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Till statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

Genom beslut den 20 februari 1992 bemyndigade regeringen chefen
för Jordbruksdepartementet tillkalla särskildatt utredare meden upp-
drag utreda trädgårdsnäringensatt utvecklingsmöjligheter.

Med stöd detta bemyndigande förordnades denav 17 1992mars
lantbruksdirektören Erik Brasch särskild utredare.att Den 4 majvara
1992 utsågs till byrådirektören Håkanexperter Björklund, lantbruks-
konsulenten Magnus Engstedt, högskolelektorn Lena Ekelund, lant-
brukskonsulenten Sven-Gunnar Hultmark, förste lantbrukskonsulenten
Hans Lindblad, Sven-Olof Månsson, avdelningsdirektörenagronomen
Lars-Hugo Svensson, departementssekreteraren Ann Uustalu och för-
bundsdirektören Christer Wohlström till sekreterare hortono-samt

Cristina Virdung.men
Utredningen, har antagit 1992 års trädgårdsnäringsut-som namnet

redning, får härmed överlämna betänkandet SOU 1992:119 Svensk
trädgårdsnäring nuläge och utvecklingsmöjligheter.-

Till betänkandet har särskilt yttrande fogatsett expertenav
Wohlström.

Jönköping i november 1992

Erik Brasch

Cristina Virdung





Innehåll

Sida
Sammanfattning
l Uppdraget, avgränsningar och arbetets bedrivande 13

Trädgårdsnäringens2 omfattning 15
2.1 Arealer och företag 15
2.2 Växthusodlingen 17
2.3 Frilandsodlingen 20

Trädgårdsnäringen3 i samhällsekonomin 25
3.1 Produktionsvärde 25
3.2 Konsumtionsvärde 26
3.3 Konsumtionsutveckling 29
3.4 Prisutveckling 29
3.5 Sysselsättning 3 1
3.6 Lokalisering 32

4 Internationell konkurrens 35
4.1 Importutveckling 35
4.2 Konkurrentländer 38
4.3 Inhemska marknadsandelar 39
4.4 Importkonkurrensen under svensk grönsakssäsong 42
4.5 Prisutvecklingen för grönsaker 45

5 Marknadsstruktur 51
5.1 Distributionskanaler 51
5.2 Trädgårdsnäringens ekonomiska föreningar 53
5.3 Distribution grönsaker 58av
5.4 Distribution prydnadsväxter 60av
5.5 Trädgårdsfrämjandena 62
5.6 Stöd till producentorganisationer verksamma inom

trädgårdssektom i EG 63
5.7 Prissättning 65
5.8 Konkurrensförhållanden 69

6 Odlingsföretagens ekonomi 73
6.1 Analysförutsättningar 73
6.2 Odling under glas 74
6.3 Frilandsodling 78



Sida
806.4 Sammanfattande synpunkter

medkonkurrenskraft jämförelse6.5 Internationell en-
81NederländernaDanmark och

Trädgårdspolitik 897 m.m.
891979Trädgårdspolitiskt beslut år7.1
917.2 Livsmedelspolitik
937.3 Näringspolitik
957.4 Miljöpolitik
96Regionalpolitik7.5
977.6 Energipolitik
98Konkurrenspolitik7.7

100jordbrukspolitik7.8 EGzs
målen 1037.9 Uppfyllandet de trädgårdspolitiskaav

107Gränsskydd8
1078.1 Bakgrund

tullnedsättning eller8.2 Preferensarrangemang innebärande
109tullfrihet

jämförelser 1108.3 Internationella
ll48.4 Gränsskyddets betydelse

trädgårdsföretag ll9Finansiellt till9 stöd
119trädgårdsnäringens rationalisering9.1 Stöd till
125för trädgårdsnäringen9.2 Annat stöd betydelseav

näringslivet 128statligt stöd till9.3 Allmänna bestämmelser om
129stödmöjligheter till trädgårdsnäringen9.4 Nuvarande
130finansiella stödet9.5 Utvärdering detav
133trädgårdsföretag i EG9.6 Finansiellt stöd till

13710 Forskning
trädgårdsområdet 13710.1 och forskningsutövare påForskning

13810.2 Finansiering
139Samhällets mål forskningen10.3 och

Rådgivning11 141
14111.1 Bakgrund

11.2 Jämförelser mellan trädgårdsrådgivningen i
143Holland, och FinlandSverige, Danmark, Norge



Sida
11.3 Uppfyllelse trädgårdspolitiska och andra samhälleliga mål 145av
11.4 Rådgivningsutredningen 147

12 Utbildning trädgårdsnäringeni 149
12.1 Gymnasieutbildning 149
12.2 Trädgårdsteknikerträdgårdsingenjör 151
12.3 Hortonom 152
12.4 Utvärdering 152

Miljöfrågor13 153
13.1 Kemikalier 153
13.2 Växtnäring 163
13.3 Ekologisk och integrerad produktion 164

14 Växtskydd, utsäde kvalitetoch i EG-perspektiv 169
14.1 Växtskyddsbestämmelser 169
14.2 Utsäde 174
14.3 Kvalitetsbestärnmelser 175

i
15 Skördeskadeskydd 179
15.1 Bakgrund 179
15.2 Lantbrukets skördeskadeskydd 180
15.3 Skördeskadeutredningen 181
15.4 Skördeskadeskydd inom EG 182

Trädgårdsföretagens16 struktur 185
16.1 Växthusföretag 185
16.2 Frilandsföretag 190

överväganden17 förslagoch 195
17.1 Behov trädgârdspolitiska insatser 195av
17.2 Mål för trädgårdspolitiska insatser 203
17.3 Medel för trädgårdspolitiska insatser 204

Övriga17.4 överväganden och förslag 212

Särskilt yttrande 227
Bilaga l Direktiv 1992:23 237
Bilaga 2 Nationella importrestriktioner f.n. tillämpas isom

enskilda medlemsstater
Bilaga 3 Tulljämförelse mellan EG och Sverige
Bilaga 4 Använda förkortningar och ordförklaringar





SOU 1992:1 19 Sammanfattning

Sammanfattning

I kapitel I beskrivs utredningsuppdraget och de avgränsningar som
har gjorts hur arbetet har bedrivits.samt

Kapitel 2 innehåller redogörelse för den svenska trädgårdsnär-en
ingens omfattning.

kapitelI 3 placeras trädgårdsnäringen i samhällsekonomin och i
kapitel 4 beskrivs den internationella konkurrensen.

Marknadsstrukturen för trädgårdsprodukter behandlas i kapitel 5
.I kapitel 6 lämnas redogörelse för trädgårdsföretagens ekonomi.en

En jämförelse med Sveriges viktigaste konkurrentländer ocksåär
gjord.

Kapitel 7 innehåller beskrivning 1979 års trädgårdspolitiskaen av
mål. Andra politikområden betydelse förär trädgårdspoliti-som av
ken behandlas också. Sådana områden livsmedelspolitik, näringspo-är
litik, miljöpolitik, regionalpolitik, energipolitik, konkurrenspolitik
och EG:s jordbrukspolitik. I slutet kapitlet utvärderas 1979 årsav
trädgårdspolitik.

I kapitel 8-12 behandlas de olika trädgårdspolitiska medlen. Det
svenska gränsskyddet i form tullar beskrivs i kapitel 8 där ocksåav
jämförelser medgörs andra länder. Kapitel 9 innehåller beskriv-en
ning och utvärdering de finansiella stödformer, finns förav som

Ävensvensk trädgårdsnäring. i detta kapitel jämförelsegörs meden
de finansiella stöd EG-länder, och då speciellt Danmark ochsom
Nederländerna, har.

Forskning och försök behandlas i kapitel 10. Rådgivningen medtas,
internationell jämförelse, i kapitel 11en och trädgårdsnäringensupp

utbildningar beskrivs i kapitel 12.
kapitel 13I redogörs för trädgårdsnäringens miljöfrågor och då i

synnerhet användningen kemikalier växtnäringsfrågorävenav men
och ekologisk respektive integrerad produktion.

Växtskydd, utsädesfrågor och kvalitetsfrågor i EG-perspektiv be-
skrivs i kapitel 14. En redogörelse skördeskadefrågoma lämnas iav
kapitel 15.
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struk-trädgårdsföretagensredogörelseinnehållerKapitel 16 aven
strukturanpassning.ochtur

Inled-och förslag.övervägandenåterfinns utredarenskapitel 17I
trädgårdsnäringha svenskbetydelsenningsvis konstateras att enav

på området. Ettstatliga insatsermedför fortsättaoch motiven att
förförändra förutsättningarnaEG-medlemskap kommersvenskt att

gränsskyddssänkningar.främstträdgårdsproduktionsvensk genom
produ-till EG:s lägreanpassningensvensk odlingProblemet för är att

utjämningen kostnadernasnabbareskecentpriser kommer änatt av
hårdnande kon-denNäringen kanarbetskraft, energiför mötam.m.

produktio-effektiviseringdelsutifrån antingenkurrensen avgenom
produktdifferentiering.dels genomnen,

medlen EG-1979 behöver liksommålen frånträdgårdspolitiskaDe
fortsättningen inteiträdgårdspolitiken utgörDet innebär attanpassas.

jordbrukspolitiken.ipolitikområde inordnassjälvständigtnågot utan
generellastödjasskall i första hand när-Trädgårdsnäringen genom

statenmotiveratåtgärder det sär-ingspolitiska är även att genommen
förspecifikaproblemlöserträdgårdspolitiska insatser ärskilda som

EG-anpassning.trädgårdsnäringensoch underlättarträdgårdsnäringen
viktigaste konkurrent-SverigesavskaffandeGränsskyddets gentemot

trädgårdsföretagen.påfrestningar förinnebäraländer kommer att
bestämmelserna de-liksomföreslås kvarLånegarantiema omvara

låneinstituten.ochlad risk mellan staten
startstöd ochinvesteringsstöd,bedömsEG:s strukturprogramAv

betydelseproducentorganisationer störststöd till bildande vara avav
inledas förbehöverFörberedelsearbeteträdgårdsnäring.för svensk

vid svenskti kraftskall trädastödforrner kunnadessa ettgenasttreatt
EG-inträde.

med-nivåni EGobligatorisktInvesteringsstödet avgörsär avmen
föreslås läggasinvesteringsstödetsvenskalemsstaterna. Det unge-

flestaförekommer i defrivilligtnivå. Startstödetfär dansk är men
Start-stöd för jordbrukare.liknandeSverige har redanEG-länder. ett

trädgårdsod-erbjudasEG-inträdeföreslås vidstödet ävenett nyanu
producentorganisationer finns ibildandelare. Stödet till nästanav

för svenskastödetpå bästa utformaEG-stater. Församtliga sättatt
analysförhållanden behöver göras.en noggrann
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Sveriges lantbruksuniversitets SLU prioritering grundläg-av mer
gande forskning bedöms riktig. Forskningen måste inom priorite-vara
rade områden ligga på hög internationell nivå.en

Trädgårdsnäringen beroende bådeär forskning och försöksverk-av
samhet. Den bör dock i högre grad finansieras näringensenare av
själv.

Rådgivningen fungerar effektivt instrument för uppnåettsom att
olika samhällsmål. Inför EG-inträde ökar behoven rådgivningett av
och då särskilt inom företagsekonomi och marknadsfrågor. 2 miljo-

kronor år föreslås i anspråk för rådgivningutbildningner tas iper
trädgårdsnäringens EG-anpassning.

Ansvaret för den branschmässiga rådgivningen bör åvila näringen
själv den Rådgivningsutredningen föreslagna ändringenmen hu-av av
vudmannaskapet för denna del rådgivningen kommer olämpligt in-av
för EG-inträde. Det statliga driftsbidragetett bör därför underges en
femårperiod.

Odlingstekniskt hävdar sig svensk odling väl. På marknadssidan har
inte effektivitetsutveckling Det börägt ankommasamma när-rum.
ingen själv utveckla och effektiviseraatt marknadsföring m.m.

En satsning 3 miljoner kronor år föreslås till trädgårdsnär-om per
ingens miljöfrågor och bör finansieras med influtna miljöavgif-som

Satsningen behövs iter. synnerhet för minska användningen be-att av
kämpningsmedel i trädgårdsnäringen också för fortsätta arbe-attmen

med minska växtnäringsläckagetet frånatt växthus.
Medel på ekologiskt lantbruk,satsas den Omställnings-som senast av

kommissionen föreslagna ökningen 10 miljoner kronor, förutsätts
kunna användas också till ekologisk trädgårdsodling.

Eftersom trädgårdsnäringen arbetsintensivär den regionalpoli-är
tiskt intressant. De regionalpolitiska stödmöjlighetema bedöms vara
tillfredsställande.

Energikostnadema betydandeär del växthusodlingens totalaen av
kostnader. Eftersom växthusodlingen blir drabbad ändratmest av
gränsskydd föreslås vissa energiskattelättnader jämfört med vad som
planerats för 1994-1996.

Skador inom trädgårdsnäringen föreslås efter 30 juni 1993 ersättas
enligt riktlinjerna för naturolycka. Begreppet naturolycka bör då, för-

allvarliga frostskadorutom i frukt- och bärodlingar plantskolor,samt
också omfatta andra allvarliga icke försäkringsbara skador varak-
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särskilt skördeskade-produktionsanläggningar. Införandettiga ettav
bör del-Behovet sådantträdgårdsnäringen avstyrks.skydd för ettav

frivilliga försäkringar.täckasvis kunna genom
trädgårds-SCB trädgårdsräkningar ochcentralbyrånsStatistiska

fortsättningsvis. Särskiltgenomförasinventeringar behöver vä-även
trädgårdsnäringensbedömningardet kunnasentligt göra ut-är att av

förutsättningarna kommer för-1990-talet, eftersomveckling under att
producentpriserutvecklingenbehöverpåtagligt. Dessutomändras av

föreslås få iJordbruksverketproduktionskostnadsposter följas.och
träd-utvecklingen inomårligenfölja ochuppdrag avrapporteraatt

gårdsnäringen.
behovetpå näringen ökaröverförtakt medI att staten avansvar

näringen haft till-1980-talet harSedan mittenkollektiva medel. av
för handelsgödsel och be-prisregleringsavgifteråterbetaladegång till

förslag skallOmställningskommissionenskämpningsmedel. Enligt
juli 1993.slopas fr.o.m. 1prisregleringsavgifterna

organisationerför näringensbedöms möjligtEftersom det inte att
föreslåstillräckliga kollektivaskapatill EG-inträdeett avresurser,

199394-199596 tillförasårligenmiljoner kronor när-budgetrnedel 5
och för effek-till EG-anpassninganvändasoch i första handingen att

medeldessa börmiljon kronortivisera marknadssidan. Minst 1 an-av
för trädgårdsprodukter.åtgärdertill konsumtionshöjandevändas
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1 Uppdraget, avgränsningar och arbetets
bedrivande

Genom såväl nationella internationella beslut på områden därsom
trädgårdsnäringen i vissa fall endast mindre sektor, skapasutgör en
väsentligen ändrade förutsättningar för trädgårdsnäringens produk-
tions- och konkurrensförhållanden. Mot denna bakgrund bör träd-
gårdsnäringens utvecklingsmöjligheter utredas. Enligt direktiven
1992123, återges i sin helhet i bilaga bör utvärdering gö-som en

konsekvenserna 1979 års trädgårdspolitiska beslut och deras av av
beslut därefter har fattats.som

Utgångspunktema för utredningen bör den näringspolitikvara nya
riksdagen har lagt fast hösten 1991. Den innebär politiken skall in-att
riktas på generella åtgärder skapa goda förutsättningaratt förgenom
företagande i Sverige och konkurrenssnedvridande och selektiva fö-att
retagsstöd avvecklas.

Utifrån detta bör förutsättningar skapas för svensk trädgårdsma-en
ring, vid EG-inträde stark och konkurrenskraftig.ärettsom

Utredningen bör analysera trädgårdsnäringens kostnads-, mark-
nads- och konkurrenssituation och jämförelsergöra med Sveriges vik-
tigaste konkurrentländer.

Utredningen bör analysera forskningenäven jämfört med våra vik-
tigaste konkurrentländer. Behovet strukturanpassning, producentko-av
operativa försäljningsföretag och främjandeorganisationer vid EG-ett
medlemskap bör analyseras, liksom möjligheten minska användning-att

kemikalier.en av
Nuvarande regelsystem bör bedömas framför allt med hänsyn till

GATT:s och EG:s regelsystem. Behovet skördeskadeskydd börettav
bedömas i internationellt perspektiv, liksomett hur eventuellt så-ett
dant bör finansieras.

För utredningsarbetet har vissa avgränsningar gjorts. Enbart den
yrkesmässiga trädgårdsproduktionen har behandlats. Således har vare
sig hemträdgårdsodlingen eller den s.k. sektorn tagits med. Od-gröna
lingen till konservindustrinärter har inte behandlats.av
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Avgränsningen ockå gjorts så färska trädgårdsproduk-har enbartatt
har behandlats, således inte beredda Frågan trädgårdsnä-ter omvaror.

ringens livsmedelsindustrin haravsättningsmöjligheter till inte stude-
för inte specifikt i direktiven,dels den harnärmarerats angettsatt

dels för överläggningar Statens SJVdet vid med jordbruksverkatt
har framkommit verket har påbörjat arbete med analysera vilkaattatt
konsekvenser EG-inträde skulle få för denna fråga.ett

Till utredningen har regeringen överlämnat två skrivelser, harsom
beaktats i utredningsarbetet. l den skrivelsen har Lantbruksstyrel-ena

redovisat uppdrag lämna förslag till organisation förett attsen ny
Frukt-, Grönsaks- och Blomsterfrämjandet. andra skrivelsenI den
hemställer Trädgårdsnäringens Riksförbund vissa åtgärderTRF om
för den svenska trädgårdsnäringen.

tagit utgångspunkt svenskt medlemskap iUtredningen har ettsom
EG år 1995.

har överläggningar medUnder utredningsarbetet ägt rum represen-
för växthusodling köksväxter, krukväxter och snittblommor;tanter av

vid SLU; plant-frilandsodling köksväxter, frukt och bär; forskareav
Grönsaksdistributörer medskolebranschen; Sveriges Frukt- och samt

Trädgårdsfrämjandena.
omställnings-Samråd med rådgivningsutredningen ochhar ägt rum

myndigheter ochkommissionen. Utredningen har haft kontakter med
trädgårdsnä-organisationer, har arbetat med frågor berörsom som

varit med i utredning-ringen, i första hand de harexperter,genom som
myndigheter ochhar tagits med andra berördaKonktakter ävenen.

organisationer.
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2 Trädgårdsodlingens omfattning

Inom trädgårdsnäringen sker yrkesmässig produktion köksväxter,av
prydnadsväxter, frukt och bär plantskoleväxter. Odlingen skersamt
dels i växthus under glas, dels på friland. Följande indelning fö-av

görs.retagen
Växthus: grönsakerköksväxter, krukväxter, snittblommor, lök-

blommor, utplanteringsväxter, småplantor och sticklingar.
Friland: grönsakerköksväxter, frukt, bär, snittblommor, plant-

skola.
Nedan angivna uppgifter svensk trädgårdsnäring i huvudsakärom

hämtade från den trädgårdsinventering, Statistiska Centralbyrånsom
SCB genomförde år 1991 och gällde förhållandena år 1990. Isom

SCB, Trädgârdsinventeringenrapporten 1991, J 10 SM 9103 redo-
visas också jämförelser med tidigare år.

