenskaper. det attFör
smaklöst smör-vacuumförpackatföreteelserför sådanakött ochutom som
köttfärsengäller köttvaror ärdå dettredje debattämnetgåspålägg. Det som

underkänns ochtidningsartiklaroch iundersökningarigen iochom om
hälsovådlig.betecknasto somm

Djurhållning4.1.6.I

i korthethanteringsmetoder har gåttochdjurhållningKritiken då det gäller
uppfödare till slaktfrånhanteringfelaktigslaktdjuren ut-påut att genom
försämras.kvalitetköttetsför sådan stressbelastningsätts atten
i följande delmoment:uppdelasuppfödare till slakt kanHanteringen från

Behandling före leveransD
transportfordonLastning påD

slakteritillfrån uppfödningsstallTransportD
slakteristalletUppställning iD

Drivning till bedövningD
SlaktD

betydelseärdjuren skonsamt sättför storhanteringen sker påAtt avett av
stressadefrånköttpåkvalitetenkvalitetsskälochbåde etiska skäl av -

negativt.påverkasgrisar

i belastnings-stressbelastning djuret för kan delastotala utsättsDen som upp
följande förändringar.sitt ifaktorer har treursprungsom

ansträngningaraktivitet grisen vid rörelser ochfysiskA Ovan är somovan
drivningavlastning,i samband med lastning,uppkommer transport,

m.m
ochblandning djuren, rangordningsslagsmålSociala förändringarB av

olika hanteringsmomenten.socialt kaos i deallmäntett
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C Miljöförändringar omgivningarnya med korta eller inga anpassnings-
tider, ljus, buller, personal, allmän hets, lukt, luftfuktighetvärme, osv.ny

olika förändringarDessa orsakar Djurens beredskap förstress. kampt ex
flykteller höjs, ämnesomsättning och hjäitverksamhet ökar och temperatu-

stiger. Stressen kan förorsaka kvalitetsförsämring köttet och iren värstaav
fall grisen till döds.stressas

Det dominerande köttkvalitetsfelet i slaktsvinproduktionen PSEär
pale, soft, exudative. Köttet blir blekt, och smaklöst vid tillagning.torrt

Ett kvalitetsfel DFD dark,är firm,annat dry Vidmeat. tillagning blir
köttet med dåligt utvecklad smak.torrare en

Båda dessa kvalitetsfel uppkommer slaktdjuren är stressade ochom upp-
jagade eller uttröttade. Genom undvika eller minska förändringarnaatt
inom A, B eller C eller skapa för återhämtning, blir denutrymmen totala
belastningen mindre och risken för kvalitetsfel/ dödsfall mindre.

Hur betydelse har då den geografiskastor strukturen för köttkvalitetsfel
orsakade brister i hanteringenav

Det enda delmomenten under hanteringen från uppfödare till slaktav
kan tänkas påverkas viss geografisk struktur ärsom av en transportmomen-

Långväga med slaktdjurtet. inverkartransporter antagligen negativt på an-
talet dödsfall under till slakteriet,transporter tidigarenämnts ärmen som
det framför allt i Norrbotten och i Lappland transportavstånden kan blisom
30-50 mil och det gäller mycket liten del slaktdjurstranspoiterna.en av

Då det gäller PSE-skadat kött, det dominerandeär kvalitetsfelet isom
slaktsvinsproduktionen, finns det inget klart samband mellan transportav-
stånd och köttkvalitetsförsämringar. Det kan så korta avståndt att0 m vara
och slakt omedelbart vid ankomst till slakteriet kan köttkvalitet.sämrege
Problemen uppkommer inte långa transportsträckor brister ip g a utan p g a
hanteringen före, under och efter transporten.

Sammanfattningsvis kan detsäga när gäller den kritik riktatsattman som
djurhållning och hanteringsmetodermot denär geografiska strukturen av

mindre betydelse. I stället det viktigtär hur djuren behandlas före, under och
efter slakt.

Charkuteriindustrin4.1.6.2

Det andra området hamnat i skottgluggen charkvaruområdet.är Försom
det första har ingredienserna i framför allt korvprodukterna kritiserats, för
det andra har det vacuumförpackade smörgáspålägget kritiserats för detatt

smaklöst.är Slutligen diskuterar de mycket långa hållbarhetstidernaman
och undrar vilka ligger bakom dem och de nödvändiga.ärprocesser som om

Den geografiska strukturen kan tänkas påverka kraven förpacknings-på
och hållbarhetstider.sätt Att längre avstånd ställer högre krav på hållbarhet

och förpackning vanligt förekommandeär uppfattning i artiklar, utred-en
ningar behandlar och distributionsfrågor inom livs-transport-m m som
medelsindustrin. Det tillär viss del, för många livsmedel detärsant men
andra faktorer transportsträckanän avgörande för förpacknings-ärsom
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kravställs påhållbarhetskrav. korv tillverkas i Skåneoch Om sammaen
butik i Skåne ellerskall tillförpackning och hållbarhet korvenoavsett enom

korvi övrigt dagarNorrland. det högst tvåFör transporteraextra atttar en
med veckors hållbarhet till Norrland.tre

välförpackade ochutvecklingenOrsakerna bakom dessa krav och mot
företeelse det helahållbara livsmedel inte finna i enda ärgår utanatt en

medverkatsamhällsutvecklingen ligger bakom. Faktorer kan ha ärsomsom
handel, ökad förvärvs-bekvämlighetskrav från både konsumenter ochtex

livsmedelsindus-förpacknings- ochtekniska utvecklingen,frekvens, den
marknadsföringsintressen.trins

framför alltangående innehållet icharkvarorkritikenDå det gäller mot
strukturen ringa betydelse.den geografiskakorvprodukterna är av

den kritik riktatsdet gällerSammanfattningsvis kan säga näratt somman
mindre betydelse.geografiska strukturendencharkvarorna ärmot av

Köttfärs4.1.6.3

köttfärs saluförsriktats denunder deMycket kritik har åren motsenaste som
bakterie-för högundersökningar finnerVad olika äri butiker.våra en

för i innanköttet legat längeantingen kan bero påmängd, att vacuumsom
hantering i butiksledet.slarvigfärs, ellerdet mals till på

kanenda bakteriermjölksyrebakterier detidigareSom ärnämnts som
köttethelt ofarliga kanvacuumförpackning.i Dessa ärväxa ge enmenen

innan det mals.idet får ligga för längelukt/smak vacuumomsur
kötteti de fall dåberäknat eller,säljer mycketbutiken inte såOm som

be-vidare mycketinte säljer sågrossist, grossistendistribueras via somom
innan det malsvacuumförpackningibli liggande för längeräknat kan kött

lukt/ smak.färsenmjölksyrebakteriernaföljaktligen kanoch surge en
och köttgeografisk strukturmellanstrikt sambandDet svårtär att ettse

frågadetinnan det mals. Snarare ärför iligger länge en omvacuumsom
rollstrukturen speladock den geografiskaplanering. Indirekt kan genomen

livsmedelskedja flermedkoncentrerad kan kräva längrestrukturatt enen
inteplanering och kontrollrisker förDärmed ökar antaletmellanled. att

fungerar.
sönderdelas. Därmedvacuumförpackningen och köttet ärbutiken brytsI

snitt-angreppspunkter, flerköttet eftersom bakterierna får flerkänsligtextra
förstadium brukar kallasBakterier bildas på dettapå.växaytor att som

hygien i butiken.i dåligofta sittsnuskbakterier eftersom de har ursprung
kött-kritikendet gällerSammanfattningsvis kan säga när motattman

förklaringsfak-väsentligingengeografiska strukturenfärskvaliteten denär
i butiksledet.bristande hygienOrsaken ärtor. snarare

4.1.7 Kostnader

bl bero eventuellaDen geografiska strukturen inom viss bransch kan påaen
produk-kostnadsmässiga för- respektive småskaligoch nackdelar vid stor-

tion.
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Efter samhällsgeografer och ekonomeratt under många årtionden beto-
transportkostnadernas betydelsenat vid val lokaliseringsort har åsikternaav

under tid ändrats. Därmed inte och emballagekost-senare sagt att transport-
naderna betydelselösa, det är vikt hålla distributionskost-anses stor attav
naderna så låga möjligt eftersom alla kostnadsposter inverkarsom på ett
företags lönsamhet. Eftersom transportkostnaderna kostnadspostär en som

förhållandevisär lätt värdera, finns risk föratt dessa får spela alltföratt stor
roll detnär gäller bedöma olika investerings-att och nedläggningsbeslut.

tabellI 4.1 redovisas och emballagekostnadernastransport- andelar av
omsättningen för fyra företag inom köttvaruindustrin. Företag l belägetär
Skåne, företag i2 Stockholm och företagen 3 och i4 Norrland. Eftersom
företagen dels tillhör olika kategorier, dels har olika sätt redovisa sinaatt
kostnader siffrornaär inte heltjämförbara. Detta dockär mindre betydel-av

eftersom syftet bara är uppfattning hurse att andelge storen transport-om
och emballagekostnaderna företagensutgör omsättning.av

Tabell 4.1 Transport-ochemballagekostnadersandelar omsättningeni fyra köttvaru-av
företag

Företag l Företag 2 Företag 3 Företag 4
Transportkostnader 0,3 % 0,2 % 0,8 °/0 l,3 %
Emballagekostnader 1,0°/o 0,7 % 0,5 % u

Dessa kostnader är uppenbarligen i förhållandesmå till företagens omsätt-
ning.

Enligt den tidigare nämnda STU-rapporten, Tekniska förutsättningar
för småskalig livsmedelsindustri", har teknikutvecklingen inomen slakteri-,
stycknings- och charkindustrin gått långsamt och har nästansettprocesserna
likadana i 40 år.ut snart

Vad skett och sker inom slakteriindustrin är gradvis rationaliseringsom en
arbetet, grundmomenten desammaär vilkenav skalamen slaktenoavsett

sker Teknikutvecklingen har varit snabbare inom charkuteriindustrin än
inom slakterierna. Maskinutrustning såsom snabbhackar, kvarnar, kok-
skåp, korvsprutor, rökskåp har utvecklats fortgående. Principielltetc detär
dock ingen skillnad mellan liten eller snabbhackt tekniskstorex en en ur
synpunkt vad skiljer arbetskraftátgång,är svinn Vad skett påsom etc. som-

tid har främst varit viss automatisering och datorisering.senare en
förpackningssidanPå har betydande teknikutveckling skett inom kött-en

och charkbranschen, och distributionstekniken för kylvaror har förbättrats
bl med hjälp kolsyresnö och värmeisolerade Olika plastma-a av transporter.
terial med tätegenskaper skräddarsytts för bibehålla produktkvalite-attsom

utnyttjas.ten
Enligt STU finns i charkuteriproduktionen ingångs/tröskelvärde förett

investeringar i utrustning nödvändigär för överhuvudtaget siggöraattsom
gällande. Det kan beräknas till 2 Mkr, vilket då innefattar minsta möjligaca
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snabbhack, köttkvarn, kylutrymme, kokskâp kostnadenAtt är såetc. pass
hög beror mycket på lagstiftningen ställer krav på utrustning ochatt stora
lagringslokaler. lämplig produktionsstorlekEn för den här investeringen är

anläggning 4-5en om personer.
STU fastslår dock storskalig charkproduktion lägre kostnadatt ger per

producerad enhet. Produktionskostnaden halveras vidänuppges mer en
höjning årsproduktionen från 2 000 till 20 000 ton.av

När det gäller kvalitet har, enligt STUs utredning, det lilla lokala företaget
försteg starkt kan förkorta tiden från produktion till butik förett om man

färskvara och kylvara. övrigt finnsI knappast någon kvalitetsfördel.
Vidare det lilla företaget ha flexibilitet, möjlighetstörre utnyttjaanses att

nischer och lokalamöta marknadssvängingar. företagetDet större haanses
bättre möjligheter kontrolleraoch sin tillverkning, lagerhållning ochatt styra
distribution, myndigheternas krav, driva produkt- ochmöta processutveck-
ling m m.

4.2 Färsk kyckling

4.2.1 Inledning

Konsumtionen ljäderfäkött uppgick till enligt1986 drygt 40 000 ton stat-av
jordbruksnämnd. Ca utgjordes färsk kyckling levere-6 000 tonens somav
till detaljhandeln.rats

4.2.2 Hanteringskedjanför färsk kyckling

Figur 4.6 visar schematiskt hanteringskedjan för färsk kyckling från import
avelsdjur till detaljhandel och konsument.av
Avelsdjuren daggamla kycklingar till Sverige med flygtransporteras som

från framför allt Storbritannien och Nederländerna. från dessaNär äggen
avelsdjur kläckts kycklingarna. flestaDe tuppkycklingar födssorteras upp
till slaktkycklingar, medan hönkycklingarna kommer till uppfödningsan-
läggningar där de blir avelshönor. delEn kycklingarna exporteras.av

Det finns fem kläckerier sedan för insamlandet frånäggensom svarar av
avelshönorna. Efter kläckningen levereras de daggamla kycklingarna till ca
150uppfödare. Enligt lagen SFS 1944:219 djurskydd får beläggningen iom
kycklingstallen högst tilluppgå 25 kg levande djur kvadratmeter. Dettaper

normalt 20 kycklingar. Slaktkycklingarnamotsvarar föds till delenstörstaca
85 procent uppfödare, vanligen lantbrukare, kontraktpå med slakt-upp av
eriföretagen. Resterande 15 föds gårdarpå ägs slakteri-procent upp som av
företagen. Kycklingarna slaktas i regel de dagarnär är 35-40 gamla.

företagTre för så all slakt distributionoch färsk kyck-gottsvarar som av
ling. AB Kronfågel, dotterbolag till Kron Invest AB Slakteriför-ägssom av
bundet, har fjärdedelar marknaden för färsk kyckling. AB Knäredstreca av
Fjäderfäprodukter är så helt inriktad produktionpå färsk kyck-gott som av
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Importoch
uppfödning

avelsdjurav
Ägg

V

Kläckerier

Kycklingar

Uppfödare

i

slakterier

I
i i i i

ÖvrigaICA,KF, Berednings-Detaljhandel.Dagab grossister industrimm

Detaljhandel
Storhushåll

Konsument

Hanteringsketüan för färsk kyckling.Figur 4.6

för litenling konsumtion. Slakt och distribution färsk kyckling utgör enav
andel den Guldfågel till kläckeri-totala produktionen vid AB, dotterbolagav
företaget Blenta AB.

säljerAB Gotlandsprodukter, Kooperativa Förbundet KF,ägssom av
färsk kyckling fåtaltill butiker Gotland.påett

Kycklingar säljs färska till skillnad dehar torrkylts mot merpartensom av
levereras djupfrysta vilka i isbad.kyltssom

Kycklingarna, hela i delar, konsumentförpackas i regel ieller styckade
Över färsk kycklingslakteriledet. hälften den mängden levererastotalaav

i storförpackningar grillavdelningar dyl i butiksledet.dock till 2 000 oca
Slakteriföretagen säljer färsk kyckling till grossister, främsti allstort sett

färskICA, Kronfågel Guldfågel AB distribuerarKF och Dagab. AB och
kyckling till samtliga distributionscentraler/ lagercentraler i landet. AB Knä-
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reds Fjäderfäprodukters distribution sker till färskvarugrossisternågra i
Skåne, Göteborg och Stockholm.

Figur visar4.7 lokaliseringen de större slakterier från vilka färsk kyck-av
ling distribueras. Samtliga uppfödare slaktkycklingar finns i Götalandav
och södra Svealand och koncentreradeär slakterierna.runt

En bidragande orsak till koncentrationen uppfödning kycklingar iav av
södra Sverige kan kostnaderna för uppvärmning kycklingstallen.vara av
Temperaturen i dessa skall tilluppgå 34° C.

KronfågelAB
Valla1
Skara2
Kristianstad3
Gärsnäs4

Guldfågel AB
Mörbylånga5

FjädertäprodukterKnäredsAB
Knäred6

Figur Lokalisering7 de största/ârskkycklingleveranlöremas .r/aklerier.av

4.2.3 Transporter och emballage

Avstånden vad gäller intransport kycklingar från uppfödare till slakterierav
iuppgår normalfallet till 0,5 10mil. enstaka fall förekommerI transporter-

på till mil.30upp
Kycklingarna i transportburar/-lådor på lastbilar medtransporteras släp

eller flakbilarpå med presenning. lastbilstyp medEn helt reglerbart klimat
har utvecklats i samarbete med Lastbilsprototypenlantbmksstyrelsen. har

under 1987 med mycket goda resultat.testats
Uttransporter till distributionscentral dyl sker uteslutandeså gott0 som

med bilar tillhörande bilspeditionsföretag, Frigoscandia AB,Transportt ex
Coldspeed AB. iTemperaturen lastutrymmet har till 2° 3° C.angetts + +ø

Större delen den konsumentförpackade färska kycklingen packas påav
itråg plastpåse i k modifierad atmosfär, dvs koldioxid, kväve ochs syre.
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normaltpaketerad detta uppgårför färsk kyckling på sättHållbarhetstiden
medpaketerats trågfärsk kyckling påtill minst dagar efter slakt. För som

Sådan kyckling itill minst dagar.plastfilm hållbarhetstiden 5uppgårom,
Sverigeendast i södraförpackning modifierad atmosfär tillhandahållsutan

färsk kycklingKonsumentpaketeradoch i i Mellansverige.större tätorter
modifie-uteslutande förpackad itill Norrland sålevereras är gott somsom

rad atmosfär.
beroende delstill butik varierar något påTiden slakt och ankomstmellan

lokalisering-organiserad, delsslakteriföretags distributionhur respektive är
distributionscentral dyl.0en av

förhållanden.under normalaFöljande intervaller bör dock gälla

Slakt och styckningDag l ev
grossistAnkomst tillDag 1-3

Ankomst till butikDag 2-4

atmosfär ankommer tillmodifieradiinte paketeradFärsk kyckling ärsom
innebärslakteriföretag. Dettafrån berördaenligt uppgiftbutik dag 3senast

till bäst före-dag.dagar återståratt tre
kyckling.krtill 0,35intransportkostnad harGenomsnittlig angetts per

vanligtkycklingkr0,50Enligt uppgift från slakteriföretagen 0,10är ettper-
intervall.

tilli genomsnitt uppgåuttransportkostnader kanSlakteriföretagens antas
transporteradberoende på bldock0,50 kr/kg. Variationerna är stora a

avstånd.mängd och
transportavståndför kycklingenprisSlakteriföretagen oavsetttar samma

dyl.distributionscentraltill 0
slakteriföretag harvidtransportkostnaderna 1986totalaDe stortett an-

intrans-1,5omsättningen,till 3,7 procent motsvarargetts procent varavav
förkostnaderochportkostnader 2,2 uttransporter.procent

kycklingkonsumentpaketerad färskföremballagekostnadGenomsnittlig
kr kg.uppskattas till lca per

Prisförhållanden4.2.4 m m

kampanjpris.till kkyckling skerCa försäljningen färsk70 procent sav av
Vidmotsvarande andelVad den frysta 95gäller kycklingen är procent.ca

beaktasjämförelse respektive fryst kyckling måstekilopriset för färsk attav
skett ii de fall kylningden innehållernormalt 87 vattenprocentsenare ca -

djupfryst kycklingivattenbad. Härtill kommer den mervikt inälvspåsensom
tilluppgånormalt beräknaskanoch inälvormedför. Andelen vatten m m

djupfryst tillstånd.kycklingens vikt iminst 15 procent av
uppfödningen, foder-djurens miljö underdebatt förts blDen som om a

slakteriföretag initieratitillsatser och slaktteknik har bl resulterat att upp-a
foder foder-födning k sprättkycklingar utomhus påväxer utanav som upps
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antibiotika. säljs i färskt tillstånd. Sprätt-liten del dessa kycklingarEn av
säljskycklingar gödkycklingarna dedyrare de vanligaär än oavsett om

djupfrysta färska.eller

4.2.5 Faktorer leda till försämrad kvalitet kycklingkansom

För fiskmjöl foder kycklingen får bismakandel i kan medförastor att en av
fisk. fodreti åtgärdat i och medDetta problem kan stort sett att numeraanses
kontrolleras fiskmjöl.vad tillåten mängd inblandning avavser

maginfektionFörekomst vissa campylobactarteri kyckling kan orsakaav
hos människor. kraftigtDebatten denna bakteries verkningar har påver-om
kat försäljningen kyckling. kan färsk kycklingnågon mån utgöral antasav

mindre risk djupfryst färskbakgrund dels torrkylningenän moten av av
kyckling campylobacter vattenavrinningen då fryst kyck-dör i torka, dels
ling spridning bakterien till människor före-tinas. risken förDen största av
ligger vid tillredningen.dock

färsk kyckling.kvalitetrisk för försämrad påbruten kylkedjaEn utgör en
+2°ibör därför förvaras ochDenna temperaturtransporteras aven -

gälleralltid detta krav. DetsammaFörvaring i butik uppfyller inte+4° C.
förvaring i hemmet.