2.1 Arealer och företag

Trädgårdsinventeringen visar 4 300 företag år 1990 hadeatt träd-ca
gårdsodling, omfattade minst 200 m2 i växthus eller minst 2 500som
m2 på friland.

Både antalet växthus- och frilandsföretag har minskat sedan år
År1971. Se diagram 2.1. 1990 fanns 1 460 växthusföretag och

3 452 frilandsföretag. Ca 600 företag har både växthus- och frilands-
odling.

Diagram 2.1
Antal företag med växthusodling frilandsodling 1971-1990resp.
Antal
8000
6000

4003

2000

19901976 1981 198A 1987
Källa: SCB, Trädgårdsinventeringen1991
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tredjedel sedan årmedminskatharväxthusarealtotalaLandets en
År 512281 m2.till 3denuppgick19902.2.diagram1971 Se

2.2Diagram
1971-1990periodenunderVäxthusytan

1000-talkvm

5000
4000
3000
2000
1000

1990071 1937195419811975
1991TrädgårdsinventeringenSCB,Källa:

År ungefär densamma144 ha,frilandsareal 12Sveriges1990 somvar
ök-uppvisades19871981 ochMellan åren2.3.diagram1971 Se en

arealen.minskning1990I987 ochårenmellanochning aven

2.3Diagram
1971-1990periodenunderFrilandsarealen

Hektar

1991TrädgárdsinventeringenSCB,Källa:

blivitarealmässigt20-årsperiodenunder denharFöretagen senaste
årväxthusföretagen,bådegällerdubbelt så Dettaungefär somstora.
årfrilandsföretagen,och2 250 m2.genomsnitt1990 i sammasomvar

3,5 ha.var
2.4.diagram DenframgårlänolikafördelningVäxthusytans av
därnästlän ochMalmöhus1990 ifanns årarealenstörsta

län.HallandsochStockholmsKristianstads,
i landet. Kris-fördelningfrilandsarealensockså2.4Diagram anger

frilandsarealen. Kalmar,denlän harMalmöhus störstaochtianstads
ÖstergötlandsÖrebro ochSkaraborgs,Blekinge,Hallands,Gotlands,
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1980-taletUnderlän frilandsodling.har också relativt omfattandeen
gällervadbådeSkånelänen,har dock trädgârdsodlingen utanförökat

frilands- och växthusodling.

Diagram 2.4
olika länVäxthusytan fördelade påfrilandsarealenresp.

VÄXTHUSVTA FRILANDSÅREAL
5°°°W5 Z srocxnows

P95 3 UPPSALAsöoanmmuuos SÖDERMÅNUNOSösTeRoürLAms:1 üsrsmonmos.JÖNKMWGS3 JÖNKÖPINGSxnouuasnas] KnouoamssK“:3 KALMARJGOTLANDS Gonmns:lBLEKINGE aLmNGEmflKRISTIANSTADS KmsnmgmsMALMÖKUS MALMONUSN°5::::3 HAUANDS:lGÖTEB0sonus 645,530BONUS:lÄLVSBORGS Wiens:JsxAAAsoacs Annons3vxamunos VÃRMWOS3öasano ÖREBRO
vÅsTMANuNDs VÄSWMUNDS

K°°P“55 KOPPARBERGSGÃVLEBORGS GÅVLEBOHGS3VÃSTERNORRLANOS VÃSTEMORRLWDS
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Växthusodlingen2.2

växthusytan. Upp-totalaglas för 90 % denVäxthusen av svarar ca av
växthusareal.landetsdominerande delenvärmda växthus denutgör av

delförlitet antal företagTabell 2.1 visar storatt ett avsvarar en
företagen10Exempelvis de %landets växthusyta. största avsvarar

arealen.hälftenför så mycket nästansom av
årförändrats sedanväxthusodlingen harolika inriktningarHur av

företagantaletsamtliga hartabell 2.2. För1971 framgår grenarav
kraftigt.mycketsnittblomsterodling minskatför harminskat. Ytan

fördubblats ochhar däremotMängden producerade krukväxter nästan
blivitlandet harproducerade isticklingar och småplantorkvantiteten

20 åren.gånger så under deän senastetre stormer
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Tabell 2.1
Växthusyta

Växthus Växthus
med uppvärmninguppvärmning utan

Växthusyta antalantalyta yta
företagm2 m2 företag m2 företagper

200-1 000 268 258 509 78 526 226
1001-5 00 181l 260 533 588 173220
5 001- 141440 392 159 52 775

Summa l2 304 521 42969 183 l 256
Källa: SCB, Trädgârdsinventeringcn1991

Tabell 2.2
Växthus- bänkgårdsodlingens omfattning under perioden 19719--och
1991

1971 1976 1981 1984 1987 1990
Köksväxter

1000m2 15621913 2012 1704 1580 1774yta,
antalföretag 368 829 739 6411676 5661

Snittblømmor
00 m21 821 325 675 534 399 3091 1yta,

antalföretag l 384 935 541 424 341 228

Krukväxter
kvantitet, 10O 049 35 361 37 384 46 719 4627 113 31 347st
antalföretag 284 933 834 8121 557 1 697

Läkblømmor
kvantitet, 1000 146505 180740 161 602 133033 130 880 122488st

företagantal l 479 1200 789 641 587 467

Utplanteringsväxter
kvantitet, 1000 78 454 68 932 60777 57 51 672 229 70 410st
antalföretag 1936 970 846

Sricklingarochsmåplantor
kvantitet, 1O0 33 517 28 452 60 305 61 699 111 074 117 605st
antalföretag 594 259 586 326
Uppgiften tillgänglig för utplanteringsväxtertotalt.

Uppgiften tillgänglig för sticklingar och småplantortotalt.

Källa: SCB, Trädgårdsinventeringen1991
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2.2.1 Köksväxter under glas
De klart köksväxtkulturemastörsta under glas ochär gurkatomat
med 660 000 m2 66 ha 540 000 m2 54 ha. För ochresp. tomat gur-
ka har skördekvantitetema ökat mycket kraftigt under perioden
1971-1990. Om räknar på samtliga företag har avkastningenman un-
der perioden i genomsnitt ökat från 10,0 kgm2 till 27,1 kgm2 för

och från 21,0 Ävenkgm2 till 33,8tomat kgm2 för gurka. tomat-om
och gurkföretag finns i hela landet, de företagenär största i huvudsak
lokaliserade till södra Sverige.

Sallatsodlingen i växthus har ökat under år främst tacksenare vare
några få specialiserade företag med krukodling sallat med mångaav
omgångar under år.ett

Melon och andra köksväxter odlas i liten omfattning i Sverige.

2.2.2 Krukväxter
Av krukväxtema det följandeär odlas i antal:arter Bego-störstsom
nia 9 miljoner stycken, julstjäma 6 miljoner stycken och pelargon
9,5 miljoner stycken. Det totala antalet krukväxter producerade i
Sverige 46 miljonerär stycken. Krukväxtodlingen finns i hela landet

med tydlig dominans i Skånelänen och imen storstadsregionema.en

2.2.3 Snittblommor i växthus
Efter minskningen i både areal och antal företag för snittblomsterod-
lingen det framförär allt odlingen 59 400 m2, krysante-av rosor

24 945 m2 och alstromeria 20 800 m2mum finns kvar. Totaltsom
produceras snittblommor på 120 070 m2 i landet. Den snittbloms-stora
terproduktionen lokaliserad till Skåneär och storstadsområdena.

2.2.4 Lökblommor
Lökblommoma i växthus domineras helt tulpandrivningen medav
drygt 100 miljoner stycken totala 122 miljoner lökblommor. Få,av

och specialiserade företagstora bestämmer lokaliseringen i landet.
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Utplanteringsväxter2.2.5
penséer ochpetunia,utplanteringsväxtemavanligaste är tagetes,De

produce-53 miljonertotalt73 % deförfyralobelia. Dessa avsvarar
någorlunda jämntutplanteringsväxterOdlingen ärplantorna.rade av

landet.fördelad över

Småplantor sticklingaroch2.2.6
försticklingarsmåplantor ochproduktionenkraftigt ökadeDen av-av

ochstycken53 miljonerköksväxtplantoruppdragningsalu avavser
stycken.miljoner42prydnadsväxtersmåplantorproduktion avav

Skåne.företag ispecialiseradetillkoncentreradOdlingen är stora

1990-1992växthusodlingeninom2.2.7 Trender
växthusodling-1990 harårförhållandenainventeringSCB:sEfter av

officiellnågonmed ifinns inteDettanågon mån förändrats. sta-ien
mätningarnatendensDendockFöljande trender kantistik. somanges:
snittkrysan-odlingeninnebärfortsätter. Det1987-1990utvisade att av

minskari krukaoch odlingenminskar växtergrönaatt sam-temum av
nå-ökarblommande krukväxterväxtslagenviktigastedetidigt avsom

litetrelativtförändratsväxthus hariköksväxterArealemagot. av
de låga1993 grundårminskakan tänkasår 1992 avt.o.m. men

miljoner55-60omfattadeUtplanteringsväxtema1992.priserna år
två åren.under deplantor senaste

Frilandsodlingen2.3

frilandsodling köksväxter,medantalet företagArealema och av
tillunder åren 1971plantskoleväxtersnittblommor ochfrukt, bär,

antaletinriktningar harsamtligaframgår tabell 2.3. Inom1990 av
iår 1971. Utöver de1990 medjämför årminskatföretag om man

odlingenomfattandedenredovisade arealerna kommertabellen av
industrin.tillärtor
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Tabell 2.3
Frilandsodlingens omfattning

1971 1976 1981 1984 1987 1990

Köksväxter
areal, hektar 4 987 1805 3985 6 412 6 235 5 790
antal företag 3 581 2 601 2 022 2 448 2 321 825l

Frukt
areal,hektar 3 495 3 387 3 039 3 110 3 116 2 390
antal företag 1 508 811 620 623 558 503

Bär
areal, hektar 817l 2 026 2 562 2 991 3 240 3 139
antal företag 2 735 699l l 285 1458 1429 236l

Snitrblommor
areal, hektar 288 169 92 87 73 65
antal företag 1609 l 082 267 231 200 156

Plantskøleväxter
areal, hektar 890 965 750 793 737 706
antal företag 683 936 327 310 303 246
Här medräknasinte odling i container 30 havid 65 företag 1981, 45 havidca ca94 företag 1984, 37 havid 85 företag 1987och 40 havid 84 företag 1990.ca ca

Här medräknasinte änodling till industri.
Källa: SCB, Trädgårdsinventeringen1991

Köksväxtodlingen ökade under första hälften 1980-talet både vadav
gäller areal och antal företag. Under delen 1980-talet gicksenare av
köksväxtodlingens Ävenareal och antal företag tillbaka något igen.
för bärodlingen ökade arealen och antalet företag under 1980-talets
början. Antalet bärföretag minskade igen under slutet 1980-taletav

arealen hölls kvar på den höga nivån.men
Den sammanlagda frilandsarealen har i hållitsstort sett samma

nivå vid jämförelse mellan periodens början och slut. De areal-största
förändringarna gäller bär, areal har fördubblats ochnästan snitt-vars
blommor, areal har minskat till fjärdedel under perioden. Are-vars en
alen för frukt och plantskoleväxter har minskat medan köksväxtareal-

har ökat något.en
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på friland2.3.1 Köksväxter
antal produkter. Areal-omfattarKöksväxtodlingen på friland ett stort

följer is-29 arealen, däreftermed %mässigt den störstaär morot av
båda 11 %.bergssallat och matlök,

till industrin med.finns inte ärtodlingenSCB:s redovisningarI
genomsnittlig areal påSverige medomfattande iDenna odling är en

00010 ha.ca
Skåne tillköksväxtodlingen frånviss förskjutningEn resten avav

under l980-talet.Sverige kan konstateras

Fruktodling2.3.2
Äpple ungefärfruktodlingen ochdominerande inomheltär upptar

med 12 %Därefter kommertotala fruktarealen.82 % den päronav
Kristian-fruktodlingslänenviktigasteoch plommon med 5 %. De är

Jönköpings 71 ha och Krono-393 ha,stads 672 ha, Malmöhusl
49 ha.bergs

Bärodling2.3.3
medabsolut kulturenjordgubbar denbärodlingenInom störstaär

och hallon 3 %.vinbär 25 %arealen. Svarta71 % upptarav
despridd i landetrelativtJordgubbsodlingen störstaär area-men

250 ha, Blekingei KristianstadsSverige bl.a.lema finns i södra
237 ha. Förlän hela rikets 2Kalmar 199 ha255 ha och svartaav

arealen finns i Norrbottensdenvinbär gäller dvs. störstamotsatsen
vinbär.Totalt i landet finns 797 halän 232 ha. svarta

påSnittblommor friland2.3.4
till 65 ha är 1990.i landet uppgick endastArealen snittblommor

2.3.5 Plantskola
alléträd 2025 %, %plantskolesektom prydnadsväxterInom upptar

plantskolearealen 705arealen. totalaoch fruktträd 16 % Den varav
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ha år 1990. Knappt 90 % arealen fanns i Götaland med 210 ha iav
Malmöhus och 100 ha i Kristianstads län.

2.3.6 Trender inom frilandsodlingen 1991-1992
Följande bedömningar frilandsodlingen under tiden 1991-1992av
kan Köksväxtodlingen på friland har i varitanges: oföränd-stort sett
rad. Fruktodlingsarealen, minskade kraftigt mellan åren 1987som
och 1990, har åter ökat äterplantering på omkring halva dengenom
röjda arealen se avsnitt 16.2.2.

Bärodlingen liksom snittblomsterodlingen på friland har inte för-
ändrats i någon utsträckning.större Plantskolearealema också oför-är
ändrade.
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3 Trädgårdsnäringen i
samhällsekonomin

3.1 Produktionsvärde

Det samlade värdet den svenska yrkesmässiga trädgårdsproduktio-av
uppgick år 199091 till knappt 2 800 miljoner kronor. Dennen stör-

delen detta, l 750 miljoner kronor växthusproduktio-sta utgörsav av
medan frilandsodlingen köks- och prydnadsväxternen motsvararav

värde 700 miljoner kronor 300och frukt- och bärodlingenett av ca
miljoner kronor. Dessa värden bygger på beräkningar gjorts vidsom
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Info i Alnarp. Av produktionsvär-
det står prydnadsväxtema för drygt hälften och delen dettastörsta av
eller 3001 miljoneröver kronor prydnadsväxter iutgörs växthus.av
Se vidare tabell 3.1.

Tabell 3.1
Beräknade produktionsvärden inom trädgårdsnäringen 199091

Produktionsområde Produktionsvärden
miljoner kronor %

Växthus: Köksväxter 415 15
Prydnadsväxter 1 326 48

Friland: Köksväxter 546 20
Prydnadsväxter 172 6

Frukt och bär 327 12

Summa 2 786 101
Källa: Sverigeslantbruksuniversitet,SLU Info 369,Trädgård 1992.rapport

Det sammanlagda värdet köksväxtodlingen i växthus och på frilandav
enligt beräkningarna 960är miljoner kronor. De ekonomiskt viktigas-
produkterna ochär gurka står förte vardera 230,tomat, morot som

152 och 140 miljoner kronor. De växtslagen såledesstörsta utgör vär-
demässigt hälften helaöver köksväxtodlingen.av
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dominerar jordgubbsodlingen påfrukt och bärInom området
jordgubbar förmiljoner kronornaliknande Av de 327sätt. svarar

kronor och föräpplen för 120 miljonermiljoner kronor,144 päron
24 miljoner kronor.

visarprydnadsväxtodlingen krukväx-liknande beräkningEn attav
60 produktionsvärdet i växthus eller%dominerar och utgörterna av

285 miljoner kronorSnittblommor642 miljoner kronor. motsvarar
miljoner Det totala värdet för211 kronor.och utplanteringsväxter

plantskoleproduktion uppgick enligt beräk-inkl.prydnadsväxtodlingen
199091.kronorning till l 498 miljoner

Statistiken dockockså omfattning.Husbehovsodlingen har ärstor
utifrån försäljning fröpåsar ochgjortsosäker. En beräkning avsom

omfattning påbärodlingens värdeuppskattning frukt- och ettgerav
Info âr 1992.300 miljoner kro11or SLU

trädgårdssektom 9 % jordbrukssek-Produktionsvärdet i är ca av
1988.bruttonationalprodukten år Denpromilleeller 2,5toms yr-av

andel har tidigare beräknatsträdgårdsodlingens BNPkesmässiga av
förädlingsvärtle inom trädgårds-påtill 1,3 promille, baserat ettca

jordbrukssektom tillför Hjelm,ungefär % detnäringen 7 av som
1987 44.Svensk trädgårdsforskning s.