4.2.6 Kontroll kvalitetenav

föresalmonellakontroll. dagar slaktAll slaktfjäderfä 14måste genomgå
för undersökning.skickas till anvisningslaboratoriumkyckling på 10001,5

veterinärbiträ-varje slakteri finns besiktningsveterinär och antalPå etten
Varje kyckling besiktigasden förordnade livsmedelsverk.är statenssom av

kontrollerarvid Veterinärenprodukten.slakten. den färdigaProv påtas
slakteriets hygien, paketering och märkning.

4.2.7 Effekter geografisk strukturav

i Götaland och södra Svealand.All uppfödning och slakt kyckling skerav
förpackad i kinnebär kyckling inteDetta tillgången till färsk äratt som s

landet.modifierad atmosfär mycket begränsad i delarär stora av
obruten kylkedja förutsättningen förEn bra produkt.är Längre trans-en

och fler omlastningar ökar risken för försämrad kvalitet.portväg

Mejeriprodukter4.3

4.3.1 Inledning

indelas iMejeriindustrin, Näringsgrensindelning SNIenligt Svensksom
för femtedelmjölkförädlingsindustri glassindustri, svarade 1985och en av

oföränd-livsmedelsindustrins iAndelen,totala saluvärde. stort sett varsom
rad tillunder 70-talet, ökade från 18,5 20,51980-1985 procent.

mjölkförädlingsindustrin medBeskrivningen följande tillbegränsas i det
konsumtionsmjölk, dvs dryckes-tyngdpunkt i mejeriemas framställning av



46

mjölk filprodukteroch grädde. bakgrund primärproduktionensMotsamt av
betydelse för mjölkkvaliteten behandlas förhållandenävenstora rörsom

detta led.

4.3.1.1 Primärproduktionens omfattning och struktur

Tabell visar4.2 utvecklingen mjölkproduktionen, antalet mjölkkor ochav
antalet gårdar med mjölkkor. Uppgifterna total produktion harom upp-
skattats med ledning jordbmksnämndens beräkningar mejerileve-överav
rerad mjölk, dvs producenternas förbrukning försäljning.ochegen

Tabell 4.2 Mjölkproduktionen

År Total prod Till mejeri mjölk-Antal Antal gårdar Därav
Mkg Mkg kor med mjölkkor med meje-

rileverans
1960 3 819 3 340 1215 000 205 000 190000
1970 2 932 2 752 723 000 90 000 80 000
1980 3 465 3 338 656 000 44 000 42 000
1985 3 695 3 581 646 000 35 000 34 000
1986 3 533 3 423 600 000 00033 32 000
1987 576 000 31 000 30 000

1Uppgifter antal mjölkkor, antal gårdar besättningar mjölkkormed ochom
mjölkleverantörerantal förhållanden ijuni eller medeltal under åretavser

Källa: SMR

Mjölkproduktionen sjönk fram till i början till1970-talet följd minsk-av av
ningen antalet mjölkkor. Därefter medförde kraftigt ökad genomsnitt-av en
lig produktion ko den totala mjölkproduktionen Avkastnings-attper steg.
ökningen kan hänföras till dels avelsarbetet i lantbrukskooperationens
seminverksamhet, Ökaddels förbättringar utfodring och miljö. mjölk-av
produktion och minskad försäljning mejeriprodukter har medfört över-av
skott i produktionen under 80-ta1et.

Det bör påpekas det för närvarande finns 1000 gårdar med mjölk-att ca
kor inte levererar mjölk till mejeri. förekommerDe företrädesvis isom
skogsbygder i såväl södra delen landet.som norra av

4.3.1.2 /l/ljölkfärädlingsindusttins och strukturorganisation

Svensk mjölkförädlingsindustri vid utgången 1986 organiserad i 27var av
mejeriföreningar/ -företag med sammanlagt 89 driftsplatser/mejerier. Av de
25 föreningar tillhörde lantbrukskooperationen 22 anslutna tillsom var
Svenska Mejeriernas Riksförening SMR. Privata mejeriföretag blvar a
Boxholm Ost AB, inte har någon mjölkinvägning, och Nordsjösom egen
gârdsmejeri.

Mejeriverksamheten vid Arla, 1986 svarade för 58 procentsom ca av
mjölkinvägningen i landet, fro juli indeladär l 1986 i fem regionalam
aktiebolag med totalt 40 mejerier.

Enligt Sveriges officiella statistik SOS svarade lantbrukskooperativa före-
för drygt 98 mjölkförädlingsindustrinstag saluvärde 1985.procent av



vid mejerierna invägda mjölken tillverkades följandeAv den 1986 pro-
dukter/ produktgrupper.

Procent-
andel

k-mjölk gräddeKonsumtionsmjölk och 44
3IOst
2Matfett

Mjölkpulver l7
lKondensmjölk
2Kärnmjölk till pulver

till övrig industri lMjölk och grädde
kärnmjölk till foder lfärsk skum- och

lOvrigt, spill
IOOSumma

De i tabell redovisade uppgifterna4.3 antal mejeriföretag och antalom
mejerier/driftsplatser förhållandet 31 december respektive år.avser per

strukturTabell 4.3 Mejeriorganisationens

År med för-mejerier/mejeriföretag Antal DäravAntal
K-mjölkpackningdriftsplatser av

1704261960 263 ca
7550 l631970
54991980 27
53921985 28
5189l986 27

Källa: SMR

Ett antal faktorer ligger kraftiga strukturomvandling skettbakom den som
inom mejeriområdet under de decennierna.senaste

Införandet mjölkkyltankar transportbiltankar och bättrepå gårdarna,av
innebarvägar radikalt ändrade förutsättningar för rationellare mejeri-en

drift.
Enligt den tidigare nämnda STU-utredningen tekniska förutsättning-om
för småskalig livsmedelsproduktion arbetsmiljö- personalrek-låg ochar

ryteringsskäl till del bakom utvecklingen och förpacknings-en av process-
utrustning med hög automatiseringsgrad.

lnvesteringskostnaderna för teknisk utrustning enligt den-nödvändig är
utredning i desamma sig anläggningen producerar 5 eller 25stort settna vare
mjölk timme. innebär skalfördelar för mejerier. påDetta större Kravton per

och kontroll faktorer utvecklingengod hygien andra viktigaär styrtav som
färre och mejerier. krav reningsanläggningDetsamma gäller påstörremot

för utnyttjande kommunalt och åtgärder till följd högsta tillåt-avloppav av
isvavelhalt utsläpp till luft.na

Under konsumtion mejeri-1970-talet med ökande mjölkinvägning och av
produkter mejerikapaciteten mejeriet ändock minsk-byggdes Att antaletut.
ade berodde mejeri ofta eller flera gamla,bl nybyggt tvåpå ersatteatt etta
nedslitna anläggningar.

tillver-gårdsmejeriNordsjösmåskalig mejeridriftEtt exempel på är som
kar mjölkproduktion bas.med endast0st somegen
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Enligt STUs utredning tenderar idag in- och uttransportkostnaderna att
bli för centralmejerier byggs. Vidare deännu större alltär störrestora om

flexibilitet delvis skalberoende, vartill kommer sårbarhetenkraven på att
mejeriernaökar färre och större är.

möjligt mejeri-rationalisera driften få serier harFör och så långaatt som
Vidproduktionsinriktning alltmer specialiserats. utgången 1986avernas

driftsplatser. mejerier komplett produk-fanns 89 Av dessa hade endast sex
mjölkpulver.tion, dvs tillverkning k-mjölk grädde, matfett ochoch ost,av

hälftenosttillverkande mejerier tillverkade drygt enbart Fram-Av 48 ost.
sker vidställning k specialprodukter, fruktyoghurt, Bregott,Keso,texav s

fåtal driftsplatser.ett
dryckesmjölk har under de minskatKonsumtionen årensenaste sexav

Försäljningsbortfallet har endast delvis kompense-med tionästan procent.
ökad konsumtion bl ñlprodukter ochrats ost.genom av a

mejeri-minskad mjölkinvägning stagnerad försäljningFortsatt och av
produkter torde leda till ytterligare förändringar vad gäller anläggnings-
strukturen. optimalMot denna bakgrund det hursvårt avgöraär att en
struktur bör i framtiden.utse

4.3.2 Mejeriorganisationens geografiska struktur

figurernaAv och framgår mejeriernas lokalisering och produktionsin-4.8a b
riktning. Det kan konstateras mejeriernas geografiska struktur iatt stort sett
följer såväl befolkningsstrukturen fördelningen mjölkleveran-antalsom av

i olika delar landet. Vid fanns i södra ochtörer utgången 1986 mellerstaav av
Sverige Götaland och Svealand driftsplatser eller landets72 8l procent av
mejerier. Antalet mjölkleverantörer i detta område uppgick under i1986
medeltal till 25 300 vilket motsvarade samtliga leverantörer i80 procent av
landet. området bor befolkning.I 86 Sverigesprocentca av

mejeriernaAtt har geografisk spridning ungefär stämmer överensen som
med producent- befolkningsstrukturenoch innebär mjölkförädlings-att
industrin förefaller tämligen decentraliserad. Vid länsvis jämförelseen av
mejeriindustrins saluvärde invånare i förhållande till riksgenomsnittettper
figur visar det sig föreligger4.9 emellertid det såväl överskottatt stora som

underskott i vissa delar landet.stora av
Glassindustrin, ingår i mejeriindustristatistiken, svarade förl985 7som

mejeriindustrins totala saluvärde. industri främst kon-Denna ärprocent av
centrerad till Stockholms, Södermanlands, Malmöhus och Norrbottens län.

idock inte ha påverkatsi berörda län tordeRespektive och underskottöver-
in.glassproduktionen räknasnämnvärd grad om

Vid jämförelse mellan och saluvärdet invånarel975 1985 har relativtper
Örebro, Älvsborgsminskat i Stockholms, och Västerbottens övrigalän. Isett

harlän saluvärdet behållits oförändrat eller ökat i förhållande till riksge-
graden koncentra-nomsnittet. förändringar det gällerNågra större när av

i denna jämförelse.tion kan inte med utgångspunktnoteras
tidigare ökad specialise-Koncentrationen har i stället gälltnämntssom

färre och mejerier inom respektive region.ring och utveckling störremot
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Lansvisfördelningkring
riksgenomsnvttet

i Produktionsaknas
underskott stort-
underskott litet-
Overskott litet-.ä Overskott stort- ,

KällaSCB

figur 4.9 Meieriindustri. Produktion invånare,Iänrvis, och1975 1985per

Vidare de k k-mjölkstillverkande mejerierna i koncentrerade tillär regels
centralorter motsvarande då det enligt mejeriorganisationens bedömning

lättare och billigareär mjölkråvaran de färdiga produk-änatt transportera
Landets k-mjölksmejerier återfinns därför i Stockholms- ochstörstaterna.

Göteborgsområdena.
Tabell visar mjölk- mejeriprodukter gods-och andra4.4 transporter av

mängd från och till inom respektive enlighet med vadlän. lsamt som
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från1983 till inom respektive4.4 Transporter mejeriprodukter ochTabell samtav
Godsmängdl 000 tonlän.

Lastbil och järnväg Lastbil och järnvägLän
från till inom

Stockholms län 366 36046
396Uppsala län 206 57
121Södermanlands län 98 43

Ostergötlands län 108 380153
Jönköpings 344län 49 17

243Kronobergs län 1793
76 633Kalmar län 80

231Gotlands län 0 l
Blekinge län 0 O 78

38 625Kristianstads län 90
Malmöhus län 28 117 363
Hallands län 57 26139
Göteborgs 245Bohus län 126 123o
Alvsborgs län 106 3041l l
Skaraborgs län S2970 99
Värmlands län 20213 6
Orebro län 14637 37
Västmanlands län 221152 36
Kopparbergs län 39 7 155
Gävleborgs län 21 159 129
Västernorrlands 26 145län 24
Jämtlands län 16813 28
Västerbottens län 12 7 422
Norrbottens län 1336 17
Källa: Transportrådet

tidigare konstaterats flestade län till delen självförsörjandeär vadstörsta
mejeriprodukter. Undantag främst Stockholms och Gävleborgsär län.avser

jämförelse figurmellan och tabell visarEn 4.9 4.4 Blekinge, Kopparbergsatt
och Värmlands län, har underskott i förhållande till riksgenom-storasom
snittet såväl 1975 1985, hade ingen eller obetydlig import mejeri-som av
produkter 1983.

för mejeriprodukter4.3.3 Hanteringskedjan

åskådliggöras sche-Hanteringskedjan kan det gäller konsumtionsmjölknär
figurmatiskt enligt 4.l0a.

Detaljhandel
Gårdar med mjölkkor Mejerier Konsument--

Storhushåll

konsumtionsmjölkHanteringskeayanförFigur 4.10a



53

leds iMjölkendagen.mjölkasgårdarna korna normalt två gångerPå om
+4°C. Kylaggrega-den kyls tillvia in i mjölkkyltank därregel rörsystem en

Enligtkylskåp.principfungerar idrivs elektriskt och kylsystemet etttet som
uppfyllas:fordringar lföljandeDairy Federation skallInternational IDF

medfylld tilldå tanken 75omgivningstemperatur 32°, är procenten av
mjölk skall allpåfylls med 35°,återståendemjölk 4° och då 25 procent avav

mjölk till inom timmar.kylas 4° tre
mjölkeninnebärdag. Dettade flesta fall hämtas mjölkenI attvarannan

utmedspäds 35-efter tömning tanken gångerfrån första mjölkningen treav
mjölken stigahögstfår pågradig mjölk. Enligt IDF-normerna temperaturen

tredjevid denandra l4,3° ochpåfyllningen l9,5°, vid dentill: vid första
respekti-vidsuccessivt blirEftersom tillförd mjölk kylsI1,7°. temperaturen

angivet värde.grader lägrepåfyllning normalt till två änve en
tredje ellermjölkförekommer hämtningvissa delar Norrlandl av varav

sjufjärde dag. Mjölken från första mjölkningen fylls då fem tillpåvar
Enligt förutsätts hämtning dag.gånger. IDF-normerna varannan

del dessafortfarande i kanna. Iutsträckning förvaras mjölkenvissl en av
tillkannornakör leverantörenfall tankbilen fram till gården, i andrakör

hämtning,förMinimileveranslämplig där mjölken i tankbilen.plats töms
förekom-mejeriföreningar.flesta Detliter, finns fastställd inom de40tex

dennaför klara gräns.mjölkleverantörer går attatt sammanmer
mejeri-oberoendeMjölk mejerierna varje daglevereras till året av omom

i tjänstpersonal ellerär
stängdden närdrift sju dagar i veckan. Om årApparatsalen i ellerär sex

vilket innebärtermiseringmjölken anländer till mejeriet förekommer ks
behandlasiåter gångmjölken till 64°. ärupphettning När apparaternaav

mjölkdenna som ovan.
apparatsalen tillmjölken frånVid framställning dryckesmjölk ledsav

förpackningstyp skerförpackningsavdelningen där den Oavsetttappas.
dagar imjölk fem ellertappning i Förpackningslutet görsett system. sexav

medfört ökningveckan. före-märkning harBestämmelserna bäst en avom
antalet förpackningsdagar i veckan.

igränsmjölkenproduktionsserie förorsakarDå inleds och avslutasen
ledningar Enligt kan dettaoch förpackningsmaskiner svinn. SMRstora

orsak tillsvinn till liter bidragandeuppgå 300 i vardera fasen. Detta ärca en
den långt mejerierna.gående specialiseringen vid

mejeri-flertaletbeträffandehanteringskedjan4.l0b visar förenklatFigur
kom-kedjanemellertidföljande avsnittframgår årprodukter. Som merav

figuren.vad visas iplicerad än som

4.3.4 Distributionsapparat

Mejeriernas indelas i in-, specialtransporter.mellan-, ochtransporter ut-
Med intransporter hämtning mjölkråvara från mjölkproducenten.avses av
Mellantransporter dels mjölkråvara mejerier,utgörs mellantransportav av
dels färdiga produkter från mejeri till Uttransport-transport ett ett annat.av

omfattar distribution mejeriprodukter till detaljhandel, storhushåller av
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Gårdarmed
mjölkkor

l
Mejerier

l
Konsumtions- Smör,Bregott,0st Pulver Kondensmjölkmjölkochgrädde Lätt Lagom

l l l
Försäljningsorgan Försäljningsorgan Försäljningsorgan

l l l
Ovriglivsmedels-Pamhame Glassindustrifodermedels-och m m
industri

l l il ll v a

Storhushåll Detaljhandel Storhushåll Detaljhandel

Konsument

4.I0bFigur Hanreringskeøüanför mejenprødukter

Med specialtransporter övriga till järnväg, inomtransporter, tm m. avses ex
driftsplatsområdet.

4.3.4. I lntransporter

Tankbilarna, mjölk frånavsedda för uppsamling nedkyld 4°ärsom av
gårdstankar, bl utrustade med och mätskâp för inmätningär a pump- av
mjölk. Tankarnas isolering vid 25° högreärgör att yttertemperaturen som

mjölkens, stigerän mjölken mindre på 12 timmar.på äntemperaturen
regel tankbilarnaI dagen mellan och 18.gör två 6 Dettaturer om

innebär mjölkens intesommardag normaltävenatt temperatur en varm
överstiger vid5° ankomsten till mejeriet. Tankbilar 13000som rymmer ca
liter hämtar mjölk från i genomsnitt 20 leverantörer tur.per

tankbilenDå kommer till mejeriet sker sk dockning, varvid mjölken
tanken och via rörledningssystem i silotankar.samlas Trans-pumpas ur upp

således mejeriär så från kons juver till och,slutet närportsystemet gott som
det gäller k-mjölkprodukter, till konsument.

Inom mejeriföreningarna råvaruplaner fram. innebärDetta bltas atta
tankbilarna direktdirigeras till det mejeri vid tillfället har behovextrasom av
mjölkråvara. Bilarna har dock i fastaregel destinationer.
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4.3.4.2 A/IeI/arzrransporrer

de färdigatankbilar, medanmejerier sker medTransport mellanråvaraav
då8°. På höstenaktiv kylningi bilar med maxprodukterna transporteras

södrafråntill Stockholmråvaralågmjölkproduktionen är transporteras
mejeri.omlastning påibland efterperjärnväg,Sverige

mellantransportkostna-andelenspecialisering harmejeriernastakt medI
1960tillfråntransportkostnader ökat, 3mejeriernas totalader procentcaav

tabell 45a.8 1985 seprocent
driftsplatsdeni regelbelastarför mellantransporterKostnaderna som

Stock-belastastill Stockholmfrågabilen tillhör. råvarutransporterI om
intransportkostna-normalakostnaderinom Arla med utöverholms-bolaget

berörd driftsplats.der till
undvikalinjetrafrk. Förtill delMellantransportsystemet utgörs attstor av

RiksOst. SMRtillsäljer bl Arlabilarna kör transporter matt tomma a

.3. .3 Utrranspørter4 4

Temperatu-försedda med kylaggregat.i lastbilarsker i regelUttransporter
försDiskussioneröverstiga 8C.får inteprodukterochi lastutrymme omren

Stockholms inner-i bltill butikertill 6°. Transportersänka denna gräns aatt
kylaggregat.lastbilarstad sker med utan

belägnatill avlägsetförekommerNorrlanddelarl uttransporterattav
mjölken. Tankbilarnatankbilshämtningsamband medsker ibutiker avmm

k-mjölkprodukter. lförsärskilti fråga har således transportutrymmeett av
Diligenstrafrk förPostensutnyttjas bussar ägsområdendel även avsomen
med kylaggregatutrustadebussarutsträckning dessavissl äruttransporter.

aktivt kyldamedvarmluftsproduktion. Bussarförvintertid ställs omsom
ÖrnsköldsvikNorrmejerier ochVilhelminabl frångodsutrymmen utgår a

Ångermanlands mejeriförening.
övrigtförförekommersamtliga k skogslänI så uttransportergott som s

tillhörgodsutrymmet. Bussarnaaktiv kylningmed ellermed bussar utan av
och SJ.Bussgods ABlänstrañkbolagen,Diligenstrafrkförutom blPostens a

tillverkarmejeriernärvarande 20finns förArlas mejeriområdeI som
Enköping och Alings-Norrköping,mejerierna idryckesmjölk. dessa harAv

i Norrkö-förpackadtillverkad ochmjölk. K-mjölkingen distributionås av
distribueras,varifrån den sedanLinköpingping till mejeriet itransporteras

Gammal-tillverkarEnköping och AlingsåsiMejetiemaNorrköping.tilla
beford-för vidarerespektive Göteborgdagsmjölk skickas till Stockholmsom

distributionsområde.i respektivetill butiker och storhushållran
isamtliga butiker motsvtillk-mjölk sker såDistribution gott somav

vilkaglesbygd tillbutiker isådanaUndantagvarje vardag. är uttrans-landet
Lördagsut-dag.tankbilshämtningmedsambandsker i varannanporterna

vanligare efterblivit över-hari delförekommer tätorterkörning, ensom
före-märkning.till bästgången

mejerierSamtligaenligt följande.tillgårk-mjölkbeställningButikernas av
samtliga butikertill motsvvarje vardagk-mjölk ringerdistributionmed av

följande dags leve-beställningvarviddistributionsområde görssittinom av
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Ibland kan beställningen leveransäven dag.ranser. avse samma
Normalt mjölken vidär ankomsten till butiken förpackadmotsv samma

dag eller dagen före. Vid distribution till glesbygd kan förpackningsdatum
två till dagar före ankomstdatum.trevara

Konsumenterna storhandlar inför veckoslut och helger. Mejerierna måste
sin produktion efter konsumenternas köpvanor. innebärDettaanpassa att

på torsdagar dubbla kvantitetennästan mjölk jämfört med freda-tappas t ex
Genom omdisponering mjölkråvaran onsdag eftermiddag tillgar. av o m

och med torsdag erhålls i regel tillräckliga kvantiteter för täcka behovet.att
betydligtEn mindre andel mjölk därföranvänds till och mjölkpulvertill-0st-

verkning dessa dagar jämfört med andra veckodagar. Samma förhållande
gäller i högreännu grad beträffande storhelger.

4.3.4.4 Ydsperspektiv sammanfattning-
Exempel l Normalt gäller följande tidsperspektiv avseende hantering av
dryckesmjölk.

Dag l Mjölken hämtas på gården, i regel dagvarannan
Dag l eller 2 3 Mjölken behandlas förpackasoch mejerietpå
Dag 2 3 Mjölken distribuerasresp

Inom det fall då mjölk in mejerietpå lördag eftermiddagvägsparentes anges
och förpackas på måndag.

Exempel tidsåtgångpå vid distribution mjölk till glesbygd kan iav sam-
manhanget intresse.vara av

Exempel Laisvall, Arjeplogs2 kommun, Norrbottens län

Dag l Mjölken hämtas gården, ipå regel dagvarannan
Dag l Mjölken behandlas och förpackas mejerietpå i Piteå
Dag 2 eller månd Mjölken4 med kylbil till Arvidsjaur därtransporteras

omlastning sker för vidare befordran med en annan
kylbil till Laisvall med ankomst kl på förmidda-l lca
gen

Exempel Abisko3

Dag l Som ovan
Dag l eller 2 Mjölken behandlas och förpackas mejerietpå i Hede-

näset
Dag 2 Mjölken3 med kylbil till Kiruna därtransporterasresp om-

lastning sker, förvaring i kylrum till dag ellernästa
lördag till måndag

Dag 3 4 Mjölken med kylbil till Abiskotransporterasresp

Vid leverans måndagpå mjölken förpackad fredagär på varvid dagartre
återstår till bäst före-datum.



57

4.3.5 Transport- och emballagekostnder

Då denna har till syfte bl analysera effekter geografiskrapport struk-att a av
kostnadsutvecklingenpåtur har SMR SPKspå begäran sammanställt upp-

gifter och emballagekostnadertransport- 1960 1985 med femårsinter-om -
valler dels totalt, dels för mejeriföretag med varierande k-mjölkstillverk-tre
ning och med långa respektive korta transportavstånd.

4.3.5. Transpørtkostnader1

SM Rs uppgifter transportkostnader redovisas i tabellerna och4.5a 4.5b.om
Vid jämförelse mellan respektive mejeriförenings transportkostnader måste
andelen k-mjölkstillverkning beaktas. Uttransportkostnaderna nämli-avser

endast distribution k-mjölksprodukter, grädde juice.och Kostnadergen av
för distribution övriga mejeriprodukter belastar respektive försäljnings-av
organ.

Tabell 4.5a Transportkostnadsutveckling för hela riket

Invägd Intransport- Mellan- Uttransport- Spec-
mjölk kostnader kostnadertrpt- trpt-

lev kostn kostni" inore/kg ore/kg
Ton Mkr inv mj Mkr Mkr inv mj Mkr

1960 3 340 243 83,2 2,49 3,3 22,7 0,0-1965 3 311 161 97,0 2,93 7,6 37,1 0,0-1970 2 752 122 98,5 3,58 13,2 54,5 4,03 0,0
1975 3 022 895 130,0 4,30 29,9 101,9 6,85 0,0
1980 3 337 584 206,9 6,20 46,7 173,6 11,68 16,7
1985 3 580938 304,4 8,50 53,7 268,6 19,04 25 1

Uppgifter kostnader för specialtransporter redovisas i tabellenom o m
1980. Dessa kostnader ingår vad 1960 i1975 uttransportkostnader.avser -

Beträffande mejeriernas totala transportkostnader kan konstateras att
dessa ökat med 497 mellan åren och1960 1985.procent

De totala intransportkostnaderna ökade l960-1985 med 265 procent,
mellantransportkostnaderna med 1300 procent.ca

Den anmärkningsvärt ringa ökningen intransportkostnaderna kan till-av
skrivas rationaliseringsvinster till följd tillövergången tankbilshämtningav
från gårdstankar i stället för hämtning mjölkkannor flakbilar.påav

Att mellantransportkostnaderna ökat bakgrund mejeriernasmot av spe-
cialisering har konstaterats ovan.

kraftigaDen ökningen uttransportkostnader beror, förutom denpåav
allmänna kostnadsutvecklingen, till del på strukturförändringari mejeri-en
ledet, även på bl starkt utökad distribution till små mottagarenheter,men a

servicebutiker och daghem.tex
Som tidigare mejeriorganisationensnämnts är policy vid val etable-att av

ringsort för k-mjölksmejeri hellre råvaran den färdigaäntransportera pro-
dukten. Geografisk koncentration k-mjölksmejerier borde således teore-av
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tiskt leda till ökade intransportkostnader och relativt minskadesett ut-
transportkostnader mjölkproducenternalängre avstånd till respekti-genom

kortare avstånd till konsumenterna. direkt förNågot stöd denna teorive ges
inte redovisad kostnadsutveckling då andra faktorer avståndetmånga änav

Ändradesjälvklart påverkar denna utveckling. intransportmetoder och ut-
ökad distribution till enheter har Utvecklingensmå antalnämnts ovan. av
mjölkleverantörer, volymförändringarmängd invägd mjölk och avseende
k-mjölksprodukter och grädde faktorerandra i hög grad påverkarär som
kostnadsutvecklingen.

framgårDet tabellen transportkostnadernas storlek starktärattav av-
ståndsberoende. Intransportkostnaderna kilo invägd mjölk uppgick tper ex
1985 till för mejeriföretag13,6 C i Sverige,öre medan motsvarandenorra
kostnad för mejeriföretag i mellersta Sverige med kortaB avstånd 4,9var
öre.

Leverantörsstorlek och vägförhållanden faktorerandra påverkarär som
transportkostnadernas storlek.

detNär gäller uttransportkostnaderna det påpekats inteär som ovan
meningsfullt jämförelsergöra mellan olika mejeriföretag då kostnadernaatt
i endast distribution k-mjölksprodukter. Att hög andelstort sett avser av
k-mjölkstillverkning och långa avstånd innebär höga uttransportkostnader
visas de totala uttransportkostnaderna för mejeriföretag C med 79,5attav

k-mjölkstillverkning uppgick till1985 Mkr, medan15,8procent motsvaran-
de belopp vad mejeriföretaggäller B med 19,2 k-mjölkstillverkningprocent

1,3 Mkr.var
Det kan i sammanhanget intresse jämföra kostnadsutveckling-attvara av
1960-1975 vad mejeriföretag A och C med långa respektive kortaen avser

avstånd.

A C
1960 1975 1960 1975

Andel k-mjölkstillv 33,9 73,9 19,1 94,0
Antal driftsplatser 6 1 12 4
intransportkostnader kg mjölkper
procentuell ökning 188 114

Kostnadsutvecklingen bakgrund koncentrationen mejerier imot av av res-
pektive område förefaller inte avståndsrelaterad. Skillnaden i procentu-vara
ell ökning intransportkostnader kan till delen förklarasstörsta attav genom
tankbilshämtning mjölk började införas redan i mitten i1950-talet Asav av
område medan i Cs mjölken hämtades i kannorännu 1960 med flakbil. I As
område har rationaliseringsvinsten till följd ändrad transportmetod tillav en
del inträffat före 1960, medan effekterna rationaliseringen inte påverkatav
utvecklingen för intransportkostnader i Cs område förrän ochpå 1960-talet
senare.
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kilouppgift från berörda mejerier kan intransportkostnadernaEnligt per
liter distribuerad mjölkinvägd mjölk respektive uttransportkostnaderna per

för 1986 beräknas ha uppgått till

8 20 öreArla öre resp
12Helsingborg 8 öreöre resp
19Norrbotten 12 öre.öre resp

Emballagekostnader4.3.5.2

4.6b mejeriernas totalaEnligt redovisade uppgifter i tabellerna och har4.6a
Övergångenemballagekostnader mångfaldigats 1960-1985. till engångsför-

packningar period vilket medfört ökadeskedde till del under dennastor
kostnader för förpackningsmaskiner och -materiaL

enlitersförpackning kan uppskattas till 35Emballagekostnaden för caen
enlitersförpackning Pak/ Tetra RexPureexkl mervärdeskatt. Enöre typav

Brik förpackning.motsvarandeenligt Tetrakostar SMR 5 änöreca mer
flesta förpackningarbilligare blekt.Vidare oblekt De1 öre änär papper

Värmlandsmejerierbeläggning. Blvitmedoblektbestår yttre apapperav

några frånmejerierK-mjölkemballage hosförKostnadsutvecklingTabell 4.6a
femårsintervall1965

Genom- SummaTrptemb SummaPapper
snittl storlöre/kg öre/kgöre/kg o
förp- produkt-förpack förpackförpack

K-mjölk storl slagK-mjölk K-mjölk
Kg

iK-mjölkmejeri
södra Sverige
1965

1,03 51,16 7,991970 6,83
11,18 1,03 51,341975 9,84

0,82 142,06 18,9016,841980
34,40 0,84 1431,52 2,881985

K-mjölkmejeri i
mellersta Sverige

0,90 74,98 0,09 5,071965
0,89 90,03 8,831970 8,80

80,85 11,63 0,8910,781975
18,20 0,91 916,40 1,801980

0,90 833,52 2,17 35,691985
K-mjölkmejeri i

Sverigenorra
5,623 5,70 0,71 90,081965
5,633 5,98 0,81 120,351970

10,78 0,919,99 0,791975
18,63 0,86 1416,75 1,881980

0,85 162,65 34,501985 31,85
driftsplatserna redovisar kostna-de övrigaTill delen wellpapptråg medanstörre

för returemballageder backar
Brik-förpackningar skeddeStandard- till3Overgången från Tetra Tetra senare

driftsplatsvid denna

driftstatistikKälla: SMRs
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Emballagekostnadsutveck-Tabell 4.6b
ling för rikethela

Emballagekostnad
Mkr

1960 21,4
1965 68,5
1970 116,7
1975 263,6
1980 377,1
1985 687,5

har helt den-oblekt portionsförpackningar kanKostnaden förpapper. vara
för innehållet.samma som

Till emballagekostnader hör kostnader för transportemballage,även t ex
rullcontainers, papptråg Wellpapp, backar.

4.3.6 Mjölkkvalitet och kontroll

Förhållandena i primärledet för mjölkkvaliteten.avgörande betydelseär av
Bakterier och andra mikroorganismer främmande kanämnen utgörasamt
hälsorisker förekommerde i mejeriprodukter.om

mejeriledetl riskerna för försämrad produktkvalitet i förstaär hand knut-
till dålig funktion disksystempå och bristande hygienkontroll.na

Vad gäller distributionen mjölkprodukter bruten kylkedja denärav en
risken för försämradstörsta kvalitet. Vid busstransporter k-mjölkprodukterav

till glesbygd bryts i utsträckning denna kedja. kanDetta gällaävenstor
butiksledet till följd fyllda eller dåliga kylrum.av

obligatorisk kontroll mjölkkvaliteten bl ligger tillfinns delsDet av som a
mjölkleverantören,för betalningen till dels frivillig kokontroll förgrund

Husdjursskötsel ek för huvudman.vilken Svensk är
Mjölk till mejeri betalas efter kvantitet och kvalitet.levereras Utöversom

fråga hygienisk kvalitet, smak syrningsförmågaminimikrav i lukt, ochom
betalningen med hänsyn till fetthalt och proteinhalt.cellhalt reglerassamt

Tankbilschauffören alltid först bedömning mjölkens smak ochgör en av
lukt innan mjölken till tankbilen. Otjänlig mjölk inte emot.taspumpas
Chauffören vidare från gårdstanken till i månadengångertar treprov sex
beroende antal leveransdagar månad.på per

mejerierna utförsDen offentliga kontrollen Svenska kontrollanstal-av av
KMÄför mejeriprodukter och uppdragpå SLV. Kontrollenäggten av

omfattar provtagning och undersökning flytande mejeriprodukter, smör,av
och vid mejeri.pulvermesvaraost, vatten

Enligt SMR visar resultaten undersökningar gjorts sedan slutetav som av
70-talet mjölken innehåller mycket låga halter bekämpningsmedels-att av

rutinkontroll förekomstNågon sådan därför inte erforderlig.rester. av anses

4.3.7 Effekter geografisk koncentrationav

Strukturomvandlingen inom mejeriorganisationen har haft positivasåväl
negativa effekter.som
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Till de positiva effekterna den förbättringhör kvaliteten på mejeripro-av
dukterna modern mejeridrift möjliggjort. Om mejerier hade gjortsmåsom
motsvarande nödvändiga investeringar för uppfylla hygienkravatt m m
hade priserna varit betydligt högre deän är.

Fler och mindre mejerier för tillverkning konsumtionsmjölk i varjeav
region visserligenskulle innebära kortare transportavstånd också kraf-men
tigt Ökade kostnader för förpackningsmaskiner, reningsanläggningar, per-

vidareTransportkostnader, harsonal Som konstaterades i avsnitt 4.3.5.1etc.
mjölktill tankbilshämtningrationaliseringsvinsten övergångengenom av

varit betydande.
småskalig k-mjölksproduktionEn tillgodoser lokala mark-änannatsom

nader denna bakgrundär orealistiskt alternativ.mot ett
Bland negativa effekter till följd strukturförändringarna bör nämnasav

konsekvenserna för sysselsättningen depå drabbats mejerined-orter som av
läggningarna.

Vad gäller beredskapspolitiska effekter framgår tabell länen till4.4 attav
delen självförsörjande i fråga dessa produkter. Enligt den kstörsta är om s

sårbarhetsutredningen kan åtgärder för bibehålla geografiskt spriddatt en
kapacitet för behandling konsumtionsmjölk motiverad. Beredskaps-av vara
politiska aspekter kan komma ingå i underlaget vid ytterligarebeslutatt om
nedläggningar. Statsmakternas beslut subventioneringsgrad kan dåom m m
komma utvecklingen.att styra

Med nuvarande automatiseringsgrad i såväl primärledet mejeriledetsom
tillgången till elektricitet för produktionen.är avgörande primärledet kanI

konstateras mjölkkorna idag inte eller lämpliga handmjölkaiäratt attvana
den utsträckning krävs.som

Traktordrivna förekommer i mycket liten omfattning. ln-reservaggregat
för sådana har dock ökat bakgrund problem medtresset aggregat mot av

elförsörjningen periodvis i vissa delar landet. förekommer i ökadDetav
omfattning mjölkproducenter i område köper inatt ett gemensamt reserv-
aggregat.

Utvecklingen färre mejerieroch innebär ökad sårbarhet i kris-störremot
situationer. Om anläggning infekteratslås längre elavbrott,stor uten genom

sabotage edyl har mejerier troligen inte kapacitetsmå ersättavatten, att
Åproduktionsbortfallet. sidanandra kan hävdas anlägg-att storen annan

ning lättare kan hand produktionen drift dygnetta runt.om genom
Vidare blir råvaruförsörjningen problem i krisläge det endastett ett om

finns anläggning i jämförtlandsdel med flera små.storen en
Strukturomvandlingen har medfört längre transportavstånd. Eftersom

kostnaderna relaterade tillär avståndet har i vissa områden införts hämtning
mjölk fjärde dag från avsides belägna gårdar med liten produktion.av var

Risken härmed de köldtåligaär bakterierna blir för inträf-många. Dettaatt
far efter 100 timmar vid kylförvaringäven normal mjölken. Enligtca av
uppgift från berörda mejeriföreningar kvaliteten mjölkpå denna emeller-är
tid fullt tillfredsställande då högt ställda krav hygien tillgodosespå vidm m
gårdarna i fråga.

Enligt SMR visar ekonomiska analyser hämtning mjölk varje dag iatt av
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stället för skulle innebära intransportkostnaderna ökade medattvarannan
vidare inte medföra färdiga40 Det skulle automatiskt deprocent. attca

produkternas livslängd påverkas. bakgrund det mottagande mejerietsMot av
produktionsplanering och vilken veckodag hämtning sker det inte själv-är
klart mjölkenenligt SMR skulle komma snabbare in i produktionen änatt
för närvarande.

Långa avstånd och utspridda mottagarenheter delsmå, gör att storen av
till glesbygd sker med buss, i regel efter omlastning från mejeri-transporterna

bilen vid busstation. Utvecklingen aktiv kylning godsutrymmet ien av av
bussar möjligheten kylförvaring terminaltid föroch till under viktigär att
konsumenterna i glesbygd skall få tillgång till mjölkprodukter kvali-godav

årettet om.

4.4 Frukt och grönsaker

4.4.1 Inledning

Av konsumenternas totala utgifter för livsmedel utgjorde utgifterna för frukt
och grönsaker 1985 både färska djupfrystaoch cirka Konsumtionen7 %.

grönsaker har sedan 1970 kraftigt ökat och 1985 i kg/35,3av var uppe
detDå gäller fruktkonsumtionen har den inte ökat lika entydigt.person.