3.2 Konsumtionsvärde

trädgârdspro-till värdena förproduktionsvärdenaNär går frånman
och det för-konsumtion, tillkommer importenvårduktemas andel av

totala pri-handel och distribution. Denskapas inomädlingsvärde som
till 780 miljarder kronor. Avår 1991 värderaskonsumtionenvata

artiklar, tobaklivsmedel, kemisk-tekniskadetta dagligvarorutgör
Köksväxter, frukt och bär20 och bostäder 27 %.och blommor %

bådemiljarder kronor. omfattar1991 för 21,4 Dettasvarade år ca
pryd-Motsvarande värden förfärska, frysta beredda produkter.och

kronor.nadsväxter 6,8 miljarderär
alltså trädgårdsprodukter för 28 miljar-Tillsammans översvarar

knappt 4 % värdet påvår konsumtion. Dettader kronor utgör avav
dagligvarukonsumtionen.privatkonsumtionen i landet, eller 18 % av

hälftenTill husbehovsodlingen. Knapptdetta kommer värdet av av
import. Däremotköksväxtema prydnadsväxtemaoch utgörs ärav ca

skulle innebära ungefär hälf-23 frukt bär importerade. Detoch attav
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de 28 miljarderna värdetten deutgör svenska trädgårdsproduk-av av
i konsumtionsledet. Se vidare tabellterna 3.2.

Tabell 3.2.
Konsumtionen trädgårdsprodukter i Sverige 1990-1991av

1990 1991
trädgârdsprodukterAtliga

Totalvärdet direktkonsumtionen,miljoner kronor.av
Färska,frysta och bereddaprodukter:

Köksväxter 8 275 8 919
Frukter, bär 11 502 12 515m.m.
Summa 19 777 21 434

Prydnadsväxter
Beräknatvärdei detaljhandelsledet miljoner kronor,Svenskproduktion 3 450

Imponerade 3 315vanor
Summa 6 765

Totala konsumtionsvärdetför ärligaträdgårdsprodukter
prydnadsväxter,samt

miljoner kronor 28 199
Källa: Nationalräkenskapema,Jordbruksverkets 1992:10ätliga prod.rapport

Konsumtionsvärdet är avsevärt värdetstörre produkternaän i od-av
lar- och importled. För prydnadsväxter värdet iutgör producentled

tredjedel värdet i konsumentled. För de ätligaen produkternaav är
skillnaden I Figur 3.1större. illustreras värdet de viktigaste grön-av
sakerna i producent-, import- och konsumentled.

Bland grönsakerna det högsta värdetrepresenterar tomaterna även
i konsumtionen. Morot och gurka ligger på andra plats. Sallat och sal-
ladskål tillsammans har dock högre konsumtionsvärdeett dessaän en-
skilda produkter. Importvärdet högreär värdet inhemskän produk-av
tion lök och sallatsalladskål.tomat, Värdet den svenskaav av morots-
och vitkålsproduktionen däremot högreär importvärdet.än
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Figur 3.1.
konsumentledet årochimport-grönsaker i producent-,påVärdet
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SalladSalladVilkål LökTomat Gurka Morot
skål
IEI Konsumtionsvárdesvárde ImportvårdeP

slut-värde dedellitenPrimär-produktionen närutgör varomasaven
inhemska produk-i det2,8 miljarder kronorligen når konsumenten:

stället åter-konsumentled. Iitill 14 miljarder kronortionsledet ökar
förädlingsvärdeträdgårdsproduktemasdelenfinner den stora avman

föranleder särskildfaktumhandels- och distributionsieden. Dettai en
kap 5.marknadsstrukturen segranskning av
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3.3 Konsumtionsutveckling
Konsumtionen i volym 1980-talet.räknat har stigit kraftigt under
Konsumtionen färska exkl.potatis ökade med tredje-grönsakerav en
del medan fruktkonsumtionen fjärdedel.ökade med en

Tabell 3.3.
Konsumtionen i år 1980-1991och under periodenper person

djupfrystaFärskaoch prod.: 1980 1985 1990 1991

Köksväxter 31,5 41,1 42,3 41,9
Frukt och bär 54,0 57,2 54,9 58,4
Källa: ordbrulçgvgrkg:J

Konsumtionen prydnadsväxter svårare redovisa. Den vanligaär attav
importstatistiken från Statistiska Centralbyrån SCB och Tullverket

i medan pmdüktionsstatistiken redovisas i antal Sta-produkter.m853
jordbruksverks växtinspektionsenhet har sammanställtdock im-tens

portstatistik i antal stycken, för vissa år, vilket möjliggör beräk-en
Årning konsumtionen. 1987 konsumerades 94 miljoner krukväx-av

i Sverige och år 1990 antalet 103 miljoner stycken. Motsvaran-ter var
de siffra För år 1984 89 miljoner stycken. Jämförelser med tidiga-Var

år omöjliggörsa På grund avsaknad importsiffror. Konsumtio-Te av av
i antal krukväxter räknat har ökat med 10 3 år.% Vi kö-nen runt
omkring 12 krukväxter årligenper per person.

Sammanfattningsvis kan konstatera det finns ökande ef-attman en
terfrågan på trädgårdsprodukter hos de svenska konsumenterna. Detta
gäller både prydnadsväxter, grönsaker, frukt och bär. Importen är
omfattande. Ungefär hälften det slutligen när de svenska kon-av som

trädgårdsproduktema kommer från utlandet. Fördel-sumenterna av
ningen mellan import inhemsktoch odlat behandlas i särskiltett av-
snitt den internationella konkurrensen.om

3.4 Prisutveckling
Under 1970-talet infördes livsmedelsubventioner på jordbruksproduk-

Dessa utgick till de produkter omfattas jordbruksprisreg-ter. som av
leringen. Den relativa prisökningen på grönsaker blev på destörre än
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denvarit mot-bilden1980-talet harUnderprodukterna.prisreglerade
jordbruksprodukter.billigare änrelativtblivitGrönsaker harsatta.

deFör störstakonsumentled.producentledsåväligällerDetta som
konsumentledetivarit störreprisökningenharprodukternaenskilda

producentledet.iän
med kon-deflateraderealaiKonsumentprisutvecklingen termer,

fluk-grönsakerpåPriserna3.2.figurivisasKPI,sumentprisindex,
trend.stigandeKPImedan ärtillår enfrån annat,ettetttuerar

3.2.Figur
penning-års19801980-1991grönsakerpåkonsumentpriserReala
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De viktiga växthusgrönsakema och gurka har följttomat negativen
realpristrend i konsumentledet. Den procentuella realprisminskningen
har varit ganska likartad för lök. Det reala vitkåls- och morotspriset
har däremot varit i konstant. Trädgårdsprodukterstort sett har totalt

blivit billigare i förhållandesett till andra livsmedel, särskilt under
första halvan 1980-ta1et.av

Konsumentprisindex KPI har fördubblatsän under årenmer
1980-1990, medan grönsaksprisema i producentledet har ökat från
0-50 %. Producentpriset på lök och sallat har legatmorot, ellermer
mindre stilla medan och gurkprisema hartomat- stigit med runt
50 %. Det gäller också för gurkor och rödbetor till industrin.senare
En 50-procentig prisökning kan också för äpplen ochnoteras päron.
Vad gäller priserna på prydnadsväxter så data mycketär bristfälliga.
Odlarpriset på krukkrysantemum, pelargon och tulpaner har i stort

hängt med den allmännasett prisökningstakten med ökningar på 80-
100 % åren 1980-1990.

För flertalet inhemskt odlade trädgårdsprodukter har importpriset
inverkan på de svenskastor producentprisema. Prisutvecklingen får

därför i internationellt perspektiv, vilketett behandlasses i kapitel

3.5 Sysselsättning

Uppgifterna antalet sysselsatta i trädgårdsnäringenom osäkra. Denär
folk- och bostadsräkningensenaste har inteännu sammanställts, utan

de flesta beräkningar några årär gamla. Totala antalet sysselsatta upp-
gick enligt Trädgårdsräkningen 1987 till 29 500 och dessa fler-av var
talet deltidsarbetare. Endast 5 300 arbetade l 400 timåränmer me-
dan 20 000över hade kortare arbetad tid 400 tim.årän och 4 000 ar-
betade mellan 400 och 1 400 timår. Det finns inga uppgifter för år
1990. Uppskattningsvis kan beräkna antalet årsverken till mellanman
12-13 000 år 1987 SLU Info. Med hänsyn till förändring-personer

i antalet företag och utnyttjade arealer kanen det nuvarande antalet
stadigvarande sysselsatta uppskattas till 7 500 och antalet tillfälligt sys-
selsatta till 17 000 motsvarande 2000 årsverken.personer ca

Trädgårdsnäringen arbetsintensivär sektor. Enligt SCB:sen stati-
stik fanns 4 466 000 sysselsatta i landet år 1990. Trädgårdsnäringen
skulle då för knappt 0,5 % sysselsättningen,svara vilket alltsåav är

bidragetavsevärt än till bruttonationalproduktenmer BNP.



1992:119SOU3Kapitel32

Lokalisering3.6

konsumtions-närhetentraditionellt iodlasTrädgårdsprodukter av
förbegränsningenförhållandenoch biologiska utgörKlimatcentra.

successiv koncentra-skeddeefterkrigstidenUnderproduktionen. en
1981 hadeSverige och årsödratillköksväxterodlingention avav

igrönsaksodlingen76friland och %odlingen påSkåne 60 % avav
växthus.

dåSkåne, ochkoncentrerad tillfortfarandeFruktodlingen är
88 äppelarealen.sina %Skåne behållerKristianstads län.främst av

År Skåne 22 %1981 hadedecentraliserad.däremotBärodlingen är av
svartvinbärsarealen.10 %endastjordgubbsarealen och av

produktio-äppelodlingen,förmed undantagl980-talet har,Under
Skånelänens do-ochdecentraliseratsträdgårdsprodukterätliganen av

nedanstå-framgårarealenUtvecklingenminskat.minans har avav
tabell.ende

3.4.Tabell
%trädgårdsprodukterätligaarealenSkånes andel av

19911980

3350Morot
5151Lök
5166Vitkål
5966lsbergssallat
7985Blomkål
4663Salladskål
7279Purjo
5160frilandsodlade grönsaker:Totalt

6362växthusTomat
8283växthusGurka

Äpple 8888
1722Jordgubbar
810vinbärSvarta

frilandsarealen,förlorat andelarSkåne harkan konstateraMan att av
odlingenfrämstunder l980-talet. Det60-51 %,från är morot,av

för isbergs-decentraliseratssalladskål har ävenvitkål och mensom
behållerminskat. DäremotSkånes arealblomkål harpurjo ochsallat,
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sin andel lökodlingen. Också för den redan utspridda bärod-man av
lingen kan minskning Skånes andel arealen.noteraman en av av

Odlingen köksväxter i växthus koncentrerad, särskiltärav mer
gurkodlingen, 82 finns% i Skåne. Två tredjedelarvarav tomatarea-av
len finns också i denna region och för båda produkter behåller man
sin andel arealen. Sallatsodlingen i växthus har däremot omlokali-av

dock Skånes minskning betydligt mindreärserats, vad påän som
grund felräkning i officiell statistik.av anges

förklaringEn till decentraliseringen jordbrukets behov alter-är av
nativ till spannmålsodling. Jordbrukare i olika delar landet har star-av

produktion frilandsodlade grönsaker,tat och kanske bär.en ävenav
Rådgivning och försäljningsorganisation har varit förutsättningen

för produktionen. En förklaring till decentraliseringen harannan att
med konsumentensgöra attityder och intresse för lokalt och regionalt

odlade produkter. Man kan konstatera decentraliseringen har för-att
klaringar både på utbudssidan med alternativ till jordbruksgrödor,
stöd till ekonomiska föreningar och decentraliserad rådgivning ochen

efterfrågesidan i form konsumentpreferenser och kvalitetsmed-av
vetande.

Av den totala växthusarealen hälften, ellerär än 51 %, lokali-mer
serad till Skåne, vilket liten minskningär sedan år 1981 då siffranen

54 %. Knappt hälften den totala växthusarealen pryd-var ägnasav
nadsväxtproduktion. Under 10-årsperiod har det skett viss för-en en
skjutning i produktionsinriktning. Tidigare hade prydnadsväxtodling-

andelstörre växthusarealen.en en av
Prydnadsväxtproduktionen krukväxter, utplanteringsväx-utgörs av

snittblommor, lökblommorter, sticklingar och småplantor. Hälf-samt
det totala antalet krukväxterten och hela 82 % småplantomaav od-av

las i Skåne. Produktionen utplanteringsväxter i betydligtär högreav
grad lokaliserad till konsumtionscentra och Skåne har endast 28 % av
denna odling. Lökblommor produceras ofta i anläggningar.stora
Stockholms och Södermanlands län står för tredjedel helaen av pro-
duktionen, Skåne har 16 % och Gävleborgs län dryg tiondedel.en

Skåne har behållit sin centrala roll odlingsregionsom stormen en
del frilandsodlingen grönsaker har decentraliserats. Det krävsav av
inga investeringarstörre för lantbrukare grönsaksod-att startaen en
ling på friland. Att investera i växthus har däremot varit alltförett

Nya växthusanläggningarstort steg haratt ta. i några fall byggts upp
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Lokalisering-trädgårdsbranschen.utanförfrån investerarekapitalav
småplantorgrönsaker ochväxthusodlingen främst ävenmenaven av

till Skåne.koncentreradstarktkrukväxter är
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4 Internationell konkurrens

Trädgårdsnäringen i högre gradär jordbrukssektomän för in-utsatt
ternationell konkurrens. Produktemas begränsade och lag-transport-
ringstålighet och det faktum de inte standardiserade,äratt gör att

knappast kan tala något världsmarknadspris för trädgårdspro-man om
dukter. De holländska auktionsprisema har dock ofta karaktären av

sådant.ett
Den europeiska marknaden på 1990-talet köparensär marknad,en

med utbud alla slags trädgårdsprodukter.ett stort Producenter i oli-av
ka länder försöker hitta nischer på denna marknad. Ett ökandenya an-
tal jordbrukare i Sverige har övergått till fältmässig odling köks-av

under l980-talet.växter Samma trend kan märkas i länder Tysk-som
land, Frankrike, Storbritannien och under år Neder-ävensenare
länderna.

4.1 Importutveckling

Konsumtionen frukt, grönsaker och blommor har expanderat kraf-av
tigt under IO-årsperiod. Importen har samtidigt ökat för flertaleten
produkter. Figur 4.1 visar imponutvecklingen för grönsaker mellan
åren 1981 och 1991.

Importen har ökat med omkring 37 % under perioden. Denna ök-
ning överensstämmer väl med konsumtionsökningen.

Grönsaker emellertidär inte homogen produktgrupp, varför deten
kan finnas anledning pånärmare enskilda produkter.att figurernaIse
4.2 och b visas importutvecklingen för de vanligastea växthus- och
frilandsgrönsakema under åren 1980-1991.

Importen lök och vitkål ökade kraftigt år 1987,av be-ettsom var
svärligt år för många frilandsodlare. Lökskörden halverades grund

regnig, kylig och solfattig Importenav säsong.en vitkål har Ökatav
markant, grund priskonkurrens,mest medan trenden iav morots-
importen varit nedåtgående. Blomkålsimporten visar ingen trend, me-
dan importen sallat isbergs- och huvudsallat summerat stiger.av
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4.1Figur
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denstigande. Tomatockså denväxthusprodukter ärImporten ärav
40 000påårlig volymimportprodukten med överviktigaste ton.en

visar jämnkommersiellt i Sverige,odlasknappastPaprika, ut-ensom
kraftigt. Mel-ökadeimporten1991, dåför årmed undantagveckling,

ökning importenkraftig19911990 och kanlan åren noteras av,aven
gurka.ochpaprika,förutom även tomat

Även importskiljakraftigt. Här kanökarfruktimporten avman
Äppelim-inte odlas.Sverigeodlas iprodukterden typ resp.somav

från 55 0001980-1991,årenfördubblats underhar näraporten nog
000100till knappt ton.ton

beskriva.svårareutvecklingengäller prydnadsväxterVad är att
i sortimentet,ändringari ochredovisar importenTullverket ton ex-

snittblom-tillfrån lättaempelvis från små till krukväxter, tungastora
utvecklingen.få inverkan påkan stormor,
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Figur 4.2 och ba
Importutvecklingen för grönsaker 1980-1991

Import 1000import grönsaker198049911000 grönsaker1900-1991 tonton avav
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Krukväxtimporten och snittblomsterimporten i räknat illustreras iton
figur 4.3. Endast krukväxter och avskuma blommor redo-gruppema
visas, dvs. inte snitt- och kransgrönt eller gladiolus- och azalea- grup-
pema.

Efter utveckling krukväxtimporten i börjanen 1980-svag av av
talet kan konstateras årlig volymökning fr.0.m. år 1985. Vissaen upp-
gifter produkternas antal finns tillgängliga. Som jämförelseom kan

importennämnas i vikt räknat ökadeatt med 22 % mellan åren 1987
och 1990 medan ökningen i antal stannade vid 18 %. De importerade
krukväxtema skulle alltså ha blivit styck.tyngre per

Snittblomsterimporten visar stigande trend under i helaen stort sett
perioden och har fördubblats under perioden 1981-1990. Mellan åren
1987 och 1990 ökade importen i med 21 % medan statistikenton vi-
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importstatistikenbliri antal 9 %. Slutsatsenökningen attatt var casar
källor olika resul-bristfällig och olikaprydnadsväxterför är att ger

tat.
krukväx-problemplantskolealster bjuderImporten somsammaav

och övriga plant-uppdelad på prydnadsbuskarRedovisningen ärtema.
och rhododendron åter-azalea, erica, kameliaIskoleväxter. gruppen

dramatiska föränd-dels krukväxter. Ingadels plantskoleväxter,finns
åren,för tio förutomimport kan deringar i denna senaste attnoteras

totala importvolymenvisar kraftig ökning. Denår 1990 upp-en
hela azaleagruppen.16 000 inkl.gick år 1990 till knappt ton

Figur 4.3
1980-1991 1000 ton.och snittblommor,Total import krukväxterav

vlxter 1950-1991avskurnaochImport krukvlxurav
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Konkurrentländer4.2

grönsaker till Sverige. Somfrukt ochantal länderEtt exporterarstort
hitexportländer stod för34exempel kan nämnas tomatexportenatt
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under år1991. Svensk import domineras emellertid fåtal länder,ettav
har betydelse för enskilda produkter.storsom

Nedanstående tabell visar de främsta exportländema för ätliga träd-
gårdsprodukter.

Tabell 4.1
Exportländer på den svenska marknaden för trädgårdsprodukter år
1990.