Jämfört med har den1970 minskat något under de har3-4 årensenastemen
ökning skett och konsumtionen frukt och bär låg 1985 kg/på 56en av

person.
Fördelningen mellan svenska och importerade produkter slagav samma

varierar dels under år på grund det svenska klimatet inte medgerett attav
frukt svenskagrönsaksodling dels från till beroende detoch året år år påom,

importerade och svenskaskördeutfallet. Att exakt fördelningen mellanange
omfattan-säsongsvariationerna denprodukter försvåras förutom även avav

de husbehovsodlingen förekommer inom denna bransch.som

Då det gäller frukt importandelen uppskattningsvis och 20 här-80 °/o %är
från svenska odlare.rör

Motsvarande förandelar grönsaker alltså betydligt60 °/ 40 %,är resp en
mindre importandel för grönsaker. Som varierar fördelningennämnts un-
der áret. Under Sverige självförsörjande gurka till %är 90tsommaren ex av
och till 50 %.tomaterav

Uppskattningsvis importandelen för frukt och grönsaker tillsammansär
cirka 70 0/0.Under de åren har framför allt svenska grönsaker växt-senaste
husprodukter ökat sin andel på växande marknad.en

importeradeDe produkterna tillköps 80 % in ICA, KF och SABAav
DAGAB och dessa block uppskattar de för 75-80 °/otre att svarar av
partihandeln med svenska och importerade produkter.
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4.4.2 Hanteringskedjan Distributionsapparat-
skiljer sig inteHanteringskedjan för färsk frukt färska grönsakeroch nämn-

för figur visar schematisk bild dede blocken och övervärt 4.11tre en
vanligaste flödena för färsk frukt färska grönsaker.och

Producentled Import inhemskaodlare

l
I
|
|
|Trädgårdsekonomiska

föreningar enskild+ |partihandel |
l
l
Ii
|ICA SABAKF lFriståendeASK-centralenICA KFFärskvarusektionFruktoch

gfáågstled företagStockholmsFrukt-grönsakerAB KFFärskvarucentral |
ICAAB i Malmö Aimport lSandenABICA FransAEolAB

|ICA ABHakon
|
I
lr l I
jÖvrig|oAs DAGABsKFsAndra cciésrttriåäons-lagercentraler distribuna|er partihandelgrossistled
l
l
l
l
|FriståendeICA-butiker KF-butiker NKÅh|éns

blmkeVivo-FavörB$°“. kedjorlokala

Figur Hanteringskedjanför frukt grönsaker4.11 och

Till producent/edet odlare, ekonomiskaräknas inhemska och utländska
försäljningsföreningar ekonomiska försäljnings-och exportföretag. De
föreningarna eller odlare och harmånga smårepresenterar stora en upp-
samlings- och försäljningsfunktion. grossistled de blockensFörsta är tre cent-

inköpsenheter.rala ICA har fyra inköpsenheter, har och SABAKF två tre
inköpsenheter. Hit inköpsen-räknas också fristående grossister. centralaDe

grossistledgränsstäder. Andra ärellerfrämst lokaliserade i hamn-heterna är
de distribu-ICA kallasdistributionscentral. Inomrespektive organisations

för distribunaler.inom DAGABlagercentraler ochinomtionscentraler, KF
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finns ochDessa anläggningar spridda hela landet. Förutom ICA, KFöver
kedjeföretag har distri-DAGAB finns antal andra integreradeett som egna

butionscentraler, Hemköp.ochMetrotex
importerade frukterna och grönsakerna anländer med lastbil,Import: De

tåg eller båt till importhamnar/ -städer och däreftervåra transporteras an-
tingen grossistled de tilltill de centrala inköpsenheterna första innan går ut
distributionscentralerna i landet andra grossistled eller direktomkringrunt
till lagercentralerna. produkterna tillFrån lagercentralerna transporteras ut
butikerna. Att frakter först till de centrala inköpsenheternamånga går är
inget självändamål fraktens sammansättning.beror bl påutan a

Volymvaror, apelsiner och bananer ofta direkt tilläpplen, gårtex ut
distributionscentralerna eftersom det produkter säljs i volymerär storasom
och distributionscentralerna möjlighet partierhar dessaatt ta emot stora av
produkter. iGäller det däremot volymmässigt produkter måste dessa desmå
centrala inköpsenheterna lastas och samlastas med andra produkterom
innan de kan vidaretransporteras till distributionscentralerna.

Svenska produkter: Som framgår figur finns det antal distribu-4.11 ettav
tionsvägar de svenska frukterna och grönsakerna kan via innan degåsom
når butikerna. Att produkterna från odlarna direkt till andra grossistledgår
eller till butiksledet dock inte vanligt de streckade linjerna.är så

Hur grossistledmånga de svenska produkterna innan degår nårgenom
butiksledet olika. Som exempel kan distributionen grönsakerär nämnas av
inom blocken; Då det gäller grönsaker odlade i Skåne går dessa frånett av
odlare eller ekonomiska försäljningsföreningar via central inköpsenheten
för och samlastning, och därefter till de olika distributionscentralerna iom-
landet.

Då det gäller grönsaker odlade Skåne frångår dessa odlare ellernorr om
ekonomiska försäljningsföreningar direkt till de olika distributionscentra-
lerna. Orsaken till detta majoriteten de svenskaär grönsakerna odlas iatt av
södra Sverige av odlade i växthus och bänkgård skördades 1984tomater
70 i Skåne och för de rationelltpå ska kunna distribuerassättprocent att ett
till övriga delar landet först uppsamling ske vidmåste centralav en en
uppsamlingsplats inköpsenhet.

Sammanfattningsvis kan densäga normala hanteringskedjan förattman
frukt och grönsaker består fyra led; producentled, första och andraav gros-
sistled och till sist butiksled. Distribution via det eller andra ledet ingetärena
självändamål dels konkurrensen, dels känslighet väljsutan p g a varornas
den distributionsväg ekonomiskt fördelaktigär och bästmest tarsom som
till produkternas egenskaper.vara

4.4.3 Transporttider och kostnader

Transporter färsk frukt och färska grönsaker sker med i alla slagstort settav
transportmedel. från Världsdelar med båtImporten andra kommer ochav

det gäller från inom Sverige sker dessa mednär Europa ochtransporter
lastbil och/eller sker med flyg eftersom dessa dyra.tåg. Få ärtransporter
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till Stock-från MalmöSverige dettransporttider inomdet gällerNär tar
timmar. Fruktcirka 20till Norrlandoch från Malmödagholm natt/enen

detSverige dagar ochfrån kommer till på 2-3 näroch grönsaker Europa
veckor. låter idessa mellan Detbåttransporterna 3-6gäller de långväga tar

tål långahandlar här produkteroch för sig mycket det trans-somommen
livsmedelden kategoriFrukt grönsaker tillhör dessutomochporter. somav

fräscha.de Dettavid köptillfället själv kan är ärkonsumenten avgöra ettom
och effektivaarbeta med säkranaturligt incitament för företag i branschen att

transporter.
tillfrån Malmöfrukt och grönsakerKostnaderna för att transportera

dubbla.Stockholm öre/kg och till Norrland det20-30är

4.4.4 Geografisk struktur

odlingarna finns framför i Sverige, finnsDe svenska allt södra 54 9/0t ex av
frilandsodlingarna med köksväxteri Kristianstad och Malmöhus län. I sam-

finns fruktträd. finnslän också frilandsodlingarna med85 °/0 Däremotma av
frilandsodlingarna i Norrbottens och Västerbottens3l med bärbuskar°/0av

län.
jordmån. bördigastruktur beror skillnader i klimat ochDenna på Dea

jordarna för frukt- grönsaksodlingi södra Sverige lämpade och ochär mer
förhållande till Sverige Bärbus-dessutom antalet soltimmariär större.norra

kar däremot i där de får långsamtbättre Norrland påväxer mogna sur
skogsmark.

framför faktorergrossistföretagen finns det alltdet gällerNär tre som
lokalise-Produktionens/odlingarnaslokaliseringsort;påverkar valet lav

lokali-Konsumentmarknadernaslokalisering.ring. lmporthamnarnas 32
partihandelnförtidigare de blocken 75-80 %sering. Som stårnämnts tre av

blockensdemed svenska importerade produkter. Seroch cent-treman var
grossistledet lokalise-grönsaker förstarala inköpscentraler för frukt och är

nämnda faktorerna.till dedet just vid där hänsyn tagitsrade, är orter ovan
finns spriddaAndra grossistled/distributionscentralerna däremot över

förstahela landet beskrivits tidigare fungerar ibland dessaoch även somsom
importfrakter.mottagare av

framgått i avsnitt. detTabell visar i siffror vad tidigare detta Då4.7 som
från finner värdena i södra Sverige.gäller län de störstatransporter man

det till skillnaderna mellan länen inte såNär gäller län ärtransporter stora
med för naturliga befolkningundantag Stockholms län skäl stor ärsom av

volymmässigt Vidare betydande godsmäng-stor transporterasmottagare.en
der inom respektive län.

Effekter kvalitet4.4.5

fördelaktigaklimatfinns där jordmån ochEftersom odlingarna är mest
de centrala inköpsenheternaseffekterna framför alltdiskuteras nedan av

grossistled.geografiska koncentration första



Tabell från4.7 Transporter frukt 1983 och till inom län. Godsmängdsamtav resp
l 000 ton.

Järnväg lastbil Järnväg lastbil0 0
Län från till inom
Stockholms län 14 157 276
Uppsala län O 18 9
Södermanlands län 4 l3 29
Östergötlands län 3 23 87
Jönköpings län 3 3 l2
Kronobergs län 7 39 7
Kalmar län 20 27 7
Gotlands län 8 0 7
Blekinge län l l3 4
Kristianstads län 63 35 l33
Malmöhus län 313 44 619
Hallands län 45 12 24

länGöteborgs och Bohus 118 lll l 19
Alvsborgs län 4l 4l 32
Skaraborgs län 36 40 24
Värmlands län 7 l4 24
Orebro län 5 l5 59
Västmanlands län O 25 22
Kopparbergs län 18 2l
Gävleborgs län 3 22 7
Västernorrlands län O l4 14
Jämtlands län 5 4 5
Västerbottens län 0 17 7
Norrbottens län 4 9 l9
Källa: Transportrådet

Kvaliteten frukt grönsaker beroende hantering i allapå och rättär av
distributionsled. känsliga för viktigt förFrukt och grönsaker är stötar, men
kvaliteten också rättär temperatur.

emellertid olika för olika produkter. Till exempel skallRätt ärtemperatur
inte förvarasförvaras kallare l2°C, medan bladgrönsaker böräntomater +
betydligt frukt grönsaker det riktigare talakallare. När det gäller och är att

obruten temperaturkedja obruten kylkedja.änom en en
Att decentraliserad struktur bättre skulle tillgodose kvalitetskraven ären

svårt finna för.beläggatt
Snarare torde effektivt och skonsamt hänsynett transportsystem tarsom

till kvalitetskraven lättare kunna uppnås strukturen inte alltför decen-ärom
traliserad. Från branschhåll framhålls idag finnsdet bra standardise-att en
ring i branschen då det gäller förpackningar distributionsteknik.och

En paradox kan det tyckas importerade äpplen faktiskt kan haattvara
högre kvalitet svenska äpplen vad gäller mekaniska skador. Orsaken tillän
detta emballagen för fruktenär utvecklade långvägaäratt transporter,mer
placeras i k traypack kan liknas vid äggkartonger.s som

Svenska äpplen däremot kan förpackas ganska brutalt i lådor, där de
under kan ådraga sig mekaniska skador.transporterna

Att frukt och grönsaker lokalt odlade dvsär korta sträckortransporteras-
behöver inte heller innebära kvaliteten högre.äratt-
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i import-nedan utförs delsKontrollen bekämpningsmedelsrester seav
till fördelhamnarna, dels vid de centrala inköpsenheterna. Det är snarast om

då lättare gårkontrollenkoncentrerade eftersominköpsenheter attdessa är
heltäckandegenomföra på sätt.ett

effekterkoncentrationensgeografiskagäller denAvslutningsvis detnär
produkterfrån andra ärtill skillnad mångakvaliteten kan sägapå attman

köptillfállet kanvidkonsumentenkaraktärenoch grönsaker denfrukt attav
möjligt fördetsjälvplock i butikernamed görkvaliteten. Systemetavgöra

dåligagrönsaker påvälja de frukter/ ärenkelt bortheltkonsumenten att som
hanteringskedjanför led iförhållande innebär allaeller Dettasätt.annatett

möjligheterfungera bra. Konsumenternasdistributionsapparaten måsteatt
i sig.innebär piskadärefter enkvaliteten och väljabåde avgöraatt vara

detbetydelsekvalitetsegenskap näremellertid ärfinnsDet storavsomen
vid köp-inte kankonsumenten avgöragrönsaker,gäller frukt och men som

Användning bekämp-besprutade.nämligen produkternatillfället, är avom
koncentration. Bekämp-geografiskeffektningsmedel dock ingenär av en

långaprodukterna ska klaraanvänds inte förningsmedel transportav-att
för öka skördarna.stånd utan att

kvalitetsegenskapframför dennaemellertid alltkvalitetsdebatten detI är
livsmedelsverketsnedan i korthetfokus därför behandlasi ochståttsom

bekämpningsmedelsrester.kontroll av

grönsakeri frukt och4.4.6 Kontroll bekämpningsmedelsresterav

livsmedelsverk för kontrollen frukt och grönsaker.Statens Iansvarar av
tillhör lantbruksstyrelsenpraktiken det växtinspektionen stårär som som

importeradekontrollerar bådeför själva provtagningen. Växtinspektionen
produkter.och svenska

stickprovskontroller regel-finns kontroller, dels görsDet tvâ typer somav
bundet, förekommer otillåtet höga halterdels riktad provtagning omsom
påträffats provtagningen tilli stickprovskontrollen. inträffar detta ökas att

från vissomfatta samtliga partier viss leverantör/exportörav en vara en
från med detta kan livsmedelsverketalternativt visst land. sambandIett

utfästa distribueras förränvillkor innebär får införas ellerinteattsom varan
livsmedelsverket sitt tillstånd.gett

januari-december 1986.Avanalyserades under periodenTotalt 4337 prov
tillämpade rikt-gränsvärden ellerdessa överskred gällande104 2,4 0/0prov

värden
tillämpade riktvärd-Andelen överskrider gällande värden ellerprov som

har minskat framgår figur visarunder de 4.12åren. Dettasenasteen av som
medantalet analyserade frukt grönsaker andelenoch samtprov av prov

l Import: åttonde partivart
Svenskt: 300prov/ett ton

3SLV 1987:6rapport
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halter gällande gränsvärdenöver eller tillämpade riktvärden. samtligaAv
1984hade för5,6 % höga värden och 1986 motsvarande andel 2,4 °/0.prov var

Januari-December1986
Stickprov Riktade Samtligaprov prov

2%1
2,4%o...,..,...1.7°/., ...mawlläl

Januari-December 1985
Stickprov SamtligaRiktade prov prov

53%32%wwüm

1984Januari-December
Stickprov SamtligaRiktade prov prov

5.6°/o

SLVKälla:

medfmkt och grönsaker andelenAntalet analyseradeFigur 4.12 samt provprov av
riktvärden, december1984,halter gällandegränsvärdeneller tillämpade januariöver -och1985 1986

visar produkter.Figur skillnaden mellan importerade och svenska4.13
förSom det uteslutande i importerade produkterär så gott somsynes som

påträffats.höga värden
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Svenska prod. Januari-December 1986
Stickprov Riktade Samtligaprov prov

0%0.1 °/o1

importerade prod. Januari-December 1986
stickprov Riktade Samtligaprov prov

22% ...woøâsáä...mom sno/o

Källa: SLV

Figur Antalet analyserade4.13 frukt ochgrönsaker andelen medsamtprov av provhalter gällandegränsvärdeneller tillämpadeöver riktvärden, -december 1986.januari

bestrålade4.4.7 Kontroll produkterav

Bestrålning livsmedel konserveringsmetod hamnat i fokus denärav en som
tiden. förbjudetDet saluföra bestrålade livsmedel i Sverige.ärsenaste att

finns officiellEnligt livsmedelsverket ingen import bestrålade frukterav
eftersom saknas kontrolleraoch grönsaker, det metod produk-attmen om

bestrålade finnsär eller ingen garanti för sådan import inteterna att en
förekommer.

Uppfattningen livsmedelsverket dels metoden dyr,på är äratt attap g
dels fördet överskott frukt grönsaker intresset inteär på och äratt stort
bestrålning frukt och grönsaker.av

Bestrålning förekommer dock i länder då framför allt lök,några och av
potatis, champinjoner och vissa exotiska frukter. det gäller övrigaDå pro-

förekommerdukter bestrålning främst kryddor och räkor.av
Sammanfattningsvis kan det förhållande konsumentensäga att attman

vid köptillfállet fräschakan kvaliteten och från de mindreavgöra avstå
frukt och grönsaker inte problem pågör sättäratt ettvarorna samma som

där kvalitetsegenskaperna detosynliga för Då gällerögat.ärvarugrupper
bekämpningsmedelsrester konsumenternaeller bestrålade produkter är
hänvisade till lita på livsmedelsverkets kontroll.att
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Potatis4.5

4.5.1 Inledning

och långkan lagraseftersom den ätasfärskvaraegentligen ingenPotatis är
från andra hållbarasig potatisSamtidigt skiljerskördats.dentid efter det att

speciell för-konserveringsmedel,hjälpdetlivsmedel är utanatt avgenom
Anledningen tillmånader.iden hållbardylikt attpackning eller ärsom

potatis,behandlar färskvaror ärdetta kapitelpotatis behandlas i attsom
intryckkonsistens,och sinsitt utseendesin hållbarhet, avtrots som ger

hanteringskedjankänsligt under helamycketlivsmedeltålighet, ärär ett som
baslivsmedel.viktigarepotatis vårafrån fältet till butiken. Dessutom är ett av

till kvalitetspro-orsakenden vanligastepotatisenMekaniska skador på är
hanteringskedjan.imekaniska skador uppstår någonstansblem och dessa

Produktionsförhállanden4.5.2

kraftig nedgång underefterfabrikspotatisodling harför ochArealen mat- en
börjanhektar sedanomkringvid 40 000stabiliseratsoch l970-talen1960- av
ochmatpotatisodling åter-hektar tilldetta används 30 000l980-talet. Av ca

fabrikspotatisodling.stoden till
Vidtill 693.uppgick 1984 32potatisodlingbrukningsenheter medAntalet

fabrikspotatisodling.vid 812matpotatisodling och ldessa bedrevs30 881 av
kg/1970: 69kg/matpotatis 1985 65Konsumtionen person,personvarav

kg/ person.1975: 66
ochinhemsk skördhuvudsakligenmatpotatis skerTillförseln genomav
frånskörd. Skördeninhemskdet heltfabrikspotatis skerdå det gäller genom

886 000beräknats till l 266 000odling harreguljär 1985 tonton, varvarav
till 2 151ochtill 10990uppgick årmatpotatis. Importen exportentonsamma

skör-den totalatill 25 °/0naturakonsumtion uppskattasförSkördenton. av
den.

potatis4.5.3 Olika slag av

fabrikspotatis.matpotatis ochpotatisfinns slagDet två av -
potatisstärkelse.råsprit ochframställninganvänds vidFabrikspotatis av

brännvin.främstspritdrycker,framställningi sin tillRåsprit används tur av
industri ochkemisklivsmedelsindustri,inomanvändsStärkelse råvarasom

till framställ-stärkelselivsmedelsindustrin användspappersindustri. Inom
stärkelsesocker. Dessastärkelsesirap ochpotatismjöl,glykos,ning pro-av

livsmedelsproduktionen.vidinsatsvaroranvänds i sindukter tur som
tillverkningvidoch råvaradirektkonsumtionanvänds tillMatpotatis som

konservpotatis,potatismospulver,frites,potatisprodukter såsom pommesav
odlade ärpotatissallad Depotatischips, potatisbullar, sorternamestm m.

omkringvilka tillsammansBonum,Bintje, King Edward och Magnum tar

hektar.0,1Avser endastenheterstörre än
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matpotatisarealen i anspråk. nämnda Bintje den85 °/o Av ärsorter mestav
odlade.

Bakpotatis mycket potatisknölar från skördadeär stora sorteras utsom
partier.

Matpotatis saluförs före den oktober den skördas kallasl årsom samma
Övrigfärskpotatis. potatis kallas vinterpotatis.höst- och

4.5.4 Hanteringskedjan

Till skillnad från fabrikspotatis går delen matpotatisskördenstörre av ge-
hanteringskedjan i oförädlat tillstånd och följaktligen känsligareärnom ur

kvalitetssynpunkt. På grund detta beskrivs i figur hanteringskedjan4.14av
enbart för matpotatis.