Produkt Viktigasteexportland% total importav

Tomat Nederländerna53, Spanien35
Gurka Spanien48, Nederländerna43
Morötter Danmark 37, Italien 31, Nederländerna10
Vitkäl Tyskland 61, Nederländerna23
Lök Nederländerna26, Polen21, Australien 14, Italien 11
lsbergssallat Spanien67, Nederländerna11
Salladskål Osterrike 46, Spanien25
Blomkål Italien 42, Frankrike 21
Purjolök Nederländerna65, Frankrike 18
Paprika Nederländerna57, Spanien32
Applen Frankrike 27, Argentina 20, USA 11
Päron USA 28, Chile 15, Frankrike 15, Nederländerna15,

Argentina13

För 7 de 12 för svensk odling viktigaste slagen ätliga trädgårds-av av
produkter alltså Nederländernaär bland de exportländemastörsta till
Sverige. Nederländerna det främsta konkurrentlandet,är eftersom
dess säsong överensstämmer med den svenska. Spanien och Italien kon-
kurrerar inte i utsträckning med inhemsk odling. Prisnivån isamma
Sydeuropa emellertid viktigär sin påverkan på främst dengenom
holländska prisbildningen.

För krukväxter står Danmark för fjärdedelarnästan impor-tre av
medan Nederländerna står förten, cirka femtedel.en

4.3 Inhemska marknadsandelar

För del de trädgårdsprodukterstor odlas inom landeten harav som
den inhemska odlingen hög marknadsandel.en

Beträffande ätliga trädgårdsprodukter varierar marknadsandelama
med produktslagen Sverige inte självförsörjandeär med någonmen
frukt eller grönsak. Tabell 4.2 visar självförsörjningsgraden uttryckt
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grönsakerna 1981-marknadsandelar för viktigasteinhemska desom
1990.

4.2Tabell
köksväxtslag 1981-1990, helår,marknadsandelar för olikaInhemska

%

1984 1987 19901981

29 3122 26Tomat
55 62Gurka 56 55

90 89 9286Morot
49 32 56Lök 57

49 4878 76Vitkål
40 32 37lsbergssallat 30

20 22Salladskål 27 21
50Blomkål 58 70 55

marknadsandel på 30 medan gurk-tomatodling har %,Svensk caen
sallatsodlingen, isbergssallat ochodlingens andel 60 %. Förär över

1990.tämligen liten, 37 22 % årsalladskål marknadsandelenär resp.
tal hälften den totalavitkål, blomkål och lök har i rundaSvensk av

marknadsandelen,konsumtionen årligen. högsta inhemskaDen över
1987för frilandsodlade grönsaker år90 %, Förnoteras morot. var

marknadsandelar jämfört med årdåligt odlingsår och tappadeett man
odlingfr.0.m. 1981-1990 har svensk tagit marknads-1984. Räknat

vitkål, salladskålfrån importen i 5 fall Undantagenandelar ärav
och blomkål.

framgångsrik.svenska fruktodlingen har varit mindre Impor-Den
sista halvan 1980-äpplen har kraftigt, särskilt underökatten avav

1990. Svenska40 år gamla imponstoppet eliminerades årtalet. Det
den totala marknadenäpplen kunde då behålla endast 15 % motav

1990år 1984 och 23 1981. Endast 9 % kom år27 % % år päronenav
År då-inhemsk odling, 15 % år 1981. 1990 specielltfrån mot gav en

lig skörd frukt i Sverige.av
äppelimporten EG-ländema ökade kraftigt år 1990.Särskilt från

från sin likartadeImporten Europa på grund allvar-säsongär enav
odling importen från Argentina,ligare konkurrent till svensk än

Över totala äppelimportenChile och Nya Zeeland. hälften den kom-av
Ävenfrån EG-länder har Frankrike ökat sin andel.och dessamer av

på päronmarknaden har Frankrike expanderat.
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Vad gäller prydnadsväxtema varierar marknadsandelama mycket
med produktslag. För de viktigaste svenska krukväxtkulturema har

inhemskaden odlingen höga marknadsandelar -i genomsnitt 75 % av
de viktigaste kulturema, tabell 4.3.sex se

Tabell 4.3
Import och svenskodlat för de i svensk odling viktigaste krukväxt-
kulturema 1987 och 1990, 1000 andel i %st;

Import Svenskodling Andel sv.odlat
1987 1990 1987 1990 1987 1990

Begonia 8 3342 950 2 737 0969 74 77
Cyklamen 723 023l I 725 l 658 70 62
Pelargon 1584 l 808 8 975 9 507 85 84
Krysantemum 1 101 494I 5 147 4 621 82 78
Sainrpaulia l 271 214 3 337 3l 353 72 73
Julstjäma 3 222 3 365 5 376 6 62155 65

Summa: l0 851 ll 641 32 894 34 390 75 75
Källa: Trädgårdsräkningen Trädgârdsinventeringen1988, 1991och Lantbruksstyrel-
sensJordbruksverketsinförselstatistik.

Det främst för dessa blommandeär den inhemska produk-växter som
tionen dominerar. Gröna importeras i hög utsträckning. årväxter
1987 importandelen för dessa 80 %. Totalt för krukväxternäravar

marknadsandelen 45 år% 1990, vilket innebär minskningvar en se-
dan 1987. Preliminära data för år 1991 visar på siffrorna från åratt
1990 håller i sig. Importen och den svenska produktionen redovisas i
tabell 4.4.

Tabell 4.4
Importerade och svenskodlade krukväxter, 1987 och 1990, totalt och
andel i %

Milj. stycken %
1987 1990 1987 1990

Import 47,5 56,2 50,4 54,8
Svenskproduktion 46,7 46,3 49,6 45,2

Totalt: 94,2 102,5 100 100
Källa: Trädgårdsräknmgen1988,Trädgârdsmventenngen1991och LantbruksstyreT
sensJordbruksverketsinförselstatistik.
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krukväxter, såmarknadsandelama relativt höga förOm de svenska är
tulpaner, tillsnittblommor. undantagde desto lägre för Ett ärär som

med holländskdrivs fram i Sverige, dockden helt dominerande delen
hållit sig tämli-produktionsmaterial. produktion harlök Dennasom

100 mil-1980-talet, volymkonstant under med överstraxen avgen
miljoner årmotsvarande värde drygt 100 krjoner stycken, ett av

Övrig tillbaka nedåt-snittblomsterodling visar sedan flera år1990. en
1981-1990 minskade odlingen från 42 tillgående trend. årFr.o.m.

Produktionen snittkrysantemum mins-25 miljoner snittblommor. av
rosodlingen hållit sigkade från 12 till 3 miljoner, medan har runt

18 miljoner stycken.
1990, och svensk odlingökade mellan åren 1987 ochRosimporten

Konsumtionen ökadeförlorade marknadsandelar från 26 till 20 %.
treårsperiod.från 66 till 90 miljoner under denna Importenrosor

1991, siffror svensk produktion saknas.minskade dock år övermen
marknadsandelar kan för utplante-Mycket höga inhemska noteras

produktion. Lågaockså har decentraliseradringsväxter, vär-som en
kombination ömtålighet tillåterden viktenhet i med hos varanper

knappast några längre transporter.
beräknas, på grundplantskolesektom kan marknadsandelar inteFör

emellertidi produktions- och importstatistiken. kanolikheter Detav
tämligen oförändrad under 1980-konstateras importen i varitatt ton

inhemska arealenökat med 12 % år 1990, medan dentalet, övermen
år 1981-1990. den inhems-minskade med 10 % fr.o.m. Värdet avca

ligger värdetproduktionen, 172 miljoner kronor, myckerka nära av
importen enligt Jordbruksverket.

under svensk grönsakssäsong4.4 Importkonkurrensen

utanför svensk givetvisProdukter importeras säsong utgör ettsom
kommer in under tid då inhems-mindre konkurrenshot de denän som

säljs marknaden. Den fruktimportenka produkter ärtransoceana
Ävenfrån EG. förmindre konkurrerande importen grönsakernaän

den inhemska produktionen säsongsmässig. Säsongen kan dock vari-är
från några månader, för blomkål och salladskål, till 8-10 måna-era,

der för lagringsbara produkter. Den svenska säsongen överensstäm-
tullperioder år 1980.tämligen väl med de gäller fr.o.m.sommer
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I figurerna 4.4a och 4.4b illustreras mängden och pågurkatomat
marknaden år 1990. Förutom månadsstatistik importen haröver ut-
budet vid Mäster Grön ek. för. MG Detta haranvänts. ansetts repre-
sentativt för den totala svenska försäljningen och volymen uppräk-är
nad till den totala svenska produktionsvolymen.

Figurerna 4.4a och 4.4b
Tillgång på och gurka under 1990säsongentomat
Tomat Gurka5GB--

-- .L |. - 41| Y y I r v r:EEE... juli S ge
-w-voøannp,-ø- spanien-ø-Neaeøs.mer

Resultatet visar konsumtionen underär sommarmånadernaatt störst
och inhemsk produktion till del avlöser importenatt under säsong-en

Spanien konkurrerar knappast med svensk odling.en. Det däre-gör
Nederländerna, dessutom längremot säsong denär svenska.änvars

Medan den holländska importen gurka liten från aprilär tillav
augusti, tomatimportenär betydande hela året.

För få rättvisande bild importkonkurrensenatt över på grönsaks-en
marknaden bör studera förhållandena under den svenskaman säsong-

Tabell 4.5 visar hur andel den årliga importenstor de vikti-en. av av
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år 1981 ochinhemskin just underprodukterna kom säsonggaste som
tabel-ökat kraftigt. Av1980-talet har grönsaksimporten1990. Under

kommer inandel denna importminskandelen framgår att un-aven
huvudsallat. För sallads-gurka ochvad gällerder svensk säsong tomat,

hållits tämligen konstant. Importenandelenkål isbergssallat haroch
år 1987 vilket, tidi-ökade kraftigtlök undervitkål och säsong somav

allt deldåligt produktionsår. Enkonstaterats, störreett avvargare
inlök och blomkål kommervitkål,årliga importenden morot, un-av

med år 1981.år 1990 jämförtinhemskader den säsongen

Tabell 4.5
1981 och 1990, %inhemskAndel av årlig importvolym under säsong

19901981

59,6 52,7Tomat
41,049,7Gurka
32,625,7Morot
79,759,2Vitkål
32,225,1Lök
16,416,5Isbergssallat
31,835,0Huvudsallat
17,621,3Salladskål

1,14,4 1Blomkål

Figurmed svensk odling.import konkurrerarFrågan hur dennaär
90 %har antagitsunder Detvisar marknadsandelama4.5 säsong. att

definieradeunder densvenska produktionenden totala äger rumav
säsongen.

marknads-växthusproduktionen har tagitframgårAv figur 4.5 att
kla-1981-1990. Tomatodlingen harårandelar under fr.o.m.säsong

marknadendet bara 40 %sig i konkurrensen harväl trotsrat avmen
förhöga andelardubbla för gurkan. Mycketdet noterasmot uppemot

i konkur-har dockblomkål. Den produktenoch tappatmorot senare
marknaden.vitkål också förlorat på Löken,renskraft. Svensk har som

1987, har dock återhämtat sigminskade kraftigt i marknadsandel år
åttaisbergssallat har ökat. Avtill i 1981 års nivå. Svensksettstort

isbergssallad ochtydligen tomat, gurka,produkter vinnareär tre
vitkål, blomkål. produkter morot, lök och sallads-två förlorare Tre

Samtliga grönsaker hadekål håller sina marknadsandelar. större
1990 dåliga året 1987.marknadsandel år under detän
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Figur 4.5 Svenska marknadsandelar 1981-1990 under %säsong
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Man bör komma ihåg importen ökade kraftigt fr.o.m. år 1990-att
1991, särskilt för sallat, och gurka. Den svenska produktionentomat
har, enligt organisationerna, knappast ökat, varför minskad mark-en
nadsandel för inhemsk odling troligen har blivit resultatet under det

året.senaste

4.5 Prisutvecklingen för grönsaker

Det har tidigare redovisats hur fem de åtta viktigaste svenska grön-av
saksslagen tomat, gurka, lök, isbergssallat har tagit mark-morot,
nadsandelar från importen 1981-1990, på årsbasis. För vitkål,sett
blomkål och salladskål minskade de inhemska marknadsandelama.
Om studerar förhållandena under svensk visar docksäsongman en-
dast vitkål och blomkål minskning medan lök och sal-morot,en
ladkål håller konstant andel. En allt del den årligastörre im-en av
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in under Dettaportvolymen dessa produkter kommer säsongen.treav
produktionsökningför lök här har starkgäller ochäven morot men

andelarproduktion bibehållit sina mark-bidragit till svensk haratt av
1991, eftersom impor-har förmodligen inträffat årnaden. En ändring
den svenska produk-alla då ökadeenligt bedömningar, änten, mer

1980-taletsprisutvecklingen förklara mark-tionen. vilken grad kanI
marknadsandel borde kunna förkla-nadsutveckling ökad svenskEn
i förhållande till importerademed pris på svenskasänkt grön-ettras

Relativprisut-utveckling kan dock konstateras.saker. Ingen sådan
illustreras i figur 4.6a ochimportprissvenskt prisvecklingen

förfinadeVisserligen tillåter inte den officiella statistiken några mer
några slutsatser kanutbuds- och prisutvecklingenanalyser menav

dras.
relativpriset tämligen konstant.och gurka ligger Import-För tomat

lågt år 1989. särskilt förpriset och gurka relativttomat gur-var
importpriset frilandspro-igen år 1990. Det relativakan, stegmen

vitkål varierar myck-isbergssallt, salladskål, lök ochduktema morot,
vitkål. flesta fall importprisetår från år, särskilt för I deet var ovan-

Då importerades också del denligt lågt under år 1987. stor to-en av
beroddeminskade svenska marknadsandelamatala konsumtionen. De

så det svenskainte lågt importpris, detdock attett utan var snarare
följdbrist produkter tillpriset blev ovanligt högt, beroende av

ökadesamtliga svenska produkterlåga Vi konstateradeskördar. att
1987. flesta import-år 1990 jämfört med år Desina marknadsandelar

Ökade alltsåmarknadsandelar kansamtidigt. inhemskapriserna steg
förklaras ökat importpris.inte helt med ett

importpriskorrelation mellanväxthuskulturema finns starkFör en
auktionen ioch gurkpriset bestäms på Ne-och svenskt pris. Tomat-

odlama får sedan merpris för högrederländerna, och de svenska ett
iför tomatpriset visaskvalitet. Prisutvecklingen och korrelationen

figur 4.8. Importpriset månad för månad,figur 4.7 respektive samt
Grön jäm-månadspriser från auktionen på Mäster ek.för.beräknade

följsamheten tilläggas korrela-förs. Som Det kanär attstor.synes
någottionen mellan gurkprisema lägre förär än tomat.
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Figurerna 4.6 och ba
Relativa priser 1980-1990, importprissvenskt pris Mäster Grön.
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Figur 4.8
GrönMästeroch svensktmellan prisKorrelation importpris

på 1985-1991tomat
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ökadeinte förklara depriserna korrelerade kanEftersom är man
igurka med ändringarmarknadsandelama för ochsvenska tomat

prisförhållanden.
alltså högre import-svenska och gurkorPriset är äntomater

frilands-vitkål och salladskål. För andrapriset. gäller förDetsamma
produkterså vi importerar dyrareförhållandetgrödor är omvänt, att

för vilkainom landet. Särskilt gäller dettadem vi odlar morötter,än
im-självförsörjningsgraden mycket hög under Densäsong.är mesta

betingaroch försommaren ochin under vårenkommer ettporten
Även huvud-importerad blomkål, isbergssallat ochprimörpris.högt

odlingen.dyrare den svenskasallat är än
vitkålmarknaden, svenskMarknadsutvecklingen för förlorarna på

prisutvecklingen. Import-till del förklaras medblomkål, kanoch stor
ökade och höll sedanår 1987, importenvitkål föll kraftigtpriset på

relativt högt pris under50-procentig marknadsandel,kvar trots etten
impor-vitkâlen hade då slagits1980-talet. Den lagradeslutet ut avav

odlare förloradeImportpriset föll också år 1987 och svenskadetten.
odlingen återtagit någotmarknadsandelar. Därefter inhemskahar den

relativa importpriset tycksförlorade marknadsandelen detden ochav
något.ha ökat

utvecklingensvårare för de lag-alltid dra slutsatserDet är att om
färskvaror, gurka,rade produkterna för utprägladeän tomat,som

blomkål. Eftersom viss fördröjning kan ske i importsta-sallat och en
vitkålsvårt jämföra olika produkter. Lagrad svensktistiken detär att

färska svenska äpplen konkurrerarmed nyskördad tysk,konkurrerar
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med den frukten För ytterligare komplicera bil-transoceana attosv.
den konkurrerar olika produktslag också med varandra.

Sammanfattningsvis kan konstateras ökad svensk marknads-att en
andel tillendast del kan förklaras med det relativa imponprisetatten
har ökat. Det svenska odlarpriset på och gurka korrelerat tillärtomat
importpriset och handeln och konsumenterna betalar merpris förett

Ävensvenska produkter. salladskålsvensk betingar högre pris änett
importen här enligt SPK konsumentprisema lägre förär denmen
svenska produkten för importen. vissaFör produkter,än exempelvis
lök och blomkål, prisvariationema mellan åren mycket kraftiga.är
Minskade inhemska andelar förklaraskan prispress från im-av en
porten.

De lagringsbara dock svåra bedöma, på grundär mark-att attav
naden kan delas i färskvarumarknad och marknad för lag-upp en en
rade produkter. I vissa fall finns också primörmarknad fören ren
exempelvis sommarkål, buntlök och buntmorötter. Inhemsk produk-
tion lök, isbergssallat och blomkål får lägre prismorot, änettav mot-
svarande importprodukter. Konsumenpriset dessa produkter är en-
ligt Statens pris- och konkurrensverk SPK också lägre för svenskt

för importerat. Deän svenska frilandsodlade produkterna alltså tillär
skillnad från växthusproduktionen billigare motsvarande impor-än
terade.