Import ODLAREavmatpotatis Odling,skördförsäljningochkonsumtionmatpotatisav

UPPSAMLANDEPARTIHANDEL LIVSMEDELS- LIVSMEDELS-OCH Importavpo-IMPORTORERPACKERIER INDUSTRI tatisprodukterUn " sortering, Produktion Partiförsälj-packning. ochkvali-rg, ex- _tetsmärkning.partilorsáljning potatispro- ning impor-och portav avex-matpotatis dukterport teradepotatisav produkter

DISTRIBUERANDEPAHTIHANDEL
Partiförsäljning ochmatpotatisav po-tatisprodukter

STORHUSHÅLLDETALJHANDEL

i

KONSUMENTER

Figur Hanteringskeøljanförl 4 matpotatis

Av matpotatisskörden beräknas omkring till65 % gå direktkonsumtion,
till20 % svinn, utsäde och djurfoder och till vidareförädling.15°/o

Av den del matpotatisskörden tillgår direktkonsumtion beräknasav som
70 °/odistribueras via partihandeln, säljas5 °/0 odlare direkt till detaljhan-av
deln och storhushåll och 25 yrkes- och hemmaodlarnasprocent vara egen
konsumtion.

Matpotatis distribueras partihandeln till ungefär hälftenärsom genom
odlad kontrakt.på Den antingen hos odlarna eller hos densorteras uppsam-
lande partihandeln. Efter uppsamling och sortering fraktas potatisen till
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packerierna, vilka ofta själv sköter uppsamling. Packeriernaäven sänder
potatisen till den distribuerande partihandeln, levererar till detaljhan-som
del och storhushåll. Import och matpotatis ombesörjs denexport av av upp-
samlande partihandeln.

De företagen inomstörsta den uppsamlande partihandeln Lantmänn-är
Försäljnings AB Solanum, Kooperativa Förbundet och ICA Frukt ochens

Grönsaker AB. frånDen odlar- och detaljhandelsintressen fristående
potatishandeln organiseradär i Sveriges Potatisodlares Riksförbund. Värde-
mässiga marknadsandelar 1984 för olika distributionsvägar för matpotatis
avsedd för konsumtion har uppskattats till följande:

Solarium och Lantmännen-föreningarna 33 °/o
Sveriges Potatisodlares Riksförbund 26%
Kooperativa Förbundet 5 °/0
ICA Frukt och Grönsaker 5 °/0
Övrig partihandel 1%
Odlares försäljning till detaljhandel
och storhushåll 5 °/0
Naturakonsumtion 25 °/o
Källa: Potatismarknaden i Sverige, SPKs PM-serie 1986:16

Som tidigare potatis livsmedel tillsatsernämnts har långär ävenett utansom
hållbarhet. Som exempel kan de partihandlarna haftnämnas att storaen av

5 000 potatis i uppsamlingscentralens lager mellan och3 7 månader.tonca
Efter sorteringen ligger potatisen i den distribuerande partihandeln högst 6
dagar, färsk potatis ligger högst 2 dagar.

4.5.5 Geografisk struktur

Av figur 4.15, visar produktionen matpotatis invånare länsvis,som av per
framgår denna främst koncentreradär till Syd- och Mellansverige.att Vid en
jämförelse mellan 1975 och har1985 de relativa produktionsandelarna bl a
minskat i Västerbottens, Västernorrlands, Värmlands, Malmöhus och Jön-
köpings län. ökningEn har skett bl ai Södermanlands län och på Gotland.

Som uppgicknämnts antalet brukningsenheter med potatisodling 1984till
32 693. Vid 30 881 dessa bedrevs matpotatisodling. 17% enheterna förav av
matpotatisodling 0,5 hektar eller svarade förstörre. De 82 %var mat-av
potatisarealen. En koncentration färre och enheterstörre pågår. Antaletmot
brukningsenheter med potatisodling uppgick till1966 107474. Den genom-
snittliga storleken enhet har ökat från 0,6 hektar på 1960-talet till 1,2per
hektar. Genomsnittsstorleken enhet för matpotatisodling omkringär 1per
hektar och för fabrikspotatisodling drygt 5 hektar. Siffrorna avseende areal-
storlek och brukningsenheter endast enheter hektar.0,l Denstörre änavser

k reguljära odlingen enheter hektar.0,5större äns avser
Bintje odlas i hela landet till delen längs ostkustenstörsta och i Skåne.men
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fördelningkringLansvis
riksgenomsnittet
: Produktionsaknas
z Underskott stort-

IntelE underskott- ,ä överskott-litet .ä /j/vöverskott ston-

Källa:SCB

länsvis, och 1985Figur 4.15 Matpøtatis. Produktion invånare, 1975per

Svealand ochfrämst tillkoncentreradOdlingen Bonum ärMagnumav
södra Norrland.

Blekinge.ochi Skånefabrikspotatisarealen belägenärOmkring 90 % av

Kvalitet4.5.6

Även harbaslivsmedel,viktigarevåramatpotatis,kvaliteten på är ett avsom
bristfälligpotatiskvalitetdagenskonsumenter uppleverdebatterats. Många
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och i första hand potatisens smak och utseende, och inreyttreavser man
skador, också farhågor kring potatisens livsmedelssäkerhet innehållmen av
främmande framförs.ämnen mm

Matpotatisens kvalitet påverkas odlingsform, upptagning, lagring,av sor-
tering, packning, distribution och försäljningsform.

Matpotatis kan innehålla bekämpningsmedel vidanväntsrester av som
odlingen. Vid livsmedelsverks undersökningar matpotatis har så-statens av
dana påträffats i enstaka fall.rester

Mekaniska skador potatisenpå kan viduppstå upptagning, sortering,
packning, distribution och hantering i butik.

kvalitet försämras felaktigPotatisens kan och luftfuktighet.temperaturav
Potatis för ljus grönfärgas vilket klorofyllberor på bildas.utsätts attsom

Klorofyllet i sig inte farligt i ljus bildas benämndaär även ämnenmen
solanin. Förtäringglykolalkoider potatis med höga halter glykol-t ex av av

medföra illamåendealkoider kan och kräkningar. Eftersom denman av
färgen inte kan det bara klorofyll bildats ellergröna avgöra är ävenom som

mängder glykolalkoider, bör alla grönfärgade potatisar.slängastora man
sist påverkas kvaliteten i butiken iTill och hushållet betydelse ärav-

förvaringssätt, i hushållet tillagningssätt.ävenmen
Mekaniska skador potatispå den vanligaste orsaken till kvalitets-är

och det slag skador kan tänkasproblemen påverkas geografisktav som av en
koncentrerad struktur just mekaniska skador. då variär Intressant är att veta
hanteringskedjan de mekaniska skadorna uppstår.som

Jordbrukstekniska Institutet fick iJTI 1983 uppdrag Sveriges Potatis-av
odlares Riksförbund SPOR tillsammans med Svensk Matpotatiskon-att

genomföratroll SMAK undersökning skulle fastställa i hante-en som var
ringskedjan mekaniskade skadorna Under följdes potatisuppstår. två år
från gårdar från fältet till butiken. varje27 Från parti vidtogs prover sex
tillfällen, efternämligen upptagning, inlagring, sortering, paketering, distri-
bution i butik. Potatisen lagrades mellan och sju månader och dåtvåsamt
främst gårdar. sorterades ochpå Den paketerades såväl gårdar ipå som
centrala anläggningar. Potatisen paketerades i till tio kilos påsar. Kart-tre
läggningen visade mängden tillfogade skador potatisen från fält tillpåatt
butik uppgick till i genomsnitt 9% starka och skador.36% Någonsvaga
bortsortering skadade knölar hade då inte gjorts. Figur nedan visar4.16av
fördelningen skadeökningarna olika led.påav

utfördeFör 25 år sedan motsvarande kartläggning deJTIsnart en av
Ävenmekaniska skadornas uppkomst från fält till butik. hanterings-om

metoderna studiernasoch uppläggning skiljer sig kan det ändå in-åt vara
jämföra resultaten.tressant att

Upptagningen orsakade 60-talet betydligtpå starka skador idag,änmer
5,9 % 1,7 % potatisarna blev skadade. Tekniken och fältstandardenmot av
har förbättrats liksom odlarnas skicklighet handha maskinerna. Medatt
tanke skillnadenpå i mekaniseringsnivå förbättringdenna ganskaär an-
märkningsvärd. skadornaDe däremotär relativt lika. Detta ärsvaga en
naturlig konsekvens maskinutvecklingen. Maskinerna för plockning frånav



76

Procent
607

skadorSvaga

50" Starka skador

40-

30-

20

...-7,170
Sorte- Distri-Pakete-Efter Upptag- Trans- Lagring1

butionringning ringport o
inlag-
ring

månader1 I genomsnitt 4

InstitutetJordbrukstekniskaKälla:

Prøcentuellfördelning skadeäk-Mekaniska skador olika hanteringsled.Figur l 6 i av
respektivelediningarna

rensningsanordningar förmekaniskamarken hade enkla sållorgan utan
skadornadei sållorganen mångablast och Det ärsten. upp-av svagasom

står.
förr iinlagring skedde hårdhäntareplockning, lastning ochPotatisens

skadorpotatisarna starka 2,8 %tiden. Efter inlagringen hade 9 °/o motav
fortfarande ganska lika.i de båda studiernaidag. skadorna ärDe svaga

Jämförelse mellan kartlägg-hanteringsled.skador i olikaTabell 4.8 Mekaniska
1962och 1985.ningarna

19851962
hand-med hand-Hanteringsled hand- utanutan

rensningrensningrensning
%0/00/0

starkastarkastarka svagasvagasvaga
Efter:

191,7Upptagning 175,9
212,2lnlagring 9,0 26

2,8 22Lagring 9,0 26
3128 6,05,6Sortering 10,0 34

12,0 37Transport --8,6 354048 10,7Paketering 16,1
8,7 3610,8 41Distribution 163 50

Jordbrukstekniska InstitutetKälla:
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skadeutveckling.Sorteringsmomentet däremot haft Sorte-har en annan
ringen potatisarnaskonsammare för sedan, endast 1 °/25 år ca av varvar
skadade efter Sorteringen utfördes gård-detta 0/01985. på3moment mot ca

i hårdasmå, enkla med insats manuellt arbete. Desorterare storarna av
vid tömning fickor förekom inte.stötarna lådor i Däremottex storaav

potatisen från till paketerings-transporterades i kg jutesäckar gårdarna50
framsammanlagtgjorde skadornavilketcentralerna på sätt, attovarsamtett

idag.likapaketeringen blev minst högatill som
förra kartlägg-enligt denhårdhäntmycketPaketeringen momentettvar

idag.förbättring skettningen. harDär synes ensom
till butikerna ungefärDistributionen den paketerade potatisen ut varav

lika skonsam då som nu.
efter handrensning itabellen den mekaniska skadenivånI ävenanges

de starka skador-studie. har därigenom plockat bort många1962 års Man av
behäftad med stark meka-tredje potatis plockades bortVar enna. som var

till starkt skadade ochnisk skada. gjorde kom ned 10%Detta att cacaman
konsumentledet, d fortfarandeskadade potatisar i sämre40 % ettsvagt v s

idag handrensning.resultat vad nårän utanman
geografiska koncentrationenkan dra detta denDen slutsats är attman av

inte inverkar kvalitet. beroende dels på denegativt på potatisens Detta att
flesta upptagning, sortering ochmekaniska skadorna uppkommer i leden
paketering, dels från nämnda kartläggningarpå enligt resultatenatt ovan

ökad geografisk koncentra-har kvaliteten inte blivit årpå 25sämre trots en
matpotatisodlingen.tion av

Fiskindustrin4.6

4.6.1 Inledning

skaldjursprodukter, blfisk- ochfiskkonservindustrin berederFisk- och a
tillverkarfisk,rökt och saltadfärska djupfrysta fiskfiléer, torkad,och samt

Fisk-färdiglagade fiskrätterkaviar,fisk- och skaldjurskonserver, m m.
livsmedelsindustrins totala salu-industrin svarade för1985 två procent av

värde.
fiskprodukter under 1986fisk ochuppgick konsumtionenSammanlagt av

färsk fisk.utgjordes ltill 150000 53 000nästan ton, ton genom-avvarav ca
fiskkg färsksnitt konsumerades således 1986 6,3 per person.ca

Samma år importerades fisk fiskprodukter87 000 och ochton exporte-ca
respektive import/rades 000 20 000 2 40059 ton tonton, varav ca ca var

skal- och blötdjur och dylika produkter.export av

f jordbruksnämndsl statistik livsmedelskonsumtioneningår fryst fisköver helstatens
uppgifter färsk fisk. Fryst filéad fisk särredovisasdäremot.l om
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Andelen imponerad fisk levererad färsk fisk till butiker och storhushållav
svår beräkna. Enligt uppgift frånär några ñskgrossister kan dennaatt stora

andel uppskattas till 50 total volym. Andelen har ökatgrovt procentca av
under år till del importen odlad färsk frånlax Norge.storsenare p g a av

Svenska yrkesfiskare ilandförde fisk,1985/86 184000 tonca varav ca
7 000 landades yrkesfiskare licens.ton utanav

Figur visar ilandförda4.17 kvantiteter fördelade sill,1981 1986 på-
torsk, övriga fiskslag skrapñsk.överskott ochsamt

1983Sill

1933Torsk -

1953Övrigt 19

1953Översk 19
1986 Kvantitet

1983skrap 19
1985
1986

Tusenm"SvenskFiskKalla:

fördelade sill, torsk, fisk-llandförda jiskkvantiteter påFigur 4.17 1981-1986, övriga
slag, överskottochskrap/isk

4.6.2 Geografisk struktur

Fisk- och fiskkonservindustrin främst lokaliserad till Göteborgs ochär
Gotlands Vidare förekommer så-Bohus, Blekinge, Kristianstads län.samt

industri Malmöhus, Kalmar, Stockholms, Västernorr-dan i Hallands,även
Övriga ingen eller ringalands, Norrbottens och Gävleborgs län. län har

skaldjursprodukter.produktion industriellt beredda fisk- ochav
fannsDet enligt industristatistiken företags-och centrala och arbetsställe-

registret CFAR 178arbetsställen inom fisk- och ñskkonservindustrin 1975.
Tio år hade antalet minskat till Under period131. ökadesenare samma
saluvärdet med 179 vilket motsvarande ökningnågotär änprocent, mer av
livsmedelsindustrins totala saluvärde.

Figur visar4.18 saluvärdet invånare och i förhållande tilllän riksge-ettper
nomsnitt. Vid jämförelse mellan 1975 och kan konstateras fisk-1985 ochatt



Älvsborgsñskkonservindustrin upphört i Jämtlands, och Kronobergs län.
Samtidigt förekom produktion1985 i Värmlands, Södermanlands och Upp-
salu län vilka tio tidigare inteår hade fiskindustri.någon

Vad gäller primärproduktionen, dvs det svenska Fisket, indelas denna i
syd-väst; och ostkustñske. Med Sydkusten Skåne och Blekinge. lavses

Lansvnsfordelmngkring
nksgenomsnnttet
i i Produktionsaknasga;La underskott stort-ä underskott litet-ä 7/Overskott- litet

//,ä stortOverskott
b

KallaSCB

Figur 4.18 Hsk- 0chfskkonservindusiri. Produktion vânare,länsvis,in 1975och1985per
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fiskestatistiken ilandförda kvantiteter områderedovisade uppgifter perom
grundar sig den k förstahandsmottagaren har sitt kontor, intepå påvar vars

Östersjönfisken fångad. Västkustfiskare fångat fisk i kan landaär tsom ex
fisken i Västervik för exportfisk ek förvidare befordran till Svensk på väst-
kusten. statistikenI förs denna fisk till ilandförda kvantiteter västkusten.på

med licens för-yrkesfiskarelandadesde 1985/86Av 177000 ton avsom
andelarMotsvarandevästkusten.land till påides 62 mottagareprocentca

Insjöfisketostkustfisketför 14sydkustfisket ochför 24 procent.procentvar
ilandförda kvantiteterna.detill mindreuppgick 0,5än procent av

underkvantiteter län 1986.landadefigur framgårAv 4.19 per

Ton
000001

Kvantiteter

80000

60000

40000

20000

ABCDEFGH|KLMNOSUXYACBDElLän
licens-
fiskare

Uppdelningenbaseraspåfiskarenslän, totalt 1986.Landade kvantiteter19Figur per
hemhärighe

Uppskattningsvisi omfattning.ökatVattenbruket har under årsenare
huvudsak-matfisk, vilkenodlingarproducerandefinns i landet 250 avca

År produktionen till drygt 2 000uppgickregnbåge. 1984ligen utgörs tonav
tillmängd för uppskattas 3 000Motsvarande 1986och till1985 3 000 ton.ca

4 000 ton.-
fjäll-med undantag förlandetVattenbruk förekommer i helaså gott som

fiskodlingarna.iavgörande för hälsolägetvärlden. Vattenkvaliteten är
fiskbestånden och i vissimed sjukdomarodlare har problemMånga stora

med avsättningen.utsträckning även
Enligtuppskatta.husbehovsfisket svårOmfattningen det sk är attav

befolkningentredjedelfisk för undersökning visatSvensk ek har att en aven
framför allt utmedSverige,minst vissa delarfiskar 2 gånger året. l avom

privatfisket omfattande.och i Norrlands inlandkusterna är



81

4.6.3 Hanteringskedjan avseendefärsk fisk

Mot bakgrund denna syfte geografiskabelysa den strukturenrapports attav
dessoch effekter livsmedelskvalitetenpå behandlas i det följande hu-a

vudsakligen förhållanden färsk fisk.rörsom

glrggåv

0d|anâpiskamN
FiskiérsAuktion Grossistföreningarj

Berednings- |CAKpStorhushållExport Grossist Detaljhandel,,indusm DAGAB

lt; ll Lr-ll

DetaljhandelGrossist StorhushállDetaljhandel l- Detaljhandel-

KonsumentÅA

för färsk fiskHanteringskezljan4.20Figur

Antalet fiskelag och k ensamfiskare med utnyttjad yrkesfiskarlicenss upp-
gick julil till drygt1986 2 500. dessa landade fiskelag/ fiskareAv 2 100 1985/

fisk86 i svenska hamnar. Härtill kommer uppskattningsvis 000-talet yrkes-l
fiskare licens.utan

De flesta medelstora 25 bruttoton svenska fiskefartyg75 är över 30 år-
gamla. Under 60- och 70-talet motorkraftigare fartyg,byggdes ochstörre
medan utvecklingen under mindre och flexibla fartyg.år gått motsenare mer

fanns förstahandsmottagare fisk. flestaDet 1986sammanlagt 200 Deca av
de förstahandsmottagare19 har överskott till prisreglerings-lämnarätt attav som

föreningen fiskSvensk ek för producentkooperativaär fiskarägda fiskför-
säljningsföreningar. Av dessa Svensk exportfisk ek för,är Blekingefiskamas
centralförening ek för och Ostkustfisk ek för de På ostkusten istörsta. är stort

alla yrkesfiskare medlemmar i producentkooperativa föreningar.sett På
syd- och västkusten är motsvarande andel drygt hälften.

finns fyraDet vidare fiskauktioner förstahandsmottagare. Deär ärsom
belägnaalla i Göteborgs och Bohus Vid auktionerna säljs färsk fisk tilllän.

grossister, detaljister och beredningsindustrin.
förstahandsmottagareFlertalet privata uppköpare eller återför-utgörs av

säljare fisk. Volymmässigt dock dessa för liten andel totaltav svarar en av
kvantiteter.mottagna
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Fiskare har i regel leveransplikt till förstahandsmottagaren. Undantagen
från denna plikt normalt sådan fiskär fiskarens hushåll förbrukar ellersom

till privatpersoner inte uppköpare återförsäljareär elleravyttrassom som av
fisk.