Det viktigt hålla i minnet inhemskaär den odlingens pris fickatt att
skjuts uppåt importpriset ökade i början 1980-talet påatten genom av

grund devalveringar och i viss mån tullar. Inflationseffek-av genom
gjorde dock det relativa konsumentpriset påten grönsaker sjönk.att

I början 1990-talet kan ökad import och förmodligennoterasav en
Årsjunkande inhemska markandsandelar. 1992 märks sjunkandeen

prisnivå, särskilt för gurka och äpple. I längre perspektivtomat, ett
det svårtär bedöma denna utveckling.att
En slutsats prisstudiema inte priset fulltär kan förkla-attav utom
varför svensk grönsaksodling tagit marknadsandelar under 1980-ra

talet, så måste förklaringen finnas hos konsumenten. Konsumentpre-
ferensema och konsumentens uppfattning produktkvalitet harom
verkat för ökad inhemsk odling.
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5 Marknadsstruktur

5.1 Distributionskanaler

l detta avsnitt redogörs inledningsvis för vilka försäljningskanaler,
finns för färska svenska trädgårdsprodukter avsedda för direkt-som

konsumtion vidare beredning. Avsättningsmöjlighetemautan till livs-
medelsindustrin givetvis ocksåär vikt behandlas inte istorav men
detta sammanhang bl.a. bakgrund del de träd-mot att storav en av
gårdsprodukter, insatsvaror i livsmedelsindustrin,utgör impor-som
teras.

En viktig skillnad mellan jordbruks- och trädgårdsproduktema är
de i utsträckning når konsumentenatt stor bearbetning,senare utan

industri- eller förädlingsled. De färskautan ett trädgårdsproduktema
kan i princip nä konsumenten följande olika marknadskanaler:genom
Försäljning direkt till konsument, försäljning till detaljhandeln, till
grossistföretag och försäljning via odlarägda ekonomiska föreningar.
Statistiken de olika kanalemasöver betydelse tio år gammalär och
inte heltäckande.

Många lättförstörbara trädgårdsprodukter, exempelvis bär, säljs
direkt till konsument gårdsbutik, självplock och torghandel.genom
Vad gäller kanalens betydelse statistiken bristfällig,är alla teckenmen

Årtyder expansion. 1982 gick 15 % totala produktionenen av ge-
denna kanal. Ett exempel försäljning till detaljist panihal-nom är

lar och saluhallar framgånsrik försäljningsform i städerstörreen-
med köpstarka konsumenter med specifika önskemål avseende sorti-

och kvalitet. Livsmedelsbutikerment och blomsteraffárer köper också
in del trädgårdsprodukter direkt från odlare. Man beräknade 1982en

7% produktionen gick dennaatt och 10 % tillväg partihallar.av
Den viktigaste länken i distributionssystemet dock detär samord-

nande grossistledet, till delenstörsta kedjeföretagutgörssom av som
sökt direkt kontakt med odlare. Grossist-större och detaljistledet är
här integreratstarkt och de kedjeföretagen ICA, KF och Saba-tre

dominerar distributionen till konsument. Förutomgruppen ett cen-
tralt första grossistled, lokaliseratär de odlingsdistrik-närasom stora

och importhamnama i södra Sverige,ten finns andra grossistledett
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till dettalevereras direktkanträdgårdsprodukterSvenskai landet.ute
alla trädgårds-fjärdedelgrossistledet. Enförstaeller via detled av

1982.kanal årdennagickprodukter genom
led i föregåendeoftastekonomisk föreningFörsäljning via är ett

föreningarnas produktervia grossist. Detförsäljningkanal, mesta av
också till detalj-säljerföreningarvissagrossisthandelntillsäljes men

jordbruks-traditionSverige intekanal har iister. Denna somsamma
träd-omfattade 40 %år 1982denräknar medområdet. Man att avca

produktionsområdena. Förbetydandei degårdsproduktema mest
förfortfarande relativt välprocenttal ävendettagrönsaker stämmer
haroch Nederländerna,Danmarkexportländer,totalt. llandet som

varit ordnatsedan längeträdgårdsområdetförsäljningen även ge-
centralt.föreningarekonomiskasamverkandenom

trädgårdsprodukter totaltgälldestatistikuppgifterOvanstående men
för olikadistributionsmönsterinaturligtvis skillnaderdet förelåg pro-

direkt till konsu-gickutplanteringsväxtemaandeldukter. En större av
centralt. Jordgub-kedjornautsträckning tillsåldes iFrukten storment.

Ekono-grossister.kedjeanknutnatillgick oftastandra bärbar och
grönsaker ochgälldedetställninghade starkareföreningar närmiska

partihall ochutsträckning iiförsåldesSnittblommorkrukväxter. stor
ochtill kommunerförsäljningkanal förfemteblomsterbutik. Entill

plantskoleväxtema.betydelse förhadeföretag stor
mark-svenskapå dendistributionsstrukturema5.1 illustrerarFigur
Pris-från StatenshämtadBildenträdgårdsprodukter.för ärnaden

år 1991,frångrönsakerprisstudiekonkurrensverk SPK överoch
friståendedeBlandprydnadsväxter.för frukt ochgällakan ävenmen

fristå-blandblomstergrossistföretagen ochingår dågrossistföretagen
direkt till konsumentFörsäljningblomsterfackhandeln.butikerende
torghandeln.ochplantskoleföretagenliksomi figurensaknas
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Figur 5.1
Distributionsstrukturen för trädgårdsprodukter
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föreningar5.2 Trädgårdsnäringens ekonomiska

Den ekonomiska föreningen, eller det kooperativa företaget, bådeär
ekonomiskt företag och medlemsorganisation. Ett medlemskapett en

kan vissa samordnings- eller stordriftsfördelar, möjlighetge genom
till specialisering förbättradoch information minskat risktagan-samt
de. Det unika med den ekonomiska föreningen det demokratiskaär
inflytandet på besluten den enskilde odlaren kan få. Medan för-som
säljningen sköts på rationellt kan odlarenmedlemmensätt specia-ett
lisera sig sin odling. Stordrift i försäljning kombineras med famil-
jeföretag i produktionen.

I Sverige trädgårdskooperativetär tämligen fenomen. I Ne-ett nytt
derländema uppstod denna försäljningsfonn, med sitt speciella auk-
tionsförfarande, för 100 år sedan. I Sverigeöver inleddes den första
omgången föreningsbildande omkring 1960, med Trädgårdshallen i

Kalmar-ÖlandsHelsingborg, Östgötaträdgårdsprodukter, trädgårds-
ÖTH, Örebroprodukter Trädgårdshall och Värends Bär- och träd-

gårdsprodukter. Till denna kan räknas Gotlandsäven trädgårds-grupp
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Kivik,bildat år 1945, och Förenade Frukt i bildat årprodukter,
1951.

Genom statliga insatser underlättades bildandet ekonomiska för-av
säljningsföreningar i regioner trädgårdsnäringen hade vissde där en
omfattning. Stödet kom riktas till de etablerade regionerna. Följ-att
den blev dessa stärkte sin konkurrenskraft. Särskilt Skåne fickatt

betydelse produktionsområde åren 1960 1980.ökad mellan ochsom
Syftet med föreningsbildandet åstadkomma rationell mark-attvar en

handelsträdgårdsmästare-nadsföring trädgårdsprodukter. Sverigesav
tillsammansförbund SHTF och Lantbruksförbundet verkade för

bildandet Trädgårdshallen, Grön i Skåne. AuktionenMästerav senare
vid Grön blev prisledande i för mångaMäster hela landet produkter.
Mäster Grön den organisation, kunde de växande dag-mötavar som
ligvarukedjomas på ochkrav kvantiteter, enhetliga produkterstörre

samlat utbud. Dagligvarukedjoma i många fall drivandeett var en
kraft bildandet ekonomiska föreningar. ökade ochi Importen deav
skånska produkterna följde distributionskanaler.samma

År förening i1974 bildades Blomek, Blomsterodlamas ekonomiska
vågenStockholm. I övrigt dröjde det 20 år innan den andra före-av

ningsbildande startade omkring 1980. gång utgångspunktenDenna var
existerande trädgârdsproduktionen i regioninte den utan snarasten

varför trädgårdsprodukter just där. Drivan-frågan det inte odlas mer
1980-taletde kraft i många fall länsstyrelserna, under börja-var som

trädgårdsproduktionens sysselsättningsskapandede betona roll. Mönst-
för den ökade regionala odlingen ofta likartat i olika län. Förret var

bildades ekonomiska föreningar,marknadsföra produkternaatt som
fick ekonomiska bidrag via olika projekt för landsbygdsut-typer av
veckling. föreningarna har fått starthjälp för driva verk-De att ennya

på skall bli ekonomiskt oberoende. Bildandetsamhet sikt de avmen
föreningarna föregåtts regional utredning, ofta i dåvarandehar av en

regi. fall länet hushåll-lantbruksnämndemas I de där har starktett
ningssällskap det betydelsefull intressent i regionaladenär även en
trädgårdsnäringens utveckling. Till ekonomiska föreningenden knyts

säljare och ofta projektanställd odlingsrådgivare.en en
Bilden försäljningsföreningarträdgårdsnäringens inte kom-över är

plett Swegro familjeföretag placer-AB, mednämnerattutan ettman
ing i Stockholm grönsaksförsäljning hela landet.och Företagetöver
fungerar också vissgrossist, har odlingar och import,som men egna
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och marknadsför sina produkter. Swegro-odlama, finns påegna som
ÖstergötlandGotland, och i Sydsverige,även och Mälardalen, utgör

sedan år 1992 ekonomisk förening minoritetsägareär i före-en som
Swegro har varittaget. mycket framgångsrikt på marknaden under

hela 1980-talet.

Tabell 5.1
Trädgårdsnäringens ekonomiska föreningar, lokalisering, etablerings-
år.

Organisation Loka- Bildat Omsättn. Antal
lisering 1990mkr medl.

Gotlands Visby 1945trgp. 39 307
FörenadeFrukt Kivik 1951 34 172
MästerGrön Helsingborg 1959 565 631
Kalmar-Olands Kalmar 1959trgp. 46 454Östgötaträdgårdshall Linköping 1960 121 123Örebrobro trädgärdshall 1962 38 83
VärendsBär Urshult 1962trgp. 30 164
Blomek Stockholm 1974 42 30Västgrönt Skara 1979 29 63
NorrbottensBär 0
Grönsaker Boden 1979 3 89

Norrgrönt Umeå 1981 10 74Sörmlands Katrineholm 1983trgp. - -Värmlands Karlstad 1984trgp. 2 24Jämtgrönt Ostersund 1986 - -Västmannagrönt Västerårs 1986 - -Blekingegrönt Bräkne-Hoby 1988 12 LlTotalt 943 2425Swegro AB Stockholm 1980 175 150
Obs Swegrosodlarorgamsationbildades1984och omvandladestill ekfor. 1982

trädgärdsprodukter;trgp uppgift saknas; 1987avser-

Tabellens omsättningssiffror föranleder vissa kommentarer. Med om-
sättning företagens totala omsättning, så denavses i årsredo-som anges
visningarna, alltså inte endast medlemsprodukter. Vissa föreningar
har andel försäljning produkterstor inköptaen från grossisterav och
importörer. ÖstgötaDetta gäller exempelvis Öre-trädgårdshall och
bro trädgårdshall, medlemsförsäljning endast stod förvars tredje-en
del den totala omsättningen. Av omsättningen i Gotlandsav trädgårds-
produkter stod medlemsprodukter för 44 %, i Norrgrönt siffranär
80 % och i Blomek 90 %. Hos Mäster Grön utgjorde försäljningca av
emballage och tjänster 8 % Kahnar-Ölandsomsättningen. Av träd-av
gårdsprodukters omsättning trädgårdsprodukter,utgör främst lök,
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ochfrån bruna bönorintäkterförsäljningen.hälften Resten äröver av
gula ärter.

miljonerproduktionsvärde på 2 800trädgårdsnäringens totalaAv
tred-för ungefärekonomiska föreningarnaår 1990 stod dekronor en

år 1990svarade förGrön,föreningen, Mäster näs-jedel. Den största
försäljningsföreningama.i odlarägdaomsättningen de60 %tan av

värde. In-18 % dettamotsvarade knapptomsättningSwegro AB:s av
mark-för 40 %föreningarna stodkonstateradesledningsvis att ca av

förMarknadsandelengrönsaker.svenskodlade är störstnaden för
65gurkproduktionen och %Hela 73 %växthusproduktema. avav

ekonomiskaodlarägda1990tomatproduktionen försåldes är genom
medfrån 54 för lök,andelen %varierarPå frilandssidanföreningar.

Kalmar-Ölands till 21 % förfrämsta kanal,trädgârdsprodukter som
mark-föreningarnasekonomiskaför kålrötter. De19 %purjo och

figur 5.2.1990 visas igrönsaker årsvenskodladenadsandelar för

Figur 5.2
1990marknadsandelarföreningarnasekonomiskaDe
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Av de 16 föreningarna handlar endast fyra prydnadsväxter. Des-med
ÖstgötaMäster Grön Krukväxter för.,ek. trädgårdshall, Blom-ärsa

ek Blomsterodlama, ek.för. och Norrgrönt. Dessa föreningar sva-
i dag tillsammans för 15 % den svenska blomsterrnarknadenrar ca av

på 1 498 miljoner kronor. De ekonomiska föreningarna har be-störst
tydelse på krukväxtsidan.

Den regionala odlingen grönsaker och vissa andra trädgårdspro-av
dukter ökade under 1980-talet, delvis på grund konsumenternasav
preferenser, delvis på grund de nybildade ekonomiska före-men av
ningarnas framgång på marknaden. Skåne förlorade marknadsan-
delar.

I början år 1992 gick GrönMäster i konkurs. Vid nyåret 1991av
hade Mäster Grön ombildats till fyra bolag, GrönMäster Frukt och
grönsaker AB, Snittblommor AB, Service AB och GrönMäster Kruk-

AB. I december 1991 beslöt bilda företagetväxter Krukväx-attman
ek. för. Företaget fanns således, konkursen kom. Senare köpteter när

varumärket Mäster Grön, därmed lever vidare. På grönsaks-man som
sidan blev bilden splittrad. Trädgårdsmästamas ekonomiska före-mer
ning bildades redan år 1991 på initiativ ASK-Centralen och KF:sav
Färskvarucentral. De flesta frilandsodlama redan tidigare knut-av var

till dessa köpare, antal f.d. Mäster Grönodlare tillkomettna men nu
på växthussidan. Svenska Odlarlaget ek.för bildades tidigare Mäs-av

Grönodlare och behöll auktionen försäljningssystem.ter Syd-som
ek.för., den andragrönt nybildade föreningen på grönsakssidan, gick

ifrån auktionsförfarandet. Sydgrönts kund ICA.största är
Mäster Gröns omsättning grönsakssidan uppgick år 1990 till 266

miljoner kronor. De föreningarnas omsättning uppskattas tilltre nya
180 miljoner, vilket betyder del de skånska produkternaatt storen av
finner andra till grossist eller detaljist.vägar Swegro AB:s omsättning
har exempelvis ökat kraftigt. Andra viktiga inköpsföretag Olofär
Andersson Frukt Grönt AB, KA Lundblad Co AB och Ewerman
AB. Uppgifter dagligvarukedjomas direkta inköp från odlare sak-om

Klart de producentkooperativaär företagens marknadsandelattnas.
har minskat väsentligt efter Mäster Gröns konkurs.
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5.3 Distribution grönsakerav

helt, liksomDistributionen färska grönsaker domineras distribu-av
ICA, ochövriga livsmedel, de dagligvarukedjoma KFtion treavav

saba-gruppen. Kedjeföretagen tillsammans för 75-80 %svarar av
försäljningen grönsaker i grossistledet. företagen har allaDe treav

Helsingborg ICA Fruktförsta grossistled lokaliserat tillcentraltett
Grönt ASK-centralen inom Saba-Trading eller Malmöoch AB, resp.

importerade ochKF:s Färskvarucentral. Dessa hanterar främst
regionaltskåneodlade produkter, för vidare befordran till andraett

lokalt odlade grönsaker.grossistled i landet. Hit kommer ocksåute
butiker färsk-regionala grossistledet antal medDet ett stortservar

led1992 samarbetsavtal i dessaI dagarna november har ettvaror.
i5.3 visar flödenamellan Saba-Trading och KF tillkännagjorts. Figur

distributionssystemet.

Figur 5.3
Distributionssystemet för grönsaker

x
° odling
Å
-Regionalgrossist

Integrerat:ICAKFsabavagn:

centralgrossist

Import

och del skånsk odling denImporten betydande av passerar genomen
frilandsgrönsakemacentrala grossisten. I Skåne odlas hälftenrunt av
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och två tredjedelar växthusproduktema. Den odlarägda ekonomis-av
ka föreningen Mäster Grön hade under lång tid stark ställningen en

leverantör och gurka, medan dess betydelsetomat mindresom av var
vad gällde frilandsodlade grönsaker. Den regionala grossisten har en
viktig roll i Denna enhet import inhemsktsystemet. och od-tar emot
lat från centralen Skåne,i liksom de produkter odlats i regionen.som
En del de köps in via ekonomiskstor odlarförening.av senare en

Under 1980-talet ñck den regionala odlingen ökad betydelse. Deen
långväga transporterade grönsakerna, skåneodlade såväl impor-som
terade, ökad konkurrensmötte och förlorade marknadsandelar. Ett

marknadsnära började konkurrera med stordriftssyste-systemmer
I längre perspektiv kan konstateramet. importenett tycks haattman

bidragit till stärka stordriftssystemet. Under 1950-, 60-att och 70-
talen ökade importandelen på marknaden. En utslagning främstav
mindre odlare skedde och produktionen koncentrerades till Skåne.
Den försäljningsorganisationen,största Mäster Grön, bildades i Hel-
singborg i slutet 1950-talet importtrycket hadenär eller mind-av mer

tvingat fram samordnad försäljning bland skånskare odlare. Deen
inhemskt odlade grönsakerna kom följa distributionsvägaratt samma

importen i stordriftssystemet. isom
Under 1980-talet skedde omsvängning. Importen tappade mark-en

nadsandelar sannolikt till del på grund tullhöjning ochen av en mer
på grund ändrad kraftig devalvering och konsumentpreferenser.av
Konsumentpreferensema också starkt bidragandeär orsak tillen att
den regionala odlingen har tagit andelar från de skånska grönsakerna
inom landet. Färskhet, och fräscha produkter, allt viktigareär kva-ett
litetskriterium. Ju närproducerade grönsakerna destoär,mer större
chans har konsumenten få färska produkter. Detatt svenskodlade har
här fördel importen, och det lokalt odladegentemoten grön-gentemot
sakerna från Skåne. Patriotism och lokalpatriotism kan ha bidragit
till ökningen dessa marknadsandelar. Det ökade miljömedvetandetav
har ekologisk odling fördelgett den konventionella. San-gentemoten
nolikt har miljömedvetandetäven bidragit till svensk odling iatt ge
sin helhet fördel framför importen.en
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prydnadsväxterDistribution5.4 av

försäljes viaprydnadsväxtproduktionensvenskadel denEndast aven
ek.för.Krukväxterföreningenföreningar. Den ärekonomiska största

säljerlikhet med NorrgröntGrön. IMästermed varumärket man en-
ÖTHÖstgöta BlomekochTrädgårdshallgrossister medantillbart

sin verksamhet längrealltså hartill detaljister ochdelsäljer storen
föreningarnaför de fyraGemensamtdistributionskedjan. ärfram i att

enskil-30 och 75 % deMellanviktig kund.dagligvaruhandeln är aven
Företrädaredagligvaruhandeln.tillförsäljning gårföreningarnasda

dagligvaruhandeln kommerår 1989bedömdeför föreningarna attatt
Hietala, B.fortsättningen H.iförsäljning krukväxtersinöka av

lantbruksuniversitet, Alnarp.SverigesIsacson,
blomsterförsälj-fördagligvaruhandelnviktigexempel hur ärEtt

Dagligvaruhandelns andelBlomek.utvecklingen inomningen är av
uppgå till 55 %. För-år 199010 förår 1984 %försäljningen attvar
räknat.minskat i kronorfackhandeln hartillsäljningen

på vad demed avseendegranskasekonomiska föreningarnaOm de
de kulturersigdagligvaruhandeln visar detfack-säljer till att avresp.

mellankrukväxtproduktion gårsvensktredjedelarstår för två avsom
dagligvaruhandelnsHela 70 %dagligvaruhandeln.% till50 och 75 av
Dagligvaruhandelnfem kulturerna.deförsäljning störstautgörs av

står förprodukterdede säljersortimentsmaltsäljer somett avmen
totaltFackhandeln säljerproduktion.svenskdelen settden största av

Volympro-sortiment.betydligt bredaremängdstörre ettmen aven
spe-dagligvaruhandeln medanutsträckningdukter säljs i stor genom

harfackhandeln. Som tidigarecialkulturer säljs nämnts ettgenom
krukväxtproduk-andel svenskfått ökadantal kulturermindre aven

dagligvaruhandeln. Detinomstorsäljare ärkulturertion. Dessa är
grönsaksod-förblomsterodling, liksomvikt för svenskdärför storav

dagligvaruhandeln.ställsde kravlingen, mötaatt avsom
ökade sina in-dagligvarukedjomainomregionala grossistledetDet

Två tredje-i fasta priser.1980 1988 76 %mellan åren och medköp
grossistledet i Skåne. Dettacentralakom från detdelar inköpenav

inom denandelen köpminskninginnebar dock kraftig egnaaven
hade skett liksomregionaliseringmed år 1980.kedjan, jämfört En

föreningarekonomiskaVinnarna marknadengrönsakssidan. på var
alltsåprodukterna komandelfristående grossister. Enoch större av

från Skånepris och längre bortdagligvaruhandeln till högrein i ett
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1988år år 1980. Sedan år 1988 har dennaän utveckling stabiliserats.
Den svenska krukväxtodlingen, expanderat starkt under 10-som en
årsperiod, tycks ha utvecklingen inom dagligvaruhandeln.gynnats av

Dagligvaruhandelns totala marknadsandel för blommor svårär att
uppskatta. En trolig siffra dagligvaruhandeln har fjärdedelär att en

totaladen marknaden HietalaIsacson, 1990. Andelen är störreav
för krukväxter och mindre för snittblommor. För snittblommoma är
blomsterfackhandeln dominerande. Inom fackhandeln Interfloraär
den sammanslumingen. Interflorastörsta internationell organi-är en
sation, med moderbolag i Sverige. Med sina 830 anslutna butikerett
uppskattade Interflora sin marknadsandel till 41 % år 1989. Mellan

Ök-åren 1980 och 1988 ökade antalet fackhandelsbutiker med 15 %.
ningen fram till år 1985 för därefterstörst Butikeratt stagnera.var

anställda svarade för kraftig ökning. Större butiker medutan en an-
ställda har däremot minskat.

Uppskattningsvis tiondedel blommorna försäljs gardenen av genom
I intervjuundersökning i slutet 1980-talet bland företrä-centers. en av

dare för blomsterföretag trodde flestade garden skulle ökaatt centers
kraftigast under 1990-talet. Självbetjäning ansågs bli det fram-mest
gångsrika försäljningssättet. Kiosker och trafikbutiker trodde de flesta
skulle minska sin försäljning under l990-talet.

Plantskoleväxtema till skillnad från andra trädgårdsprodukterär
inga dagligvaror. Produkterna med värde i odlarledet 172 mil-ett
joner, motsvarande 11 % hela prydnadsväxtsektom, försäljs tillav
konsument garden detaljplantskolor och varuhus.centers,genom
Marknadsandelama för detaljistkategori inte kända, inte hel-ärresp.
ler konsumtionsvärdet för plantskolesektom. Förutom privata hushåll

kunderna i hög gradutgörs den offentliga sektorn trädgårds-samtav av
anläggar-, markbyggnads- och entreprenadfirmor. Själva plantskole-
branschen kan delas in i odlingsplantskolor, med olika kundkategori-

partiplantskolor säljer till andra företag och detaljplant-samter, som
skolorgarden i första hand säljer till anläggare och kon-centers, som

Enskilda odlingsföretag kan också importörer.sumenter. vara
Plantskolebranschen saknar ekonomiska försäljningsföreningar av

det slag frukt, grönsaker och blommor ofta försäljes Tvåsom genom.
fackhandelskedjor med marknadsföring verkar markna-gemensam
den, Gröna Ringen och Växtmästaren. Partiplantskoleorganisationen
Sveplant veckomöten för internt informationsutbyte mel-arrangerar
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handeln mellan de olikaoch för stimuleralan köpare och säljare att
sortimentDärigenom kan skapa brettplantskoloma. väx-ett avman

År 80 produktion plantskoleväxter1989 stod de för % allter. av av
medlemskedja i producent-hälften importen. Enoch runt av annan

består antal perennod-och partiledet Perennagruppen,är ettavsom
lingsplantskolor.

plantskoleväxter ombe-konstatera distributionenMan kan att av
företag.sörjes sinsemellan olika typerav av

5.5 Trädgårdsfrämjandena

5.5.1 Verksamhet
Svenska Grönsaksfrämjan-1960-talet bildadesUnder hälftensenare av
Blomsterfrämjandet. Till-Fruktfrämjandet och Svenskadet, Svenska

1987 Trädgårdsfrämjandena AB. De främ-bildade de år tresammans
mellan den svenskaföreningar och samarbetsorganjandena ideellaär

handeln.odlingen och
trädgårds-huvudsyfte upplysa svenskaFrämjandenas är att omena

utställningar och in-Presskontakter, konferenser, kurser,produkter.
handel ochnågra nå till odlare,formationsmaterial kanalerär att ut

opinionsbil-viktig funktionFrämjandet fyllerkonsumenter. en som
kampanjer riktadehälsofrågor. Ofta speciellamiljö- ochdare i görs

skolpersonalbutikspersonal,målgrupper journalister,till viktiga t.ex.
elever.och

huvudsyfte för höjningFrämjandenas andra verkaär att av pro-en
främjandena ikvalitet. uppnå detta utarbetardukternas För att samar-

sorterings- och kvalitetsregler. Dessamellan odling och handelbete
både i odlar- och handels-frivilliga tillämpas allmäntregler är men

fastställs Statens jord-Kvalitetsreglema för äpple ochled. päron av
regler bin-SJV tidigare Lantbruksstyrelsen och dessabruksverk är

EG:s sorterings- ochför medlemmar. I följer dessa kva-dande stort
på området.litetsregler

Finansiering5.5.2
Trädgårdsfrämjandena finansierar sin verksamhet dels mark-genom

från medlemmarna dels kollektiva medel inadsföringsavgifter genom
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form restituerade prisregleringsmedel. För frukt och grönsakerav är
medlemsavgiften 0,3 % omsättningen vid leverans från odlaren.av
För lökblommor medlemsavgiftenär 0,1 % och för krukväxter och
övriga snittblommor 0,2 % leveransvärdet.av

Under budgetåret199192 sågfinansieringen enligt följande:ut
Marknadsförings- Prisreglerings- Trädgårdsnäringens
avgifter avgifter främjande

Svenska
Grönsaksfrämjandet 1 338 000 400 0 170000

Svenska
Fruktfrämjandet 15800 170000 17000

Svenska
Blomsterfrämjandet 796 600 17500 170000
Fram budgetåret 199192 har även statsbidrag 50t.o.m. 000 kronor erhållitsett omvarderafrämjandetoch anslagetTrädgårdsnäringensfrämjandeav 1200 kronorur
till vardera Grönsaks- och Blomsterfrämjandet och 90 00 kronor till Fruktfräm-
jandet.

5.6 Stöd till producentorganisationer verksamma
inom trädgårdssektorn i EG

Syftet med detta avsnitt översiktligär beskrivningatt förut-ge en av
sättningar för och förekomst direkt stöd till s.k. producentföre-av
ningar på trädgårdsområdet i EG. Det bör dock redan här uppmärk-

det inom för EG:satt strukturpolitik förekommersammas fle-ramen
former indirekt stöd för vilka sådan producentsamverkanra av en av

praktiska skäl ofta nödvändig.är Detta gäller särskilt avseende kapital-
intensiva investeringar alltför kostsammaär för bärassom att av en-
skilda trädgårdsodlare. Som exempel kan anföras rådsförordning nr
86690 förbättring villkoren för förädling och marknadsföringom av

bl.a. trädgårdsprodukter. Ansökningar investeringsstödav prio-om
riteras på trädgårdsområdet det.ex etablerande clockom avser av
auction marknader särskilt där det redan finns sådana, beredning

förpackningoch färska och frysta produkter, för kylningsanlägg-av
ningar, utrustning för prisbildning och spridning avsedd att garantera
marknadstransparens. Investeringsstödet ingår del i EG:s all-som en

strukturpolitik på jordbruksområdet.männa För andra sektorer än
trädgårdssektom det andra formerär investeringar priorite-av som
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samfinansieras stödmottaga-stödhänseende. Investeringarnai avras
EG FEOGA:s orienterings-aktuella medlemslandet ochdetren,

sektion.
obligatoriska generella stödför medlemsländernaFörutom EG:s

jordbruksområdet tillämpar samtligaproducentorganisationertill
specifik långtgåendefrivillig ochEG-stater Luxemburgutom meraen

frukt- grönsakssektom.stödordning inom och
medlemsländer,fullgör, främst i sydligareProducentorganisationer

producent-EG:s trädgårdsreglering. Förviktiga uppgifter inom att en
reglerings-till stöd och dels tillorganisation skall bli berättigad dels

enskildabildats på initiativ od-uppgifter krävs organisationenatt av
för därefter officielltförst EG-staten i frågalare och godkänts attav

EG-kommissionen.godkännas av
producentorganisatio-EG-godkännandeVillkoren för sådant är att

reglerutbudet, och tillämparfrämjar koncentration antaren avnema
utbudskvantiteter, samlar inkvalitetsförbättringar kontrollför och av

och ställer tekniskaodlarprisemainformation utbud, reglerarom
effek-förfogande för förpackning ochtillhjälpmedel producentemas
hjälpproducentorganisationemaVidare kantiv marknadsföring. ge

ålagdaodlamavid tillbyggnader. De anslutna är att motpresta-som
till organisationen. Dess-princip sin produktiontion leverera i hela

bestämmel-organisationen utfärdadeodlama följa demåsteutom av
kvantitet.beträffande kvalitet ochserna

producentorganisationer-vissaSedan den 1 april 1985 gäller att av
av de med-omständigheter kan utsträckasregler under särskildanas

producenter i dettill icke-anslutnalemsstater så föredrar ävensom
Frankrike,dock endastområde organisationen verksam. Det ärär

möjlighet.hittills har utnyttjat dennasom
producentpriser ochmedlemsländer med lågaI ofta sydliga över-

mycket viktig och iproducentföreningamaskottsproduktion har en
uppgift i pris- ochprivilegieradförhållandet till enskilda odlare

producentorganisationer inte kanmarknadsregleringen. Då svenska
någonhär inte beskrivningförväntas komma få denna roll görsatt av

intresserad hänvisasför återköp för till sidreglerna s.k. den ärsom
1-3 i JNLBS rapportserie 1991:7.

understödjaEG:s stöd syftar alltså till stimulera till och startan-att
karaktäri-producentorganisationer i regioner och sektorerdet somav
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antal till storleken små företag och dessutomett stort ärseras av som
otillräckligt organiserade.

EG:s regler medger sedan år 1972 tidsbegränsat stöd till producent-
verksamhet.föreningars upprättande och Stödet förbättrades ytterliga-

mellan åren 1978 och 1983. Stödet till producentorganisationerre av-
successivt. Första och andra året uppgår ersättningen tilltrappas 5 %

värdet den marknadsförda produktionen. Under det tredje, fjär-av av
de och femte året reduceras tillstödet 3 2 % nämnda vär-resp. av
de. Stödet skall övergå den faktiska etablerings- och administrerings-
kostnaden för producentorganisationen. Stödet skall utbetalas årligen
under längst sju år.

Värdet producentorganisationens produktion skall beräknas uti-av
från dels den årliga volymen faktiskt marknadsföns, dels detsom ge-
nomsnittligt erhållna odlarpriset. För producentorganisationer som
före den juli1 1985 vunnit EG:s erkännande gäller särskilda regler
avseende maximala stödbetalningar.

I normalfallet EG FEOGA för 25 % stödkostnaden. Isvarar av
vissa stödområden EG:s medfinansiering högre.är

I Danmark har enligt uppgift från Lantbrugsministeriet EG-med-
finansierat stöd utgått till uppstartande och drift producentorga-av
nisationer. Det sig dels andelsförsäljningsföreningarrör GASAom

den producentorganisationenstörsta fruktsamt och i Dan-gröntav
mark, Nord Grönt, bildades år 1973 och har i dag ungefär 250som
medlemmar.

5.7 Prissättning

I kapitel 4 konstaterades de svenska priserna och gurkaatt itomat
hög grad bestäms de holländska auktionsprisema. Statens pris- ochav
konkurrensverk SPK har vilka faktorer prissättning-utrett styrtsom

på igrönsaker Sverige under perioden juli-oktober 1990.en Frågor
har behandlats bl.a. det råderär prisstelhet och harsom om om man

olika prissättning på svenskodlade och importerade grönsaker, detom
producentprisetär eller handeln prissättningen på grönsakerstyrsom

och vad grönsakskronan.tarvem som av
Resultaten studierna visar på betydande variationer i både prisav

och pålägg inom alla led. Producentema den delen kon-störstatar av
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butikemas,minskande ordning kommer sedansumentpriset. I statens
figur 5.4.grossistemas andel seoch

imponerademellan svenska ochprisskillnaden grönsa-Den största
på importproduk-konsumentprisisbergssallat, meduppvisadeker ett

Sven-isbergssallat.priset svenskdubbelt så högtten somsom var
motsvarande importeradelök dyraregurkor ochska äntomater, var

och vitkålimporterad sallat,isbergssallatförutommedan även morot
inhemska produkter.högre prishade änett

Figur 5.4
konsumentpriset under 1990andelOlika leds av

örenkg
aooo

vitkål gul lökisberg sallad morotgurkaTomat
SvenkImport LimpanIngenSvenkSvanInput DamImportlarm Sami9401hanluwn

Medelvärden

mumsbutikgosiskPtodueunprü Lyons
1991:3,FärskagrönsakerSPKsrapportserieKälla:

Oftamarknaden. skerråder påingen prisstelhetSPK konstaterade att
säl-Påläggen på grönsakerprissättning på grönsakema.flexibel ären
ochinom distributions-fasta iilan fasta örenutanprocent, snarare

emellertid visatanalyser harmenade Andrahandelsledet, attman.
prissättningsmetoden. EkelundL.vanligasteprocentpåslagen denär

Åker-doktorsavhandling, Lund, K. Elofsson och K.Axelson 1991,
lantbruksuniversi-vid Sverigesi ekonomi1992, examensarbeteblom

SLU, Ultuna.tet
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I olika sammanhang har det hävdats svenska produkter missgyn-att
i dagligvaruhandeln och handeln skulle prisdiskriminera.att Olikanas

studier har emellertid visat inte högreatt procentmargi-tar utman en
nal på importerade svenskaän och gurkor. I studie fråntomater en
SLU, Alnarp K. Wedelsbäck 1992 studerades värden från år ochtre

fick marginaler på både gurka och på 52-68 %. Eftersomman tomat
utgångspriset högre på svenskaär växthusprodukter blir dock margi-
nalen i kronor ofta högre. Såväl producent- konsumentprisemasom
på de frilandsodladesvenska produkterna isbergssallat, salladskäl,

vitkål, lök dock i genomsnitt lägremorot, importen. SPKänvar
konstaterade också den s.k. branschnära miljön spelaratt viktigen
roll för prissättningen. Den svenska marknaden begränsadär och de

köparna och den då prisledandetre stora föreningen Mäster Grön
ansågs ha kunskaps- och informationsövertagett stort på marknaden.
SPK menade dessa aktörer spelade viktigatt roll för prisbildning-en

De fristående grossister finns på marknadenen. emellertidärsom
viktiga från konkurrenssynpunkt. Ofta ligger deras priser något un-
der de dagligvarugrossistemas förstora de skall klara konkurren-att

deI fall då butiken köpt produkten direkt från lokalasen. odlare note-
rades högsta priser, både då det gäller konsumentpris och inköps-
priser.