Fiskförsäljningsföreningarna i regel antingen själva ellersvarar genom
hel- eller delägda dotterbolag för såväl beredning fisk, fileteringbl ochav a
paketering, grossistfunktioner. Av de privata fiskgrossisterna ombe-som
sörjer del filetering själva, medan andra avtalat med lokala entreprenöreren

utföra viss beredning.att
finnsDet 650 k avräkningsorter fiskdär landas. Förstahandsmottaga-ca s

övertar i och med landningen för fisken och ombesörjerren ansvaret trans-
ofta inlejdamed lastbilar, till bl omlastningscentral, andraport, grossistera

eller beredningsindustri. Fiskförsäljningsföreningarna och andra fullsorti-
mentsgrossister importerar fiskäven och köper sådan från andra föreningar/
grossister för fullt sortiment och tillräckliga kvantiteter skall kunnaatt ett er-
bjudas. Bland förekommande kategorier leverantörer kan även nämnasav
fiskodlare, fiskberedningsföretag och utländska i framförexportörer allt
Norge och Danmark. På västkusten sker inköpen till del fiskauktio-påstor
ner.

Tillgången färsk fiskpå i detaljhandeln varierar beroende dels på års-
tiden, dels på avståndet till landningshamn. Inom Kooperativa Förbundet
förser Nordhav AB, fullsortimentsgrossist,är konsumentkoopera-som en
tionens butiker, varuhus och med färsk fisk. Av totalt 800restauranger ca
butiker har omkring försäljning150 manuell fisk medan de resterandeav

butikerna650 säljer konsumentförpackad fisk. Inom ICA har endast ICA
Hakon distribution färsk fisk. Samtliga distributionscentraler tillhanda-av
håller färsk fisk enligt fiskgrossistavtal med leverans antingen direkt tillom
butik eller till distributionscentral. Totalt distribueras färsk fisk till 500ca
butiker och storhushåll. Dagab har fiskgrossistavtalat med i Göteborgen om
leveranser färsk fisk till fem distribunaler i mellersta och södra Sverige.av
Fisken distribueras sedan till butiker och storhushåll med Dagabs bilar.

Butikernas beställning tillgår vanligen på så grossisten kontaktarsätt att
kunderna leveransdagen eller dagen före. tillLeverans butiker sker i tätort
normalt fyra till fem i veckan, medangånger avsides belägna och mind-mer

butiker får leveranser två i veckan.gångerre ca
Uppskattningsvis finns det totalt l 500 butiker antingen harca som manu-
fiskförsäljningell eller säljer konsumentpaketerad färsk fisk. Vidare torde

antalet fiskaffärer inklusive fiskförsäljningsställen i saluhallar uppgårena
till 350 400. finnsDessutom 150 ambulerande fiskförsäljnings-200ca- -
bilar i genomsnitt kan besöka fem olika ställen i veckan.antassom

Direktförsäljning från fiskare till butik förekommer, tordemen vara av
ringa omfattning.

4.6.4 Transporter och emballage

4.6.4.1 Transportmetøder och emballage

Fisken packas normalt till sjöss i lådor eller varvid isningträ, plast,av papp
sker i såväl lådans botten fisken.ovanpå I vissa fall, vid fiske medtsom ex
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mindre båtar i närheten kusten, isas fisken först vid lossning eller omlast-av
ning.

Landtransporter färsk fisk sker så uteslutande med lastbil,gottav som
vilka i regel inte förseddaär med aktiv kylning. frågal längre transporterom
från grossist till butik eller storhushåll förekommer sådan kylning.

Transport färsk fisk förpackad i helslutna lådor frigolit, pappkar-av av
med aluminiumhölje, k silverbox, kan ske tillsammans medtonger s m m

distribution andra livsmedel. KF, ICA Hakon och Dagab ombesörjer vissav
färsk fisk med lastbilar försetts med särskilda kylboxar förtransport av som

fisken. Vid försök har enligt uppgift från Hakon isad fisk i silverbox klarat
dygntvå i omgivningstemperatur grader25 nämnvärdutan tempera-en av

turförhöjning.
Närdistribution sker dels med grossisternas bilar, dels med lejdaegna

sådana. När det gäller längre har avtal ofta slutits med åkeriertransporter
vilka distribuerar färsk fisk enligt bestämda För långarutter. transporter, t ex

Östersund,Göteborg Luleå Stockholm, anlitas vanligen bilspeditions-- -
företag.

6.4.2 Tidsperspektiv

frågal det kustnära fisket kan normalt följande tidsuppgifter gälla.om

Dag 1 Fisken fångas, packas, ochlossas, lastas transporterasrensas,
med lastbil till omlastningscentral.

Dag 2 Fisken packas i grossistledet, isas på och distribuerasnyttom
till butiker, storhushåll etc.

Filetering fisken förlänger hanteringennormalt med dygn.ettav
En del den kolja, sej, torsk, plattfisk konsumeras färskstor av m m som

har fiskats till havs. fiskefartygEtt tillstörre går måndagut nattensom
inkommer ofta inte till hamn förrän torsdag. innebärpå Detta fisken kanatt

fyra till fem dagar gammal den till butikerna.när når Detsamma kanvara ut
i vissa fall fileteradgälla tisk importeras från Norge. Den störstatexsom
delen den fisk fångas till havs till fiskindustrin.gårav som

4.6.4.3 Transport- och emballagekostriader

Enligt uppgift från fiskgrossisternågra kan kostnaderna för uttranspon av
fisk uppskattas till mellan kr/kg och kr/kg i genomsnitt. troligt2 3 Ett
intervall avstånd, fiskslaghar till 10 kr/kg beroende på0,40angetts m m.-

fiskgrossist, till del utför med bilar,En större stor transporternasom egna
har transportkostnaderna uppgick till 4 omsätt-uppgett att procentca av
ningen 1986.

4.6.5 Kvaliteten på färsk fisk

Faktorer4.6.5.1 kan leda till kvalitet fiskpåsom
Normalt fångas de kvantiteternastörsta fisk totalt under årets förstasett
kvartal september november. Säsongsvariationerna skiljer sigsamt i viss-
utsträckning för de olika kustavsnitten. Vidare påverkar isförhållandena
fisket i hög grad.
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fiskens håll-betydelse förLufttemperaturen under fångstdagen har stor
då fiskenfrån fiske under äryrkesfiskarebarhet. Många avstår sommaren

fetare fisken känsligareövergödd.särskilt ömtålig den Ju är,ärattp g a
huvud i fråga hållbarhet.denär över taget om

denfångstsättet ochgradfisken i högpåverkas kvaliteten påVidare av
enligt SIK-d0ku-kan,maskinrensatsFiskråvarubehandlingen.tidiga som

fisk förtrasigareFisk för framtiden, något1983:9 än rensatsment somvara
maskinutrustningen inte alltid hålls i godhand till del beroende på atten

kondition.
viktigarengöring och plastlådorTidig isning och ärträ-avnoggrann

försämrad kvalitet hörför fiskkvalitet. Till riskerna förförutsättningar god
kylkedjaomlastningar i butiksledet. obrutenvidare hanteringen vid och En

skall få tillgång tilloch effektiva transportrutiner krävs för konsumentenatt
fisk god kvalitet.av

Mikro-och grader.fisk i mellan 0 +2Isad har regel påtemperaturen
förhindras vid denna lågaorganismer clostridium botulinum tempera-som

gift-dåbilda det gift botulism. Vid högreorsakar temperaturertur att som
tillförskämningsfiorabildning kan ske hinner oftast växa gör attsomen

mycket sällanfisken luktar och illa. Bakterien i fråga dessutomsmakar är
förekommande.

insjöfiskcesium ikvicksilver och ärFörekomst främmande ämnen somav
undviker i regelgäller havsvattenhälsovådlig faktor. detväl känd Nären

Vattenkvalitet.försämradfisken områden med

fiskKontroll kvaliteten på4.6.5.2 av
förpackning så-sortering,för kontroll kvalitet, isning,Ansvaret m m avav

första-åvilarfiskets områdedan fisk omfattas prisregleringen påsom av
Svensk fisk ek för.handsmottagaren avtal medgenom

uppfylleri frågaförstahandsmottagarentillsyn och kontrollFör attav
anställddessafyra fiskinspektörer. En ärsina förpliktelser avavsvarar

medanauktionsverksamheten,huvudsakligenfisk kontrollerarSvensk och
KMÄ respektiveKarlskronavid i Göteborg,övriga anställdade ärtre

SvenskbetalasfiskinspektörerKostnaderna för dessaStockholm. även av
fisk.

ilandförd fisk i landnings-stickprovskontrollerFiskinspektörerna gör av
omfattasintefiskslagkvaliteten påhamnarna. Kontrollen även avsomav

omfattning.tid ökat i Denprisregleringen, framför allt torsk, har på senare
kvalitetenpåverkatviss delhar tilltorsk under årefterfrågan påstora senare

säljas.kvalitet kunnatnegativt eftersom torsk något sämreäven av
ombesörjahälsoskyddsnämnder skallmiljö-Personal från berörda och

skölja fisk vidförbudefterlevnadövrig kontroll emballage, attmott avav ex
butiker dyl.beredningsindustri, fiskhallar,förhållanden ikaj, hygieniska o

rådmed allmännaFS 1986:2livsmedelsverks kungörelse SLVStatens
från vissasaluförbud för fiskför konsumtion fisk och vattenom-mmav om

fiskvarifrån påvattenområdenråden omfattar bl förteckning över m ma
får saluföras.inteeller blygrund för hög halt kvicksilver, PCB, DDTav av
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4.6.6 Effekter geografisk strukturav

Färsk fisk efter fångst. Hållbarhetstidenbör konsumeras fem till sju dagar
varierar dock beroende på fiskslag förvarings- ochsamt transport-

fisk har i plattfisk.Fet allmänhet kortare hållbarhet äntemperatur. tex
det fiskeNär gäller till havs fartygen ofta till sjöss i fyra dygnstannar ca

för bl minimera oljekostnaderna. oacceptabelt denEn del veckaatt stora av
inom vilken färsk fisk bör konsumeras har då förflutit. dennaMerparten av
fisk går dock till beredningsindustrin dyl.0

Andelen fileterad tisk levererad färsk fisk till butikertotalt och storhus-av
håll har ökat drastiskt under det strömming har andelenår. När gällersenare

från till Andelen fileterad torsk tillökat 25 uppgår5tex procent procent.ca
uppgivit vidhälften. fullsortimentsgrossist på västkusten haröver En attstor

butik distribueras samtidigt endastleverans kg ñleterad torsk till50 ettenav
filetering till del sker centralt kan beredning-hela torskar. Eftersom storpar

förlängs minstmedföra tiden fångst och konsumtion meddels mellanatten
blirdygn dels fler omlastningar blir aktuella, dels transportvägarnaett att att

komplicerade.mer
kylkedja framhållits förutsättning för godEn obruten tidigareär ensom

grader bildan-underfiskkvalitet. Framför förhindras i 3allt temperaturer +
det det toxin orsakar botulism.av som

aktiv kylning i bilarnadistributionen konstateratsfråga harI att en-om
riktigt ifisken isasdast förekommer vid Om på sättlängre etttransporter.

alla led uppfylls grader. krav till-i regel temperaturkravet på 0 2 Detta-
fredsställs emellertid inte då färsk fisk förvaras konsumentpaketerad i vanli-

kylgondoler. sidanOm inte fisk salufördes detta skulle å andrapå sättga
tillgången till färsk fisk betydligt i vissa delar landet.begränsas av

Bageriindustrin4.7

4.7.1 Inledning

tillKonsumtionen industriellt tillverkade bageriprodukter uppgick 1985av
cirka milj kg, miljarder kr i konsu-425 motsvarande värde drygt 10ett av
mentpriser. Av det totala värdet utgjorde cirka mjukt matbröd och 12°/047 °/o

Övrigamjukt kaffebröd. skorpor, kex,bageriprodukter hårt matbröd, torra
småkakor och konditorivaror för konsumtions-svarade resterande 41 % av
värdet. 1985 konsumerades i Sverige kg mjukt matbröd31,9 per person.

tillstabil och uppgick 1985Brödmarknadens importandel varithar länge
sincirka bageriföretagen cirka 7 %5%. Samma exporterade de svenskaår av

produktion. huvudsakligen kexprodukter medan hårtImporten bestod av
bröd och skorpor de exportartiklarna.störstavar

Bageribranschen företagkarakteriseras mycket antal och 1985stortettav.
fanns det 1627 företag inom bageriindustrin 1975: 2239 1980: 1834 st.st,

fåtal företag/Trots det företag domineras branschenantalet ettstora av
företagsgrupper.

finns detalj-Det fyra tillbageriet; leveransbagerier levererartyper av som
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butik/tillbara levererarbutiksbagerierhandel och storhushåll, egensom
knäckebrödsbagerier och kex-anslutning till bageriet,konditori i direkteget

tillverkare.
flesta produkter, anting-principiellt likartad för deBakningsprocessen är

i liten skala.produktionen sker ellerstoren
till degen.de olika ingredienserna loch blandasFrån råvarulagret uttages

automatiserad datoriseradmed högt ochbagerierna sker dettade ut-stora
bereds satsvis i särskildasmåbagerierna för hand.rustning och i Degen

bearbetning och formning.får ligga viss tid föreblandare och sedan en
fuktighet och tid.i jässkåp vid kontrolleradJäsning sker temperatur,

i destationära stickugnar ochsmåbagerierna sker bakningen i störreI
sker nedkyl-kontinuerligt i enheterbagerierna långa tunnelugnar. I stora

lagring.inpackning ochi särskild svalningstunnel före maskinellningen
oförpackatvarefter brödet ellerSvalningen i bagerier sker i lokalensmå

till butik.manuellt förpackat levereras

4.7.2 Produktbeskrivning

matbröd: Franska, bergis produkterDagsfärskt vitt nästanl ärm m som
Produkternauteslutande säljs dag de bakas och levereras. gårsamma som

efter.vanligtvis inte sälja till ordinarie pris dagenatt
Övrigt Skivat formbröd, korvbröd brödvitt matbröd: är2 etc typen av som

baknings-princip densamma ofta ochi är genomsom grupp men som
ingrediensval hållbarhet ochförpackningsteknik har något längresamt en

för tryck-konsistens, det svårt konsumentengör att genomannan som
brödets ålder. Beroende i vilken utsträckning konser-metoden påavgöra

produkten hållbar i cirkaverings- och antimögelmedel tillsätts är 3m m
bröd fryslagras ofta konsumententill cirka dagar.12 Denna typ av avupp

skivad formfranska konsumeras ofta rostad.och
VR-bröd vete-råglimpa: traditionella limpan har dagar läng-3 Den några

säljs inomhållbarhet vanligen brödetän merpartenre mengrupp av
dagar efter bakning. VR-bröd riksdistribueras, och likt ski-l -2 De som
formbröd innehållervade konserveringsmedel, hållbara till 12-14är upp

dagar.
Grovt matbröd minst rågmjöl: mörka, matbrödet har4 50 °/o Det grova en
naturlig lång hållbarhet till drygt vecka. Vissa har ävensorterupp en en-
mognadsprocess brödet har optimal konsistens smak förstochgör attsom

efternågra dagar bakning. Vid tillverkning matbröd VR-grovt samtav
bröd används i bland mjöl förskållat och surdeg produkternaatt ge en

Ävenförlängd saftighet och hållbarhet. matbröd kan innehålla kon-grovt
serveringsmedel och då kan det hållbart till cirka 3 veckor.vara upp

ÄvenMjukt kaffebröd:5 denna kan till viss del, likt ochl 2grupp grupp
delas i bröd fördel dagsfärskamed konsumeras wienerbrödupp som

och mjukt kaffebröd mufñns, rulltârtor bl med hjälpannat som a av
förpackningsteknik och ingrediensval kan längre hållbarhet.ges en
Knäckebröd, kex produkter skiljer sig från övrigt6 Dessa bröd blm m: a

det inte på har karaktären färskvara.sättattgenom samma av

dettal avsnitt kommer tonvikten mjuktläggas på matbröd.att



87

distributionsapparat4.7.3 Hanteringskedja och

efter denna in-distributionsområde ochefterBagerierna kan indelasäven
kategorier:framfördelning finns det allt 4

högst läninom lLokalbagerier Levererar
2Regionalbagerier

3-12Flerregionala bagerier ""
13-24Riksbagerier

lokalbagerier, dessabagerier i Sverige cirka 90 %Av det totala antalet är men
brödförsäljningen. det gällerDåbara för cirka den totala10 °/0svarar av

brödförsäljning ståromvända, totalförhållandet det2 4 ärgrupperna av-
cirkaantalsmässigt de bara lOde för cirkabagerierna 90 0/0 utgörstörre men

%.
bageriindustrisidan. Företagstorföretag påfinns i SverigeDet två typer av

få ochtillverkning någracentraliserad påi likhet med harPågens ortersom
helaantal enheteroch har översådana liksom Skogaholms KF ett stortsom

landet.
detaljhandeln bageri-l princip distribueras mjukt matbröd direkt tillallt av

hanteringskedjan blir därmed ganska kort:erna,

detaljhandel

Råvaru- Bageriproduktion

storhushåll

Hanreringskedjanför mjukt matbrödFigur 4.21

bilar.med företagens Förtill övervägande delskötsTransporterna egna
långtradartransporter. Enjärnvägs- ochutnyttjas docklängre transporter

företagföretag, framför allt mindre, rikstäckande anlitar regionaladel även
direkt till detaljhan-brödgrossister i landet. bröd levererasDetrunt somom

deln förpackas och prismärks i allmänhet bagerierna.av
matbröd,mjukt 5-6får regelbundet leveranserbutikernaDe större av

få leveran-i blandbutiker i storstadsregioner kan ävendagar i veckan. Stora
butiker, framför alltMindredag lokala leverantörer.2-3 gånger per avser

bagerierriksdistribuerandeoftaglesbygdsbutiker, får inte lika leveranser, av
vecka.vanligen endast eller två gånger peren

för Familjebageri AB i MalmöSom exempel kan distributionen Pågens
vilketkort beskrivas. företag inom bageribranschenPågens detär mot mest

kritik riktats då det gäller försäljningsområde.stort

ocksåbestårimoderbolag Pågengruppenl PågensFamiljebageri AB i Malmö är som
iochi Malmö HäggesFrölunda, Lockarpsde dotterbolagen Pååls i Västratreav

Omsköldsvik
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Pågens har cirka 200 bilar finns i hela landet. lejerManruntsom om
från Malmö till olika knutpunkter,transporter vid dessa knutpunkter sker

omlastning och Pågens bilar vid och kör brödet till butikerna.en tar utegna
Det alltså inte frågaär någon försäljning via grossist Pågens låterom utan
helt enkelt transportföretag sköta bitett transportsträckan.en av

Av brödtillverkningen i Malmö drygtgår l0 omsättningen tillprocent av
Norrland och ännu något till Stockholm.mer

Leveranstid: dagarTvå enligtär Pågens maximal leveranstid. Om brödet
bakas på tisdag det frammeär ien

Sundsvall 07.00 på onsdag
Umeå 09.00 09.30 på onsdag-
Luleå onsdag kväll
mindre i Norrland på torsdagen.orter

4.7.4 Geografisk struktur

Bagerier finns i hela Sverige, det inteär många städer inte har åtminsto-som
Ävenbutiksbageri.ett bageriindustrin inte ärjämnt fördelad helane överom

Sverige tillhör den ändå de minst geografiskt koncentrerade livsmedels-en av
branscherna.

Figur visar4.22 produktionen invånare länsvis och1975 1985. Avper
kartan framgår bl det relativa saluvärdet invånare ökat mellan 1975atta per

Örebrooch i1985 Norrbottens och län och minskat i Kopparbergs, Uppsala,
Östergötlands,Södermanlands, Kristianstads och Hallands län. Påpekas

bör all bageriproduktion omfattas, d knäckebrödstillverkning,ävenatt v s
framför allt lokaliserad i Norrlandär och Värmland Filipstad.som

Figur visar4.23 arbetsställenantal och denna bekräftarkarta vad som
tidigare utvecklingen, d antal arbetsställen har minskat frånsagts om v s

bagerier2239 till1975 l627 bagerier 1985. I så alla län har antalgott som
arbetsställen inom bageriindustrin minskat.

4.7.5 Kvalitet

Bageriindustrin tillhör de branscher blivit uppmärksammade imestsom
kvalitetsdebatten. Framför allt detär matbrödet kritiserats och dåsom
främst det bröd säljs de riksdistribuerande bagerierna.som av

Vad framförts i debatten i korthetär för kunna sälja sitt bröd isom att att
hela landet producerar de riksdistribuerande bagerierna bröd medsom
hjälp konserveringsmedel hållbaraär så länge de knappast kan kallasav att
fárskvaror.

Kritiken i vissa avseenden omotiverad.är detFör första har inte de riks-
distribuerande företagen inriktat sin verksamhet dagsfärsktpå bröd utan
producerar bröd antingen har naturligt lång hållbarhet ellersom en som
med hjälp konserveringsmedel hållbara tillär veckor. Detta ärtreav upp
inget döljer det står läsa innehållsförteckningenpå och denutan attman
långa hållbarhetstiden beror konserveringsmedelpå eller surdegatt t ex an-
vänts.
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Lansvisfördelningkring
nksgenomsnittet

Produktionsaknas
4i underskott stort-

underskott litet-
Överskott litetA

Kalla.SCB

Figur 4.22 Bageriindusrrin.Produktion invånare,IÖIISVÃS", och1975 1985per

För det andra finns det alternativ då det gäller matbröd. flestaDe butiker
har ganska brödsortiment och konsumentett kanstort ofta välja mellanen
surdegslimpor, franska, vanligt vitt matbröd, fullkornsbröd, ellersötat osö-

bröd, bröd med eller konserveringsmedel Som komplement tilltat utan m m.
de butikernastörre har konsumenten dessutom oftast tillgång till lokaltett
butiksbageri. Sortimentet varierar visserligen från butik till butik och i gles-
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5arbetsställen 1975:

SCBKalla:

och 1985arbetsställen,länsvis,1975Bageriinduslrin. Antal4.23figur

detfall helst finnsantagligen minst. vilketglesbygdsområdena det Iär som
riksdistribuerandefrån deenbart säljer brödbutikknappast någon som

bagerierna.
viktig kvalitets-sortimenttredje det bl ärdetFör stortatt ett enanses a

de riksdistribue-kunnai detta sammanhang skulle sägaaspekt och attman
tätbefol-butiker i de mindretill framför alltrande bagerierna medverkar att

brödsoniment.kade regionerna får störreett
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fjärdeFör det har konsumenterna möjlighet baka sitt bröd själv ochatt
jämföra kvaliteten detta kvalitetenpå med på köpt matbröd.

Avslutningsvis kan de flesta konsumenter har ganska val-sägas att stora
möjligheter då det gäller matbröd. Långa transportavstånd för de riks-
distribuerande bagerierna de i viss utsträckning använder konserve-gör att
ringsmedel i sina produkter, vilket förekommer hos både regionala och loka-

bagerier.

4.7.6 Kostnader konkurrensoch

Hur påverkas kostnadsstrukturen hos bagerier storleken distributions-påav
område Oftast stiger transportkostnaderna i distributions-absoluta tal när
området blir dessa ökade transportkostnader torde i fallsåstörre, men vara
mindre kostnadsfördelarde kan uppnås vid centraliseradän som en pro-
duktion.

ikostnaderTabell olika förhållande till totala4.9 kostnadsslag ianger
olika bageriföretag.typer av

Tabell 4.9 Kostnadsandelar i olika bageriföretagtyper av

Större riks- regional-Större Mindre regional- Lokala
Kostnadsslag distribuerande distribuerande distribuerande bagerier
Arbetarlöner 22 25 25 27 32 36 4035- - - -Tjänstemannalöner 5 ll 8 10 2 6 l 5- - - -Emballagekostnader 7 8 5 6 3 4 3 4- - - -Transportkostnader 86 4 5 5 7 l 3- - - -Reklamkostnader 2 3 l 0 l 0 l- - -
Källa: SPK

Som framgår tabellen transportkostnaderna något för de riks-är störreav
Ådistribuerande bageriföretagen. andra sidan utgifterna för arbetslönär

relativt förlägre dessa företag. Som regel har de riksdistribuerandesett stora
de regionaldistribuerande bageriföretagen god lönsamhet och närsamt stora

det gäller de mindre regionala och lokala bagerierna lönsamheten mycketär
varierande.

Kritik har framförts de riksdistribuerande bagerierna; det förstaFörmot
har ifrågasatt hur det ekonomiskt kan försvarbart leverera brödattman vara
till hela Sverige.

För det andra diskrimineras, enligt vissa kritiker, konsumenterna borsom
i närheten de bagerierna de betala högre priser påstora att attav p g a genom
produkterna möjliggör de långväga leveranserna. kritikerDessa attmenar

malmöborna hade haft tillgång till billigare bröd intePågens levere-tex om
till hela landet.rat

det tredje bagerierFör konkurrerar dessa med lokala småbagerier.
Som denna kritikpå de riksdistribuerande företagen justattsvar menar

leverera till hela Sverige de möjlighethar ha hög beläggningatt attgenom
och fullt kapacitetsutnyttjande. leder till såväl god lönsamhetDetta som
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skala de ochlägre priser. Hade de inte kunnat producera i den görnu
den lokalautnyttja hela sin produktionsapparat hade priserna både på

marknaden och i övriga Sverige varit högre.
det gäller konkurrensaspekten de riksdistri-När det såär attsnarare

buerande bagerierna främjarleverera till hela Sverige konkurren-attgenom
på där det kanske funnits bagerierbara lokala plusorter attsen annars

konsumenterna får tillgång till sortiment. Eftersom bageriin-störreett
kapitalintensiv det fullt möjligtdustrin inte branschdessutom ärär atten

riksdis-demed produkterkonkurrerabagerier kanetablera lokala somsom
dagsfärskt bröd.dinte tillhandahåller,tribuerande v s

bageriindustrin inteSammanfattningsvis kan även ärsägas attatt om
bransch, karakteriseras denbetrakta fullständigt decentraliserad avsom en

bredaspridda hela Sverige.mycket antal företag Detär överett stort som
möjlighet välja det brödsortimentet och kundens överensstämmeratt som

blirkvalitetsuppfattning risken konsumenternamed hans gör att attegen
förbageriernaviss bröd liten.hänvisade till Dessutom utsättsärtyp aven

sitt brödmöjlighet bakafrån hushållen dessa harkonkurrens attattgenom
själv.

Livsmedelshandeln4.8

4.8.1 Inledning

Livsmedelshandeln, dvs partihandeln och detaljhandeln, har berörts i tidi-
avsnitt i samband med beskrivning hanteringskedjor vissaavseendegare av

färskvaror. detta avsnittI behandlas livsmedelshandeln anknytning tillutan
någon speciell varugrupp.

Med partihandel i försäljning till andravid bemärkelse förstås änvarorav
privatpersoner, huvudsakligen till detaljhandel, till storhushållävenmen

detaljhan-såsom och skolor. innebär alla leveranser tillDetrestauranger att
deln sig det sker från särskilda handelsföretag/ grossister eller från till-vare
verkande enheter liksom importverksamhet hänföras till partihandelall kan
i vid mening.

institutionelll mening huvudsakligabestår partihandel enheterav vars
Ävenuppgift partihandelsverksamhet. i princip alla tillverkande före-är om

partiförsäljning aktivite-utövar detta regel inte den huvudsakligaärtag som
följande.partihandelsbegrepp används i detDettaten.

Med detaljhandel förstås försäljning transportabla till privathus-av varor
håll och privatpersoner förändras. Till detaljhan-nämnvärtutan att varorna
del räknas följaktligen försäljning i butik, butiksbussar, kiosker, torghandel
och försäljning hembesök då producenten säljer direkt tilläggtexgenom
konsumenten.

4.8.2 Partihandelns struktur

med livsmedel,kapitel redovisas arbetsställen med partihandelI antal3
arbetsställendrycker och tobak och framgår antalet1975, 1981 1985.Där att



93

Enligt de flestafrån till år 1985.med partihandel ökat 2 324 år 1975 2 717
kraftigpartihandeln med dagligvaror genomgåtttidigare utredningar har en

specialiseradeoftakoncentration och strukturrationalisering. Många små -
utvidgat sortiment.till få med alltmergrossister har reducerats några stora-

tillbaka tilldock inte motsägelsefullt det låter. GårDetta såär mansom
jämförelsedet antalsmässig koncentration vid50- och 60-talen har skett en

ägarkoncentration konstateras.med Framför allt kan dock ökad1985. en
block: ICA, och Dagab.Dagligvarugrosshandeln domineras KFtre storaav

dagligvaruförsäljning. MotsvarandeDessa hade 1985 90 allprocentca av
andel 52 1973.procentvar

förekommer bl följande företags-partihandeln med dagligvarorInom a
former.

Konsumentkooperativ partihandelI
dvs ICADetaljistkooperativ partihandel,U

Dagabpartihandelsföretag,FriståendeD a

Mot bakgrund partiförsäljningen medICA, och Dagab dominerarKFattav
dagligvaror det intresse partihandelsföretagstudera dessaär närmare.attav

Tabell visar4.10 utvecklingen antalet distributi0nscentraler/lagercen-av
traler inom ICA; och från till tabellen framgårKF Dagab 1960 1986. Av att
antalet distribunaler inte ändrats under de tionämnvärt åren.senaste

Figur visar4.24 den geografiska spridningen de blockens distributions-treav
centraler. Av figuren framgår flestade dessa lokaliserade till deäratt av
befolkningstätaste områdena.

distributionscentraler/lagercentraler ICA, DagabTabell inom KF och4.10 Antal
ASK-företag fl 19861960m -

År DAGABICA KF
1021960 61 43

18 381970 34
141976 22 17

22 17 141977
17 111978 21

1979 21 17
1021 161980

21 16 101981
I6 131982 21

131983 21 15
21 15 131984

121985 21 15
121986 21 15

Källa: Handelns utredningsinstitutHUl -

dagligvarugrossi-mindreblocken finns relativtUtöver de stortre en grupp
grossisterdistributionsenheter. delsmed sammanlagt 200 Det ärster somca

servicebutiker, bensin-säljer till viss kategori detaljister, kiosker,texen
specialiserade påstationer, bagerier och konditorier, dels grossister ärsom

hälsokost.vissa varuområden, fisk, kött, frukt och grönt,t ost,ex
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DAGAB

{ Östersund Östersund i
w

Harnosand
Sundsvall SundsvallICAHakon

HuvudkontorlVaSlEfaSl

Gavleg §3 ä:Borlange. 9Bcrlange BorIangeO
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yICAEol HalmstadHuvudkontor KalmarGoteborgI

KristianstadHelsingborg
Malmo Malmo

Källa: Supermarket

Geografiskspridning4.24 de blockensdistribuliønscenlralerFigur l 986treav

4.8.3 Detaljhandel

Detaljhandeln med dagligvaror har kraftig strukturförändringgenomgått en
År dagligvarubutikerunder de antalet och varuhus30 åren. 1950senaste var

År reducerats till30 000. 1985 hade antalet 9 000.närmare ca
från tilli försäljningsställen 1965visar förändringar antaletTabell 4.11

försäljningsställen halveratsantalet änkan konstateras1985. Det att mer
butikerminskningstakten avtagit och antaletEfter harunder perioden. 1976

oförändrat.varit ihar de åren settsenaste stort
sammanfattaskantill och med 1985Förändringar från och med 1965

enligt följande.

Bestånd vid butikerslutet 1964 19 300av
Nedlagda 1965-1985 ./. 15 000
Nyetablerade 1965-1985 7004+
Bestånd vid slutet 1985 9 000av



Tabell 4.11 försäljningsställen inom dagligvaruhandeln nedläggningarAntal samt
1965-85och nyetableringar

År Nyetablerade butiker Nedlagda butiker Bestånd
VlidtlåretsAntal % Antal %l 1av av Subeståndet under beståndetunder

vid vidåret årets året årets
början början

1965 1,0 1650 8,6 17812199
1966 184 1,0 1401 7,9 16595
1967 222 1,3 1200 7,2 15617
1968 1,0 1034 6,6 14743160
1969 13813207 1,4 1137 7,7

8,81970 180 1,3 1218 12775
1971 130 1,0 848 6,6 12057
1972 796 6,6 11441180 1,4
1973 10942174 1,5 673 5,9
1974 178 1,6 560 5,1 10700
1975 155 575 5,5 103001,4
1976 630 6,1 10030200 1,9
1977 196 2,0 520 5,2 9800
1978 145 438 4,5 96001,5
1979 9340150 1,6 443 4,6
1980 135 1,4 353 3,8 9160
1981 143 360 3,9 90301,6
1982 285 8970138 1,5 3,2
1983 170 1,9 273 3,0 9000
1984 2,0 309 3,4 9100179
1985 0 9000138 1,5 361 4

kooperationensExkl k trañkbutiker och Servusbutiker1975ts 0 m
3 Fr inklusive k trañkbutiker19750 m s

Källa: HU1 Handelns utredningsinstitut-

koncentra-färre enheter ochButiksledet således utvecklatshar motmot en
butikertotala antaletblocken. ICAs andeltion omsättningen till de tre avav

Andelenmotsvarande andel 451950 198239 procent.procent.var ca var
period sjunkit från 27underkonsumentkooperativa butiker har pro-samma

förändratsbutiker har inte nämnvärttill Andelen övriga21cent procent.
mellan 1950 och 1982.

Flertalet butikerhela landet.Geografiskt butikerna spridda överärsett
södra och mellersta Sverige.återfinns dock i tätbefolkade områdena ide

olika kedjornas butikernedan visar fördelningen de påTabell 4.12 av
god täck-framgår bl ICA har relativtolika Av tabellen1985. attortstyper a

kedjorna främst lokaliseradening medan de övrigapå samtliga ärortstyper,
till tätorter.

olika 1985antal butiker4.12 FördelningTabell ortstyperav

ÖvrigaVivo/Favör saba-företagenKedja ICA KF
Ortstyp

130 900600lçommunhuvudort 540 10201
550700 420Ovrig 1 190tätort - 270100980 100Glesbygd -

130 l 7201 120710 l 820Totalt 3ca
ICA-förbundet 1986dagligvaruhandel,svenskFaktaKälla: om
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lCAs, färskvarudistribution4.8.4 KFs och Dagabs

Uppgifter färskvarudistribution har företrädare förlämnats ICA E01,om av
ICA ICA Hakon,Essve, KF och Dagab.

till distributionscentral4.8.4.1 Leverantörer

Distributionscentralerna DC har antal färskvaruleverantörer. An-ett stort
talet leverantörer charkvaror tilluppgår mellan 20 och 30 DC. frågalav per

färskt fläsk- och nötkött varierar antalet normalt mellan fyra och sjuom
mejeriområdet,leverantörer. Inom dvs matfett och har DC uppskatt-0st, en

ningvis leverantörer. finns20 25 Dessutom varierande antal leverantörerett-
olika slags beredd fisk, sallader, juice färskaoch andra drycker, frukt,av

potatis,grönt, ägg m m.
Uppskattningsvis färskvarudistributionenutgör 30 45 procentca av-

DCs totala distribution.

Butikernas inköp färskvaror4.8.4.2 av
Andelen butikens inköp färskvaror distribueras partihandelnav av som av
varierar från samtligabutik till butik. Goman för i leveranserstort settsvarar

kött, charkvaror färsk konsumentkooperativa buti-och kyckling till deav
i frågakerna. Detta gäller produkter från andra producenter. Ande-även om

distribueras via DCinköp kött och charkvarorICA-butikemaslen somavav
genomsnittligt uppskattas till 50-60kan procent.ca

relativtEn andel färskvarudistributionen initieras ochstor av avsom
faktureras via DC direktleveranser från producent till butik.utgörs av

4.8.4.3 Leveransrutiner

Butikernas beställningar färskvaror från DC dels via teleöverfördagörsav
bandinspelningar från persondator, dels via telefonsamtal.

Antal leveranser färskvaror vecka beroendeärav per av
butikens omsättning/ storlekE
butikens geografiska lägeD
färskvaruslag.El

butikEn med årlig omsättning får30 Mkr fem tillöver leveranserstor en sex
i veckan kött och charkvaror frukt och grönsaker. Smör ochsamt ostav
distribueras normalt till fem gånger i veckan till butiker i detta omsätt-tre
ningsintervall. Butiker under Mkr i5 årlig omsättning får i regel tilltvå tre
leveranser i veckan samtliga färskvaror. det gäller övrigaNär butikerav
varierar antalet leveranser mellan och fem stycken i veckan färsk-tre oavsett
varuslag.

För område med antal DC redovisas i tabell 4.13 uppgifterett ett om
genomsnittligt antal leveranser vecka baserade faktiskapå antal leveranserper
under fyraveckorsperiod 1987.en
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från DC veckaTabell 4.13 Genomsnittligt antal leveranser per

Mejeri Djup-Butikens Frukt Köttom-
frystcharksättning grönt
1,0Mkr 2,0 2,15 2,0

3,4 1,45-15 Mkr 3,6., 1,615-30 Mkr 5,0 4,64,7
2,05,430 Mkr 5,3 5,7

2 8 1,2Totalt 2,8 2,9

Transporltider och lransporrkøstnader4.8.4.4

butik från utlastning tillNormaltiden för distributionstur mellan DC ochen
fyra timmar. Sverige kansista avlastning varierar mellan och l norraen

transporttiden till timmar.uppgå åtta
färskvaror förseddaSamtliga bilar och släp avedda för distribution ärav

vissa DC kylsmed kylaggregat och till del med isolerade skåp. Påstor
hållbara och samdistribueras med kylvaror.varor ner

uppgifter fråntotala transportkostnaderna enligt de lCA-De uppgår tre
bolagen, varutillförsel denKF och Dagab till mellan 1,1 och 2,5 procent av

kostnadsutvecklingen föruppgifteromsättningen. Vad gällertotala om
vilka redovisas nedan.i fall,har sådana lämnats tretransporter

År omsättningeniTransportkostnaderna procent av
Företag 3Företag 2Företag 1

1976 1,36 1,35 0 O
1980 1,56 1,590 0
1981 1,62 1,32 O O
1983 1,48 1,26O O
1986 1,5 1,1 1,26

utveckling ifall har uppgifter transportkostnadernasI lämnatsett om
fall transportkostnadernaabsoluta tal. Mellan och ökade i detta1976 1986

med vilket ungefär ökningen under146 KPIprocent, motsvarar sammaav
period.

i vilken butikenVarorna levereras regel till grundpris DCoavsettsamma
hör till. förekommer. i vissa fallMängdrabatter lämnas års-Dessutom en
bonus baserad bl försäljning färskvaror till butiken.på totala av

Sorrimentsulveckling4.8.4.5

Räknat efter underantalet artikelnummer har färskvarusortimentet ökat
Ökningenfinns fler färdiga dock tillår. Det berormaträtter.tsenare ex en

del det finns fler förpackningsvarianter material idagpå storlek, änatt typ,
för genomsnittnågra sedan. färskvaruartiklar har iår Det totala antalet

till mejerivaror.000, drygt hälften chark- och4 utgörsangetts ca varav av

4.8.4. Lagringstider6

ändring iEnligt livsmedelsverks kungörelse SLV FS 1985:21statens om
kungörelsen SLV FS med tillämpningsföreskrifter till1984:8 allmänna
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livsmedelslag och livsmedelsförordning skall förpackade livsmedel med
kortare hållbarhetstid 30 dagar märkas förpackningsdagän med bäst-och
före-dag.

bakgrundMot bestämmelserna datummärkning har Sveriges livs-av om
medelshandlareförbunds SSLF färskvarukommitté utarbetat riktlinjer för
hur tiden mellan förpackningsdag före-dagoch bäst bör fördelas mellan de
olika leden i distributionskedjan.