Importerade produkter ansågs viktiga för konkurrensen. De
svenskodlade grönsakerna har drygt hälften grönsaksmarknaden iav
Sverige. Enligt SPK verkar det grossistema har intressesom om ett

köpa svenska grönsakeratt de dyrareav är importerade.trots att än
Man ställer frågan det verkligen kan så konsumenternaom attvara
önskar köpa dyra svenskodlade de kan tillgångtomater, tilltrots att

betydligt billigare importerad kvalitet.en tomat av samma
Fallstudien upphov till frågan växthusodlingen i Sverigegav ärom

för kostsam. SPK:sl studie beaktades bara priset. Alla grönsaker be-
traktas lika urspmngsland, elleroavsett odlingsmetod.som Kon-sort
sumentstudier har emellertid visat uttalad konsumentpreferensen
för svenskt, för lokalt odlat och i vissa falläven för ekologiskt odlat.
Undersökningar från Statens livsmedelsverk SLV visar det iatt ge-
nomsnitt finns högre halt kemiska bekämpningsmedelrester iav av
importerade produkter i svenskaän antalet överskridna gräns-men
värden mycket litet.är Det möjligtär del konsumen-att storen av

betraktar inhemsk, lokalttema säkert. Kvalitetosv. ärsom mer
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uppfattning,kvalitet, dels konsumentensdels mätbar och inreyttre
givetvis subjektivt begrepp.vilket är ett

hälften den svenskaMG, hade år 1990 cirkaGrön,Mäster to-av
frilandsgrönsaker hade andelen sjun-gurkproduktionen. Förochmat-
grossister handlade med MG. De10 30kit till under %. Upp tremot

ASK-centralenICA, KF ochdagligvarublockens grossister,stora var
volymandel på 70 %. Frammed sammanlagduppköparestörst ensom

såldes pådär till huvuddelenår 1990 hadetill ett system varornaman
auktion.

hela sin kvantitetbörjade MG säljabörjan maj 1990I to-att avav
skördemängden på onsda-till fast pris. Efterettmater prognos aven

påveckan. Priset låg sedanpriset i slutetsedansattes sammaavgen
till följdundantagsvis ändrasnivå hela veckan kundeunder avmen

ville köpa ochanmälde hur mängd depriset i Holland. Kunderna stor
ändrades förPrissättningssystemetsig då denna mängd.förband att ta

kö-efter kritik från de mindreköparsidans kravtillatt menanpassas
auktionssystemet.återgick tillparna man

konkurs, såldejanuari 1992Grön, upphörde iMäster genomsom
grossistledgrossistled. Detta Iprodukter till förstasina medlemmars

inforrna-effektivitet iprissättningen ochkännetecknas flexibilitet iav
konkurrerar och harmed varandraföretagtionshanteringen. Tre

Gros-grossistimportföretag.bland enskildaandra konkurrenteräven
prissättningoftast procent-påslag vidi regionerna tillämparsistled

mellan kedjornaKonkurrensenprodukterna till butiksledet. ärav
med dessa.grossistföretag konkurrerarenskilda mindreliten, men

Även procent-påslagsprissättning regel.butiksnivå är
producentled förstärks i bu-prisvariation iDetta gör attsystem en

företrä-dagligvaruhandelnsLivsmedelsutredningen kritiseradetiksled.
fann detkostnadskalkylerpris efter faktiskadare för inte sättaatt men

delsgrossist hante-på såväl butikinte förvånande med tanke att som
mindre lönsam-sluta saluföramängd artiklar dels inte kanstorenrar

visstsortimentet,delar grund konsumenten kräver ettattav avma
urval varor.av

prisernaSammanfattningsvis kan de högrekonstateras att sven-
procentpåslag handels-i kombination med ioch gurkorska tomater

i konsurnentled skulleprodukter blir dyrare deleden dessa ängör att
frilandsodladepåslag i För det sortimentetha blivit med fast kronor.

svenskodlade produkternaförhållandet det eftersom de ärär motsatta,
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billigare importen. Prisledarskapet hos auktionen vid Grönän Mäster
i viss mån ha tagits den auktionen vid Svenska odlar-översynes av nya

laget för.ek. En liten del riktprisutbudet för delett storav ger en av
den svenska produktionen. Auktions- eller fastpris frågaär en som
har betydelse i trädgårdsnäringen och uppfattningenstor om resp.

för- och nackdelar delad bland såväl odlare uppkö-ärsystems som
pare.

5.8 Konkurrensförhållanden

SPK ifrågasatte i sin grönsaksprisstudie distributionsmönstret medom
många mellanhänder skulle kunna fortleva vid EG-anslutning. Enen
utveckling skulle kunna utländska producenter och exportörerattvara
gick förbi det svenska importörsledet och sålde längre i kedjan,ner
till andraledsgrossist eller butik. Utvecklingen talar sådanemot en
strukturförändring.

grossistledetFörsta stärker sina positioner inom kedja. Allresp.
import via förstaledsgrossisten. På sikt skulle dock den fysis-synes
ka distributionen kunna andra Led har troligtvisIvägar.ta ett stort
informationsövertag långvarig kontakt med exportörema övergenom
hela världen. Det geografiska läget talar också för importen gåratt
via led importörsfunktionenAtt skulle flyttas förefaller emeller-ut
tid osannolikt.

SPKs redovisade också tanken import skulle kunna ske direkt tillatt
butiker. En dagligvarubutikstörre kan exempelvis beställa pallarstor

med sortiment samlats ihop direkt producenten, dåett främstsom av
livsmedelsindustrin. Denna utveckling bestäms hur stark bindning-av

mellan grossist-är och detaljistledet.en
Livsmedelsutredningen påpekade i sitt betänkande SOU 1987:44

det unika i de svenska partihandelsblockens dominerande ställning,
och förespråkade fler leverantörer på marknaden. Större intematio-

Ökadnell konkurrens medel åstadkomma detta.är grad små-ett att av
skalig och lokal livsmedelsproduktion Trädgårdsnäring-är ett annat.

utveckling under 1980-talet har gått ökad decentralisering iens mot
och med skånsk grönsaksodling förlorade marknadsandelaratt gent-

regional odling. Den totala grönsakskonsumtionen ökade.emot
Svenskodlat i viss mån marknadsandelar från importentog och sär-
skilt lokalt odlade produkter hade framgång. En nisch lokalt ochav



SOU 1992:11970 Kapitel 5

ekologiska odlingen, har varit särskilt framgångs-regionalt odlat, den
rik.

kedjorna, denna utvecklingI distributionsledet, inom innebar att
den regionala grossisten marknadsandelar från det centrala ledettog

butikerna fått från gårdsbuti-i Skåne. Samtidigt har viss konkurrens
självplock ökad torghandel. Medan denna utvecklingker, och senare

förstaledsgrossisten återtar sin posi-tycks fortsätta, kan konstateras att
Samtidigt viktigaste marknaden,tion. har den Mästermotparten

Grön, försvunnit.
Skåne, dominerande delenUtbudet grönsaker i står för denav som

splittrats på flera organisationer. splitt-produktionen, har Dennaav
ring dels odlamas förhandlingsstyrka och informa-kan innebära att

köparsidan minskar, dels inte kantionstillgång gentemot att man er-
Prisfall och förloradebjuda kvantiteter köparen kräver.de stora som

utveckling. Altemativtmarknadsandelar bli följden sådankan av en
integreras med grossisten. Trädgårdsmästamas ek.kan producentema

exempel.till och ASK sådant Den tred-för., med leveranser KF är ett
Sydgrönt ek. för. SamtligaICA främsta kund hosaktören ärstora

odlarlaget ek.också kunder vid auktionen hos Svenskaköpare ärtre
odlare. Vad gällerkonkurrens mellan olikaför., vilket innebär en

i hög auktionen, utbudetprisbildningen den grad ärtrots attstyrs av
lägre det hos Mäster Grön.väsentligt än var

Kritik samtidigt riktatshar ökat. harKonkurrensen mellan odlama
effektiviserat tillräckligt. Bristandedetaljistledet inte harmot att man

anledning. stället för prissänkning haransågs lkonkurrens ensom en
öppethållandedifferentiering vad gäller service ochökad t.ex. genom-

under lång tid hadeansåg år 1987 trädgårdsnäringenförts. SPK att
anpassningsförrnåga. Energi- ochförvånansvärt höguppvisat ar-en

växthusbeståndet fömy-betskraftsanvändningen reducerats ochhade
kraftig produktivitetsutveckling och stegradvilket inneburitats, en

arealavkastning, speciellt i växthusproduktionen
Även förandel det konsumenten betalarproducentens av somom

mellan producent-liten, finns det dock korrelationgrönsakerna är en
Producentpriset har konkurrensenoch konsumentpris. pressats ner av

på grönsaker har fallit. Odlama har hittillsoch konsumentprisema
produktivitetsökning och därmedökat konkurrenstryck medmött ett

prissänkning, i stället för med produktdifferentiering sorter,som nya
förpackningar, försäljningskanaler. Ett undantag devarumärken, är
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ökade satsningama på direktförsäljning till konsument. Den konsta-
terade expansionen den ekologiska odlingen har endast i litenav om-
fattning skett övergång inom den etablerade delen bran-genom en av
schen, producentkategorier. En ökad satsning integre-utan av nya
rad produktion lP, avsnitt 13.3.2 kan dock hos frilands-se noteras
odlingen grönsaker och i fruktproduktionen.av

En förutsättning för odlamas satsningar på få fram bättreatt att
produkter informationen nårär till konsument.att I alla diskus-ut
sioner fri konkurrens måste vikten informationen detta be-om av om

För distribution och marknadsföringtonas. trädgårdsprodukteratt av
skall kunna ske på rationellt måste informationsätt priser,ett kva-om
litet och kvantiteter finnas tillgänglig. Avtal måste på grund av pro-
duktens begränsade lagringstålighet och relativa känslighet ske snabbt.
För konsumenten skall tillförsäkras produkteratt god kvalitet tillav

rimligt pris måste både den fysiskaett distributionen och inforrna-
tionsutbytet ske snabbt.
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6 Odlingsföretagens ekonomi

6.1 Analysförutsättningar

finnsDet tradition inom trädgårdsnäringen uttrycka det enskil-atten
da företagets produktionsekonomi i intäkter från försålda produkter,
rörliga kostnader för produktionen dessa och samkostnaderav som
inte produktionsbundna.är För produkter där avkastningen imäts
kgytenhet grönsaker i växthus och friland, frukt och bär ärsom
det möjligt beskriva hur avkastningen har förändrats tidenatt över
dock med reservation för frilandsodlade produkters beroende års-av
månen.

Däremot det betydligt svårareär detta för produktergöraatt som
inte enhetliga tillär utseende, storlek och form, krukväxter ochsom
plantskoleprodukter. Kostnadsförändringen väl dokumenterad förär
enskilda produktionsmedel för produktionsgrenama helhetmen som

underlaget bristfälligt.är För lönsamheten för näringen i sin hel-att
het skall kunna beskrivas måste samkostnadema definieras på lik-ett

Men den blandningsätt. olika företagsformerartat och varierandeav
grad arbetsinsats från familjen i företaget redovisningstek-av samt
niken innebär svårigheter.stora

Trots Sverige sedan 1979 har fastlagd trädgårdspolitikatt meden
uttalade mål vilka den faktiska utvecklingen bör kunnamot stämmas

finns inga ekonomiska undersökningar inomav typav samma som
jordbruket. Uppgifter rörande produktionsekonomin finns dock att
tillgå Trädgårdsutveckling AB, TRF. Beskrivningägsgenom som av

de olika kulturgruppemas utveckling får i mån tillgångav göras av
uppgifter och kompletteras med den allmänna uppfattningen inom
näringen och länsstyrelsemas lantbruksenheter.

Uppgifter avkastning och odlingens omfattning kan hämtas frånom
SCB-material och uppgifter priser produkter och produktions-om
medel kan erhållas från marknadens aktörer.
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6.2 Odling under glas

3,28 mil-1990 sammanlagdOdling under glas bedrevs yta aven
586 fri-joner m2 328 ha vid 1460 företag. Av dessa bedrev även

tillsammans medlandsodling. Av växthusföretagen drevs 472 änmer
10 åker.2 och 210 med haha åker änmer

1460 växthusföretagen varierar mycket iVerksamheten i de om-
kombinationer med andrainriktning och beträffandefattning, nära-

emellertid enbartdet följande kommenterasliggande verksamheter. I
företagen.lönsamheten i odlingsdelen av

6.2.1 Köksväxter under glas
odlas och gurka.delen köksväxtarealen under glasPå större tomatav

Även melon och sallat odlas.mindre areal aven
och gurka harLönsamhetsutvecklingen för växthusodling tomatav

Institutionen för1992 vidundersökts i examensarbeteingående ett
Katarina: Marknads- och lön-vid SLU, Wedelbäckträdgårdsvetenskap

studie svenskför växthusgrönsakersamhetsutveckling över to-en-
på bokför-på bl.a.Alnarp 1992. Studien byggeroch gurkodling,mat-

Kompletterande intervjuergurkföretag.ingsmaterial från ochtomat-
6.1 och 6.2 hämta-författaren. Tabellemagenomförtshar äräven av

från arbete.de detta
för köks-produktionsmetodema1970- och 1980-talen harUnder
övergångförändringenviktigastegrundligt förändrats. Den ärväxter

humusfriastenull och andratill odling ifrån odling i jord och torv
precisionmöjligheter till bättresin medförthar isubstrat. Detta tur

släp-användning växthustypernäringstillförseln. Genomvid somav
skötselrutinerochuppbindningsmetoderljus, annorlundain merper

rationella företagblombiologi har ikunskaper inomoch mannya
ochfrån 20 till 40 kgmZskördeökningar i tomatodlinglyckats uppnå

period. kommerunder denna Detta30 till 60 kgmi gurkodling från
6.2, indexeradei tabellerna 6.1 och därtill första kolumnemauttryck

1980 redovisas.uppgifter fr.o.m.
korrelerat till auk-odlarledet mycket starktpå produkten iPriset är

något grad föroch gäller i högretionsprisema i Nederländerna det to-
tillgodoräkna sighistoriskt kunnatgurka. Svensk haränmat envara

internationella priset. Så länge kost-visst merpris jämfört med det som
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nadema i Sverige för kapital, energi och arbetskraft högre i kon-är än
kurrentländema det förutsättningär för produktionen merpri-en att

vidmakthållas.kanset
Kostnadssidan domineras arbete 40 % och energi för uppvärm-av

ning 25 %, tillsammans cirka 65 % deutgör totala rörligasom av
kostnaderna. Odlingen såledesär mycket känslig för variationer i
energipriset. Samkostnadema domineras totalt och avskriv-räntorav
ning. Det kapitalets andel det totalt arbetande kapitalet i deegna ärav
flesta fall mycket litet. Hög skuldsättning innebär utsatthet förstor
ränteförändringar. Realräntans utveckling därför väsentligär för lön-
samhetsutvecklingen.

Tabell 6.1
Intäkter och särkostnader inom tomatodling, indexerade värden

Avkastning Medelpris Intäkter Särkostnader Täckningsbidrag
kgm realavärden realavärden realavärden realavärden

1980 100 100 100 100 lOO
1981 111 87 97 109 64
1982 113 80 91 99 76
1983 114 89 102 99 106
1984 122 86 105 104 108
1985 120 77 95 101 81
1986 122 85 104 99 114
1987 117 96 ll3 102 133
1988 138 76 105 109 98
1989 139 73 102 108 90
1990 141 71 100 97 94
1991 147 67 98 95 104
1992 160 54 86 98 91
Källa: ExamensarbeteSLU och för 1992prognos

Samkostnadema består till övervägande del kapitalkostnader. 1 taktav
med effektiviseringen produktionen har arbete med kapitalav ersatts
och samtidigt har realräntan ökat. Detta har medfört samkostnader-att

andel de totala produktionskostnadema har ökat från 30nas av %ca
1980 till 40 % i slutet 80-talet. Under de åren har därförca av senaste
företagen inte kunnat återinvestera och förnya växthusbetåndet i den
utsträckning skulle långsiktigt motiverat.som vara



1992:119SOUKapitel 676

6.2Tabell
indexerade värdeninom gurkodling,och särkostnaderIntäkter

TäckningsbidragSärkostnaderMedelpris IntäkterAvkastning
realavärdenvärden realavärdenkgm realavärden reala

100100100 1001001980
107 648913 811981 1

1029988 1001982 l 15
98 7387104 851983

104 7592114 821984
8596 105871131985

100 8681 941181986
147123 1071031231987

107 7594861988 115
5910889132 711989
699785100 921990
6983 86781991 l l 1
5666 8759161992 l

SLU för 1992Examensarbete ochKälla: prognos

åttiotalet ochminskat i slutetreala harTäckningsbidraget i värden av
samtidigtgoda år,från enstakabörjan nittiotalet, bortsett som sam-av

ökat i takt medkostnaden harandel den totalakostnademas att ar-av
kapital.bete ersätts av

vilkethar minskat,lönsamhetenrimligt påstådärförDet är attatt
kreditgivare.branschfolk ochhosallmänna uppfattningendenäven är

garantilånbeviljadeantaletstyrker dettaAndra tecken är somsom
sin likviditetförbättraföretag behöveravseende lån tillökathar som

halvåretinvesteringar. Under andratillminskat avseende lånharmen
kraftigt ökande antallantbruksenheter1991 fick länsstyrelsemas ett

rekonstruktio-i samband medeftergift garantilånansökningar om av
konkurs.i vissa fall iföretag varsomner av

under perioden medoförändradvarit iOdlingsytan har stort sett en
samtidigt skedde0ch1987, då detåren 1986ökning efter de godasvag

växthusbeståndet.förnyelse delarav aven
vidfått kännasallt gurkodlingeninnevarande år har framförUnder

år,jämfört med föregåendeprisfall, 25%väsentliga emot somupp
kostnader.eller lägresig ökade skördarinte låter kompenseras av

intedär har prisfalletmotsvarighet i Nederländernahar sinDetta men
varit lika stort.

Även prissänkningar påväsentligatomatodlingen har fått känna av
15-20%.
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Odlingen växthussallat i kruka den kultur inom trädgårdsnär-ärav
ingen har utvecklat den avancerade odlingstekniken. Avmestsom ut-
vecklingen döma har lönsamheten i produktionsgrenen varit till-att
fredsställande.