Enligt dessa riktlinjer skall produkten i butiken tredje-närsenastvara en
del tiden har förflutit.av

Lagringstiderna i DC varierar beroende de olika färskvaruslagenspå håll-
barhet. Enligt uppgift expedieras färskt fläskkött, nötkött till köttfärsa
och färsk fisk i regel från DC dag inleverans sker. detNärut samma som
gäller övriga färskvanislag lagringstiden tilluppgår mellan och fem da-en
gar.

fråga vissa färskvarorI förekommer träffatsuppgörelse mellanattom
dels DC och enskilda leverantörer, dels DC och butikerna hur mångaom
dagar får ha förflutit efter förpackningsdagen produkten kommernärsom
till DC respektive till butiken.

frågaI sådana färskvaror konsumentpaketeras i butik bestämsom som
bäst-före-dag i butiksledet.

4.8.4. 7 Returer

Andel totalt levererad mängd färskvaror från DC tilluppgårreturer av
mindre än 0,2 Kostnader för reklamationer orsakade bl vac-procent. av a
slåpp, dålig kvalitet felaktigaeller i regel leverantören.ersättsvaror av
Kostnader i samband med prissänkning för del tiden förflutitatt storp g a av
mellan förpackningsdag och bäst-före-dag betalas det distributionsledav

orsakat förseningen. Kreditering transportskador belastar berördsom p g a
DC.

de fallI inte tillgår leverantör hanteras de i regel avfall.returerna som

4.8.5 Effekter

Som redovisas i avsnitt Partihandelns4.7.2 struktur, har antalet DC i stort
varit oförändrat under de tio åren.sett Någon påverkan påstörresenaste

kvalitet och kostnader för färskvaror till följd geografisk koncentrationav av
distributionscentraler kan därför inte skettha under denna period. Något
underlag finns inte tillgängligt för jämförelse kvalitetmellan och kostnader
avseende produkter distribueras via DC och sådana levereras viasom som

grossist eller direkt från producent till butik.annan
Glesbygdstransporter kostsamma fleraär och utredningar har de senaste

åren undersökt möjligheterna till ökad samordning bl ICAs, KFs ochav a
Dagabs Enligt utredning gjorts vid Umeå universitet,transporter. en som
Samordnade livsmedelstransporter till glesbygd utredning 1982:01, skulle

besparingar kunna intressenter skulle bligöras antalet såstora stort attmen
samordning skulle genomföra.svår atten vara
I transportrådets Samordning distri-Trafikplanering i länen:rapport, av
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fungerande exempel påför fleranorrlandslän, redogörsbution i fyra sam-
Norrland.ordning i

sitt sortimentkompletteravid behovmöjlighetButikerna har att genom
finnsfärskvarugrossister. Vidareochproducenterfrån lokala ettleveranser

färskvaror.inköpdär butikerna kansnabbgrosslager göraantal kstort avs
frånkostnaderöverföringarkan innebäraNedläggningar butiker avav

hemtjänstfärdtjänst, etc.sociala servicehandeln till samhällets
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Sammanfattande5 slutsatser

Strukturutveckling5.1

inom livsmedelsindustrin har kännetecknatsStrukturutvecklingen ut-av en
ökadfå enheter. sådan utveckling innebärveckling och En ävenmot stora en

gjorda strukturbeskrivningar har byggtgeografisk koncentration. Tidigare
industristatistiken, exkluderar företag med mindrepå uppgifter från änsom

fem småföretag för ganska liten del livsmedels-anställda. Dessa svarar en av
industrins och inte intressanta alla synvinklar. dennatotala saluvärde Iär ur

belyser den geografiska strukturen, det relevantdäremot, är attrapport som
Bageriindustñn till branschha med småföretagen. exempeläräven en som

småföretag.består mångaav
livsmedel-har och minskat iAntalet arbetsställen mellan 1975 1985 8 av

ochsindustrins delbranscher. procentuella utvecklingen mellan 1975Den
minskat medför livsmedelsindustrin totalt visar antalet arbetsställenl985 att

minskning för tillverkningsindustrin också 2424 Motsvarande ärprocent.
livsmedelsindustrin inteFöljaktligen har antalet arbetsställen inomprocent.

inom tillverkningsindustrin.minskat i snabbare takt antalet arbetsställenän
exklusi-jämförelse också tittar utvecklingenIntressant påär om man som

småföretagen. tillverkningsindustrin minskningen i antaletInom ärve ar-
småföretagen med i beräk-betsställen i densamma ärstort sett oavsett om

livsmedelsin-ningen eller inte, skillnaden procentenhet. När det gällerär 1
dustrin den minskningen i antalet arbetsställendäremot, procentuella 6är

Vad detprocentenheter småföretagen exkluderas. beror påstörre när
förklaringar bland småföretagen inomTänkbara nedläggningstaktenär att

småföretag.livsmedelsindustrin nyetableringar sker justlägre ellerär att av
ökningendet gäller anställda arbetsställe den procentuellaNär ärper

inom Motsvarandelivsmedelsindustrin mellan och l985 211975 procent.
ökning för tillverkningsindustrin Utvecklingenl0 störreär procent. mot

livsmedelsindus-inte färre enheter har följaktligen varit starkare inommen
trin.

Strukturutvecklingen inom partihandeln uppvisar bild. Mellanen annan
partihandel från till1975 och l985 har antalet arbetsställen med ökat 2 324

ökning med2 717, 17 procent.en
Om utvecklingen inom de blocken ICA, och DAGAB,på KFtreman ser

l985 tillsammans stod för cirka dagligvaruhandeln, har90 procentsom av
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utsträckning deinte antalet distributionscentraler minskat i någon större
tio stabiliserats kring respektive distributionscen-åren 21, 15 12senaste utan

traler.
Under de butiker med dagligvaror halverats.tjugo har antaletårensenaste

oförändrat.Under 1980-talet antalet emellertidär nästan

Geografisk5.2 struktur

livsmedelsindustrinMellan och har alltså antal arbetsställen inom1975 1985
minskat geografisktoch inom partihandeln ökat. utvecklingenHur utser

koncentrerade till Syd- och Mel-Både livsmedelsindustrin och handeln är
lansverige där befolkningen bor.90nära procent av

länen medOm jämför med förändringarna mellan1985 1975 ärman
obetydliga. förklaring tillavseende saluvärde invånare relativt Enpå per

livsmedelsindustrins saluvärde följt för-detta kan utvecklingenattvara av
ändringarna befolkningsstrukturen. konstateras i flera län ii Vidare kan att

jämfört riksgenomsnit-Sverige har saluvärdet invånare ökat mednorra per
tet.

Livsmedelsindustrin består delbranscher ellermånga ärav som mer
mindre koncentrerade. kvalitetssynpunkt den geografiska strukturenUr är

intressant färskhetskaraktär.i branscher hanterar livsmedelmest som av
bakom geografiskaOm på branscherna ligger den koncen-man ser som

trationen inom livsmedelsindustrin finner de branscher hante-attman, som
färskvaror minst geografiskt koncentrerade.ärrar

Distributionskedjan5.3

kvalitetssynpunkt varlivsmedelsindustrin lokali-Ur det viktigaste inteär är
iserad stället hur lång tid det för livsmedelvårautan tar att transporteras

distributionskedjan fram till butiksledet.genom
vilka livsme-tidsaspekt eller mindre intressant beroende påDenna är mer

del diskuteras. mjöl till livsmedel medRis, och konserver exempelärsom
lång hållbarhet och förpackade de tål ganska hårdhäntsåär attsom en
hantering. i partihandelsledet eller iOm dessa livsmedel ligger veckornågra

Ävenbutiken kvalitetssynpunkt ointressant. då det vissa färskva-gällerär ur
potatis, själva tidsperspektivetsåsom vissa frukter, djupfryst fisk ärror m m

inte betydelse hanteringen dessa livsmedel.viktigt i ställetärstor utanav av
Potatis känslig för mekaniska skador, frukt bör förvaras i svalaär utrymmen
och den djupfrysta fisken måste distribueras obruten fryskedja.genom en

finns kvalitetDet emellertid fárskvaror känsliga ochantal ärett som vars
beroende både distributionen till butik inte för lång tid ochär att tar attav

hanteringen sker färsk fisk, färskpå riktigt Till dessa livsmedel hörsätt.ett
kyckling, griskött, mejerivaror och mjukt bröd. behandlas i kapitelDessa 4
och nedan beskrivs tidsperspektivet.generellt

flertaletFör dessa normalfallet tredjegäller i på dagenatt senastav varor
efter beredning i industriledet färskvarorna butiksledet.motsvarande når
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till fjärrmarknader tillkom-Om färskvarorna huvud distribuerasöver taget
från denna generellavariationerSjälvfallet finnsminst dag.i regel enmer

beskrivning.
i frågaeftersom livsmedlen äringet problemtidsåtgångenNormalt är

butiksledet. Håll-anländandet tilldagar efterytterligare antalhållbara ett
tillfärskvaror uppgårsamtliga undersöktadet gällerbarhetstiderna när

motsvarande, med undan-industriledetberedning iefterminst fem dagar
vissa brödsorter.förtag

distri-framför det gälleralltfärskvarorna, närPåpekas bör mångaatt av
beredning i indu-butiksledet dagnärmarknader,bution till når somsamma

till butikernamatbrödetdelendistribuerasstriledet sker. Tex större utav
i allmänhetinte detbröd ärdet bakas. Det gördag av ensomsamma som

försämras detkvaliteten inteobjektiva mätbaradensådan karaktär attatt av
fullkornsbröd,Antingen detdagtill butikerna ärkommer ut sur-senare.en

hjälpbrödet medhållbarhet, ellernaturlig äreller dylikt, hardegslimpor som
köttde-styckadehållbarhetsbehandlat. Likaså kankonserveringsmedelav

styckning skett.dagtill butiksledettaljer distribueras samma som
direkt tilldistribuerasfärskvarornadelPåpekas bör även att stor aven

framförvia grossist. gällerinte Dettadvsbutikerna, transporterasvarorna
del köttprodukterna distribue-brödmjuktallt mjölk och även stormen en av

butiksledet.tilldirektras
angivna hållbarhetstidenangivna tidsperspektivet och den gäl-Det ovan

tillfredsställande under distributions-förutsättning allt fungerarler under att
obruten kylkedja förutsättning förkedjan. det gäller kylvarornaNär är en en

skall få tillgång till färskvaror med bibehållen kvalitet.konsumenternaatt

koncentrationEffekter geografisk5.4 av en

inverkanfrämst höra sådanTill effekter geografisk koncentration tordeav
distribution, dvsförtransportavstånd och tidsåtgånghar samband medsom

effekter livsmedelskvalitet.transportkostnader ochpå
livsmedelsindustrinminskat inomJämsides med antalet arbetsställenatt

distributionsteknik,har teknisk utveckling skett ifrågaäven utrust-en om
Sverigening, förpackningar, hartillverkningsmetoder Dessutom enm m.

dethar medförtfaktorerfungerar.utbyggd infrastruktur Dessaväl attsom
demochlivsmedeltillverka hållbaraidag möjligt både transporteraär att

långa sträckor.
Även idag bor 90förändrats närmarebefolkningsstrukturen har pro--

Mellansverige.befolkning i Syd- ochlandetscent av
Är utveckling orsakenfråga teknisknämnda faktorerna idå de omovan

iskalfördelarfärre enheter, eller harutvecklingen ochbakom störremot
ökadför utvecklingenproduktionen varit betydelsestörre mot geogra-enav

geografiska koncen-inte förklara den ökadefisk koncentration Det går att
med enkelt orsakssam--handelntrationen inom livsmedelsindustrin och ett

samspelsamhällsförändringar åstadkommesband eftersom alla ettgenom
utvecklingen i olika sektorer.mellan
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Emellertid kan konstatera den tekniska utvecklingen under allaattman
förhållanden underlättat koncentrationsprocessen och inneburit iatt stort

alla livsmedel idag kan säljas i hela landet.sett
Utvecklingen inom livsmedelsindustrin, föroch övrigt inom i stort sett

alla industrigrenar, har medfört del samhällsekonomiska kostnader. Tillen
exempel sker huvuddelen livsmedelstransporterna idag med lastbil. Manav

idag bilavgaserna de viktigaste orsakerna försurning-är bakomvet att en av
i naturen.en
Ett exempel k effektpå har samband med användningenannat externen s
freon i förpackningsmaterial. Freonet förstöra atmosfärensav som anses-

ozonlager finns förutom i konsumentförpackningar,t framförtråg, alltex-
i transportförpackningar. harFreonet värmeisolerande förmåga ochstor

därför bra förpackningsmaterial till kylvaror.passar som
Vidare innebär geografiskt koncentrerad struktur sårbarheten vadatten

gäller förse Sveriges befolkning med livsmedel i kristider ökar.att
debattenI har kritik riktats den alltmer industriella, storskaliga ochmot

rationella livsmedelsproduktionen. Livsmedel tillverkas idag enligt många
på onaturligt ochsätt känner för tvivelaktigtett innehåll iman oro
charkprodukter, bakterieangripen köttfärs, färgämnen, konserveringsmedel

Även den etiska aspekten djurhållningen har kritiserats. Vidarem m. av
många hållbarhetstiderna misstänkt långaär och undrar hurattmenar man

distributionen tillgår och hur lång tid den tar.
Flertalet kvalitetsfrågorna har inget samband med livsmedelsindus-av

trins och handelns geografiska struktur berör speciella led i hantering-utan
djurhanteringen i slaktledet, hygienen it butiksledet i samband meden, ex

malning köttfärs, användningen bekämpningsmedel i odlingsledetav av
Detsamma gäller den slags alienation många människor kännerm m. som

inför den moderna, storskaliga produktionen livsmedel. känslaDennaav
torde inte beroende produktionen sker på avstånd påett ettvara av om par
kilometer eller mil,30 livsmedlen tillpå del framställsutan att storsnarare
med högt utvecklad maskinell teknik.en

geografiskaDen strukturen med långa transportavstånd kan tänkas på-
verka kraven på hållbarhet och förpackning. Eftersom transporttiden endast

mindre delutgör tiden produktionmellan och konsumtion dessären av
inverkan på hållbarhet förpackningoch dock begränsad omfattning.av

Orsakerna bakom dessa krav och utvecklingen välförpackade ochmot
hållbara livsmedel inte finnagår i enda företeelse hela samhälls-att utanen
utvecklingen ligger bakom. Faktorer kan ha medverkat bekväm-ärtsom ex
lighetskrav från både konsumenter och handel, ökad förvärvsfrekvens, den
tekniska utvecklingen förpacknings- och livsmedelsindustrins mark-samt
nadsföringsintressen.

Färskhet den kvalitetsegenskapär framför allt kan tänkas påverkassom
geografisk koncentration. Därmed kan livsmedelmängd ris,såsomav en en

socker, mjöl, konserver frånsorteras bort diskussionen eftersom des-m m
livsmedel normalt inte påverkas transportförhállanden.sa av
I kan detsamma djupfrystasägas gälla fungerandestort sett I ettvaror.

där fryskedjan hålles obrutentransportsystem torde det ha föga betydelse
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sådana livsmedel tillverkas eller hur långt dessa transporteras.var
För kunna lagra och livsmedel har människan tillgripitatt transportera

diverse hållbarhetshöjande metoder salta, röka eller torkasåsom t attex-
säljs flertalet livsmedel ibåde animaliska och vegetabiliska produkter. dagI

butikerna förädling, i olika förpackningar, hållbarhetsbe-i olika grad av
fiskfiléer, fiskpin-handlade inte. Till exempel säljs färsk fisk, djupfrystaeller

vacuumförpackad fisk, konserverade fiskbullar Detsamma gällernar, m m.
hållbarhetsbehandlade ochmånga andra livsmedel. Många livsmedel är en

del alltid form konserveringsme-dessa har tillverkats med någonav avvaror
del, livsmedelsindustrin i kan sylt, marmelad,både i och hemmet, nämnas
olika inläggningar m m.

färskvaror färsk fisk, färskDet framför allt kvaliteten antalär på tett ex
kyckling, fläskkött, påverkasmejerivaror och mjukt bröd kan antas avsom

geografisk koncentration.en
problemgeografiska koncentrationen inga närfall innebär denI normala

färskvarorna i fråga.det kvaliteten pågäller
det för försämrad kvalitetNär gäller glesbygdsområden riskernaär större

vad gäller färskhet och valfrihet därför transportavstånden är större. Deatt
fläsk-produkter har kortast hållbarhetstid färsk fisk, färsk fågel ochärsom

kött. fall får il de butik färskvaruleveranser endast eller två gångeren en
veckan ocksåblir antingen tillgången till dessa produkter begränsad eller
kan bli färredet antal dagar återstår innan produkten måste kasseras änsom

Vidare har till vissa otillgängligt belägna i fjällvärldenexempel orterannars.
bara tillgång till hållbarhetsbehandlad mjölk.

fåAtt förändring leveransrutiner till stånd emellertid efter-svårt,ären av
effekten kan bli kostna-många leverantörer inte det värtattsom anser vara

den leverera till glesbygdsområden, vilket då i utbudet ikan resulteraatt att
dessa regioner blir mindre. Att kompensera de ökade kostnaderna med att
öka priserna hittills inte tillämpats i någon högre grad.är vägen som

Möjligheterna till husbehovsodling, jakt och fiske i glesbygdsom-är större
rådena. förhållandeDetta kan i viss medverka tillmån kompensera/ att
utbudet färskvaror mindre i dessa områden.ärav

När det gäller kvalitetsaspekten avslutningsvis risker-kan konstateras att
för försämrad kvalitet ökarju längre livsmedelskedjan fler mellan-Juär.na

led, omlastningar kylda för, riskutsätts desto större attm m som varor
kylkedjan bryts.

omfattar i vidare perspektiv begreppet kvalitet priset.Emellertid ävenett
Priset nämligen egenskap tillsammans med övriga egenskaperär en som

färskhet, nyttighet livsmed-såsom smak och värdet på Kraven påvaran.ger
i olika därför eventuella ökade kostnader förlen avseenden måste vägas mot
uppfylla kraven eftersom dessa kostnader leder till högre priser.att

Faktorer främst påverkar de kostnader har samband med geo-som som
grafisk stordriftsfördelar respektive kunderstruktur och leverantörerär var
geografiskt befinner sig.

Strukturutvecklingen tyder de ökade transportkostnader följerpå att som
vidsträckt marknad ofta mindre de kostnadsfördelar kanär änav en som

vid centraliserad produktion.uppnås en
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Statistikuppgifter transportkostnadertotala saknas. lndustristatisti-om
redovisar lejdaken de andel saluvärdet för olika bran-transporternas av

scher. lejdaDe andel saluvärdet inom livsmedelsindustrintransporternas av
har ökat.

uppgifter intervjuade företagDe lämnat angående transportkostna-som
andel omsättning varierar ochdernas deras mellan l 9procent procent.av
förhållandet enheter inom livsmedelsindustrin minskatDet antaletatt

innebär vissa har blivit längre. Om jämför dagens struk-att transporter man
med strukturen för till exempel sedan det emellertid inte säkert20 år ärtur att

det befolk-sammanlagda transportavståndet längre idag. Dels harär en
ningsomflyttning ökar möjligheten till planering och samord-delsägt rum,
ning vid färre enheter. leveranser till butiksledetKrav på många t avex
kvalitetsskäl ökar utförs.däremot antalet transporter som

Avslutning5.5

debatten livsmedlens kvalitet framförtsl har önskemål små-om om en mer
skalig förbättralivsmedelsproduktion och kortare transportavstånd för att
livsmedelskvaliteten.

dennaAv har framgått entydigt samband mellannågot långarapport att
totala transportavstånd och storskalighet inte finns.

normala fall innebärl den geografiska koncentrationen inga problem när
det gäller livsmedelskvalitet. majoriteten livsmedel iDessutom våraär av

transporttidens längd.butikerna den de inte påverkaskaraktären attav av
finns förAv har framgått inga tekniska hinderrapporten att transpor-att

färskvaror långt de hinder finns ekonomiskärtera art.avsom-
Jämsides med inom livsmedelsindustrinantal arbetsställen minskatatt

och tillverkningen koncentrerats till södra och mellersta Sverige har även
befolkningen koncentrerats till dessa områden. Idag bor 90närmare procent

befolkningen utvecklingi Syd- och Mellansverige. Vidare har tekniskav en
skett i fråga distributionsteknik, förpackningar, tillverk-utrustning,om

Sverige har krymptningsmetoder faktorer har medförtDessa attm m.
tidsmässigt.
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