6.2.2 Prydnadsväxter under glas
Prydnadsväxtodlingen under glas uppgick 1990 till 1,5 miljoner m2
150 ha fördelat cirka 950 företag. Odlingen har utvecklats i flera
avseende under de 15 åren.senaste

I mitten sjuttiotalet började rullande bord installeras i växthusen.av
Det innebar den effektiva odlingsytan kunde ökas från 67%att tillca
80% bruttoytan. Utbyte fasta bord har pågått under hela åttio-av av
talet och kan fullbordat. Ungefär samtidigt introduceradenu anses ett

företagsvenskt rörliga gardiner för skuggningsändamål. Dessa utveck-
lades sedermera till ha mycketäven energibesparande ef-att storen
fekt, till 60% i fördraget skick. Med hjälp statliga bidrag harupp av

mycket del prydnadsväxtodlingen med vinterkulturerstor instal-en av
lerat energibesparande något slag.vävar av

För det möjligtgöra utnyttja växthusenatt effektivt under helaatt
året började användningen assimilationsbelysning bli allmän underav
början och mitten åttiotalet. I dag odlas huvuddelen höst- ochav av
vinterkulturer i växthus med tillskottsljus vissaI fall det nödvän-är
digt för överhuvudtaget kunna odla kulturen,att i andra fall detanses
ha väsentlig kvalitetshöjande effekt. Dessutom har omsätmingshastig-en

Ävenheten i odlingen ökat. i prydnadsväxtodlingen har investeringar
gjorts för höja rationalitetsgraden och förbättraatt automatiken.

Sammantaget har detta inneburit omsättningen i antaletatt mätt en-
heter kvadratmeter växthusyta och år ökade fram till slutet ät-per av
tiotalet. Samtidigt har energiförbrukningen för uppvärmning minskat
med uppskattningsvis 25% årsbasis.

De fyra till fem åren har prisutvecklingensenaste varit mycket
i genomsnitt för hela sortimentet. I reala priser har det varitsvag en

minskning. Detta bero kraftig utbyggnad i Danmarkanses en sam-
tidigt holländska odlare stimuleras övergå från produktionsom att av

till blommandegröna växter Däremotväxter. har prisutvecklingen
någotvarit bättre för de kulturer där svensk odling dominerandeär
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på sin hemmamarknad. gäller blommande krukväxter ochDet stora
utplanteringssortimentet.

snittblommoma bilden inte riktigt densamma. Lökdrivning-För är
tulpaner den kultur har haft den bästa utvecklingen. Ge-ären av som

marknadsföring den svenska tulpanen väloch utveckladenom av
ikvalitetsbegrepp kan tulpanodlingen uppvisa god lönsamheten som

investerats i rationella anläggningar.sin hartur
Rosodlingen svår i sjuttiotaletgenomled period mitten menen av

därefter stabiliserats kring nivå intensiva-har nuvarande med enmen
med stenullproduktionkvadratmeter har möjliggjorts odling ire som

Odlingenoch tillskottsbelysning. bedrivs i huvudsak i anlägg-nyare
ningar. Priset mycket starkt korrelerat till det holländska prisetär

merpris för svensk varit acceptabelmed Lönsamheten harvara.men
år till bliinnevarande tenderar attmen svag.

enskilt särkostnadema liksom för och gurkaDe största är tomat ar-
20% och energikostnader för uppvärmning och assi-betskostnader

milationsbelysning 25% tillsammans kultur,beroendeutgör,som
Prydnadsväxtodling liksom grönsaksodling mycket kapital-45%. ärca
i investeringsskedet följaktligen och avskriv-intensiv och är räntor

ningar mycket väsentlig kostnadspost bland sarnkostnaderna.en
åren tiotal företagLönsamheten har minskat de ochtre senaste ett

lågahar gått i konkurs. Investeringarna för närvarande mycket be-är
framtiden detdålig lönsamhet och den osäkerhetroende närom

bekämpningsmedel, svårighetergäller ränteutveckling, tillgång att
låna präglar branschen.m.m. som

6.3 Frilandsodling

frilandpå6.3.1 Köksväxter
Efter längre period ökande arealer för frilandsodling minskadeen av

halvan åttiotalet för ochåter arealema under andra morötterutomav
uppgick tillisbergssallat har ökat sina arealer. 1990 odlingensom

5790 vid 1825 företag. Flertalet dessa företag jordbruks-ha av var
företag. frilandsodling bedrivs i åkermarkDenna huvudsaktyp av
efter jordbrukstekniska principer för sådd, skötsel och skörd. En viss
förskjutning odlingen från Skåne och kan konstateras.norröverav
Årsmedelprisema sjunkit i reala för alla kulturer.har störretermer
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Den dominerande enskilda kostnaden arbetskostnader iär samband
med skörd. Variationen dock betydande mellanär kulturema 15-men
35% totaladen produktionskostnaden arbete.utgörsav av

Avräkningsprisema till odlanen har inte följt den allmänna prisutveck-
lingen, vilket däremot jordbrukets produktionsmedelsindex har gjort.
Gapet måste täckas ökade skördar och rationaliseringsförbätt-upp av
ringar det gällernär skördekostnader. Den genomsnittliga arealskör-
den till industrin vitkål pekar på det har skett avkastnings-attav en
ökning. Det bör dessutom ha skett produktivitetsökning underen pe-
rioden. Några dramatiska försämringar lönsamheten har det troligt-av
vis inte varit. Vissa kulturer har utvecklats bättre andra sämre.

6.3.2 Bär
Det helt dominerande bärslaget jordgubbarär följt vinbärsvartaav
och hallon. De bärslagen karaktäriserastre hög initial kostnadav en
för plantering och etablering för uppvisa kostnaderatt storasenare
för skörd. Huruvida avkastningen har ökat under åttiotalet går inte att
analysera eftersom årsvariationen på grund klimatet bety-ärav av
dande. Odlingsytan har ökat för samtliga bärslag fram till slutet av
åttiotalet då det förutom för hallon har skett viss nedgång. Fören
jordgubbar pågår ökad koncentrering till storstadsområdena, vilketen
understryker bärets krav på närhet till konsument för bibehållen kva-
litet. Förutom enstaka år med svåra klimatförhållande har jordgubbs-
odlingen visat på god lönsamhet enligt bedömningar från länsstyrelser-

lantbmksenheter. Däremot detnas internationell över-syns som om en
produktion vinbär för närvarande harsvarta sänkt priset ochav för-

lönsamhetensämrat i denna produktionsgren.

6.3.3 Frukt

Fruktodlingen omfattar 2390 ha vid 503 företag dominerassom av
äpple, odlas på fyra gånger så arealsom plommonpäron,stor som
och körsbär tillsammans. Som för alla frilandsodlade kulturer års-är
variationema avseende klimatet betydande i fruktodlingen harmen

planteringssystem och förbättrad odlingstekniknya utvecklats, som
ökar avkastningen ytenhet och förkortar tiden från plantering tillper
första skörd. Fruktodlingen har hög initialkostnad för plantering.en
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på odling surkörsbär förför närvarande satsningpågårDet aven
etableringar inte såhittills gjordaindustrin. Omfattningen är storaav

betydande.utvecklingspotentialen bedöms varamen

6.3.4 Plantskolor
för sigomfattar antal huvudgrupper,Området plantskolor ett som var

705 för den-Sammanlagt utnyttjas haolika utvecklingstendenser.har
gällerEfterfrågan har ökat detvid 246 företag.verksamhet närna
min-ochhäck- och landskapsväxterprydnadsbuskar, perenner, men

för fruktträd löv-ochbärbuskar och barrväxter. Prognosenskat för
positiv gäller efterfrågan.detfällande träd svenskt närärav ursprung

långakapitalintensiv på grund dePlantskoleodling mycketär av
och nedlagt arbetebinder i form markkulturtidema resurser avsom

ekono-beskriver branschen iNågon statistikkulturtiden.under som
inget pekar på bran-finns inte det finnsmiska atttermer sommen
problem andra branscher.eller mindreschen helhet har änstörresom

samband med minskatmarknaden krympt iåret har dockDet senaste
offent-i kommuner och andrafinansiellabyggande och sämre resurser

sektorer.liga
kunna fortsättaviktiga områden förpekarBranschen ut-attut tre

tillgången på ka-konkurrenskraftiga och detförblivecklingen och är
forskning, försök ochinförande teknik,bidrag förpital och pro-av ny

plantskoleodling känneteck-duktutveckling rådgivning. Eftersomsamt
med tillräckligt långakultunider det önskvärtlånga är anpass-nas av

förändrar förutsättningarnamyndighetsbeslutningsperioder efter som
ochför import export.

Sammanfattande synpunkter6.4

trädgårdsnäringen helhet befin-inget tyderfinnsDet att somsom
varsel och nedläggningar.siuation kris med konkurser,sig i en avner
på friland i växthus,kulturslag, i Sverige ochBland alla odlassom

närvarande tomatodlingensåväl vinnare förlorare. Förfinns ärsom
internationell prispress, vilkengurkodlingen föroch i viss mån utsatt

ikonsumtioneni överproduktion i förhållande tillsin grundhar
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Europa. Detta kan leda till allvarlig kris balansinte mellan ut-en om
efterfråganbud och snabbt kommer till stånd.

Fruktodlama har under flera år drabbats upprepade skördeska-av
Årvilketdor, har undergrävt ekonomin. 1992 har skörden varit god,

vilket har lett till överskott och låga priser. Några fmktodlingar be-
finner sig därför i allvarligt ekonomiskt läge.ett

Även priserna på vinbär har varit mycket låga undersvarta senare
år till följd internationell överproduktion. Odlingen vin-svartaav av

uppvisar förbär dålignärvarande lönsamhet.
finnsDet enskilda företag, befinner sig konkursi eller närasom en

sådan, det i huvudsak interna problem i företaget, eventuellt iärmen
situation fallande lönsamhet, har utlöst detta. Om priset påen av som

produkterna har internationell koppling, kostnaderna förären pro-
duktionen inhemsk karaktär. Som tidigare redovisat deär vä-mestav
sentliga kostnaderna arbetskraft, energi för uppvämmiing kapital-och
kostnader.

6.5 Internationell konkurrenskraft- jämförelseen
med Danmark och Nederländerna

Produktionskosmadema allmänt högre i Sverige i våraänantas vara
konkurrentländer Danmark och Nederländerna. För kunna under-att
söka detta det nödvändigt vissa begränsningar,är det gäl-göra näratt
ler skattelagstiftningen och insatsmedel har litenmerparten av som
betydelse för den totala produktionskostnaden. Därför koncentreras
jämförelsen till energi, arbete, kapital och övriga viktiga insatsmedel

koldioxid, bekämpningsmedel och gödselmedel. Undersökningensom
sker med utgångspunkt från svenskt familjeföretag,störreett närsom
det gäller storleken får konkurrenskraftigt. Alla priser och kost-anses
nader omräknat till svenskaär kronor med Nordbankens genomsnitt-
liga säljkurser för de fem första månaderna 1992, vilket 93,522ger
Skr för 100 Dkr och 321,931 Skr för 100 NLG.

1 produktionskostnadsanalysema sker all produktion i Sverige med
svenska, danska holländska kostnader inom för fakto-deresp. ramen

undersöks. Analysema således ingen exakt bild denrer som to-ger av
tala produktionskostnaden i land. Konkurrenskraften iresp. gentemot
första hand Nederländerna påverkas dessutom klimatskillnader,av



1992:119SOU82 Kapitel 6

enhet, odlings-energiåtgången produceradpåverkar ävenmenpersom
periodens längd.

till den totala bilden i konkurrenskraftenKlimatskillnaden hör men
på kostnadsskillnaderviktigt hålla isär vad berordet är att renasom

klimatskillnader.beror påoch vad som
viktig förutsättning för konkurrenskraf-Kostnadseffektivitet är en

enskilda företaget. Dengarantier för lönsamhet i detingaten men ger
färskvaror och han-delen trädgårdsproduktemadominerande ärav

i pris. flerautbud efterfrågan Idag för dag där ochdeln sker möts ett
varitväxthusarealema ökat. Vädret hari harländer Europa gynn-

efterfrågan inteutbud samtidigtvilket har lett till störreettsamt, som
till sjun-den viktigaste orsakeni motsvarande grad. Dettahar ökat är

produktpriser.kande
öka ytterligare ef-år trycket på marknadenInför kommernästa att

Italien där konsumen-Finland, Storbritanien ochdevalveringar iter
Handelsavtal mellan EG ochköpkraft.få reduceradkommertema att

åren skapaTjeckoslovakien kan dePolen, Ungern och närmsta ytter-
grönsaker.frukt ochpristryck på i första handligare

trädgårdsnäringens för-liggerkostnadseffektivitetI begreppet även
Marknads-marknadsföra sina produkter.effektivtmåga på sättettatt

i kapitelfrågoma tas upp

Energi6.5.1
energikost-olika ländernaspåverkar demånga faktorer,Det är som

reda begrep-svårt i alla detaljerträdgårdsnäringen. Detnad i är utatt
länderna.finns i de olika Rege-ochvilka regler undantag somompen
skall detillsatt utredningSverige har nyligen överringen i seen som

finns såväl iEnergiskatterkring energiskatter.lagtextemasvenska
och iavräknas dessaSverige. DanmarkDanmark i I mot momsensom

redanmed koldioxidskattenskatten tillsammansSverige reduceras
iminimiavgift 5000 kr företagfakturan. dockDet uttas om peren

betydel-produktionskostnaden saknar denandel iDanmark men som
miljö-trädgårdsnäringen 0,3 örekWh ibetalarNederländernaIse.

svavelavgift,Sverige betalar alla förbrukareavgifter och i somen
svavelinnehåll.relation till bränsletsstår i

före-i Sverige har medförti energibeskattningenFörändringar att
energislag och investera ifått sitti många fall har omprövatagen an-
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uppvärmning. Detta gäller framför allt de företag användernan som
olika fraktioner kol och har medfört kostnad svårärav atten som
uppskatta storleken av.

Även Danmark och Nederländerna har planerade genomför-men
da förändringar energibeskattningen det tycks träd-av men som om
gårdsnäringen i kommer kompenseras för detta.stort att

Energiförbrukningen genomsnittligt någotär högre produceradper
enhet i Sverige i Danmark och ytterligareän något högre i Neder-än
länderna.

Energipriser betala i svenska kronor sept 1992 förnetto att uppvärrn-
ning växthus inkl verkningsgrad.av

Energislag Sverige Danmark Nederländerna
örekWh örekWh örekWh

E0 1 15,9 15,5
E0 4 13,4 10,2
Naturgas 13,4 9,7
Kol 16,5 11,6
El för belysning 32 34 35

förekommerinte i Nederländerna
finnsDet inget listpris pâ i Sverige. Vid prissättningen för detnaturgas enskilda

företaget vid övergång till förutsättningenär lika kostnad företaget hadegas somkonvertering.innan
* NederländernaI förekommer rabattering till den inhemskaväxthus-naturgasavnäringen.Det statliga gasbolaget mängdrabatt till naturgasköparei växthusnär-ger
ingen.Dessaspecialprisemarelaterastill listprisemas utveckling.

Det inte ovanligtär företagen kombinerar olika energislag föratt att
hänsynmed till verkningsgraden få det optimala utnyttjandet och

lägsta kostnaden. I alla länderna förekommer olikatre kvan-typer av
titetsrabatter priserna gäller för förbrukning motsvarandemen en ca
400 kbm oljaår. Energiavgiften för el svårare jämföraär då detatt
finns uppsjö differentierade Därför utgår priset från kal-en taxor.av
kylpriset används i produktionskalkyler i de olika länderna.som l
Nederländerna har 20% företagen eltillverkning. Vid inve-ca av egen
steringar i och elkraft för olika ändamålnaturgas skiljer sig anslut-
nings- och abonemangsavgifter mellan de olika länderna och dess-

mellan leverantörerna inom ländernautom det inte generelltärmen
och därför omöjligt använda i kalkylsammanhangatt för hela bran-
scher.
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I de jämförande kalkylema förutses företagaren i landatt resp. an-
det billigastevänder energislaget i produktionen vilket för Sverige är

E0 E0Danmark 4 och för Nederländerna naturgas.
Vid energianvändning utanför växthus för kyllagring, trak-t.ex.

torbränsle, pumpdrift utgår inga energiskattenedsättningar im.m.
Sverige.

6.5.2 Arbetslöner
Arbetslönen lagstadgadeoch avgifter och försäkringar kända frånär

mellanavtalen arbetsmarknadens i de olika länderna. Kostna-parter
den för arbetskraft byggs olika i olika ländernade detsätt närupp

siggäller andelen lagstadgade avgifter undersökningen användermen
företagets nettokostnad arbetad timme inkl. semesterersättning,av per

avgifter och försäkringar enligt lag och avtal exkl. övertidser-men
sättning för trädgårdsarbetare med fyra års erfarenhet.en vuxen

Timkostnad
Sverige Danmark Nederländerna

Lön arbetadtimme 105 91 95per

Timkostnaden således något högre i Sverige i såväl Danmarkär än
Nederländerna. Produktiviteten finns inte undersökt för trädgårds-som

branschen det allmänt holländsk effektiv.arbetskraft ärattmen anses
Detta bero andel ackordslöner trädgårdsnär-ochstor attanses en
ingen så koncentrerad kring vissa hararbetstagaren kun-är orter att

specialisera sig olika genomförs påsedan fleranat moment, som
olika företag. Dessutom det konkurrensen på arbetsmarkna-attanses
den har varit högre i såväl Danmark ochNederländerna dettaattsom
har påverkat produktiviteten positivt.

6.5.3 Kapital
I kapitalkostnaden värderas endast och avskrivningen, medanräntan
amorteringsvillkor och beskattningregler lämnas därhän. Det själv-är
klart varje upplåningssituation värderas vid varje tillfälle bank-att av

och därför kan exakt jämförelse inte Generelltgöras. vill-ären en sett
koren för lån något i Danmark och Nederländerna åstramare men
andra sidan räntenivån lägre i dessa länder.är I Sverige finns det nu-
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Hypoteksförening-mycket små möjligheter utnyttja avlyft tillattmera
Industrikredit på grund krav, det gäller lönsam-och skärpta närar av

tidigare tillfredställtshet och säkerhet för lån. Kraven på säkerhet har
införandet delat risktagandestatliga lånegarantin efterden avav men

avlyftsinstituten restriktiva med Övertagande bank-har varit mycket av
upplåningsränta för motsvarande in-lån. har betytt högreDetta änen

vesteringari Nederländerna. genomsnittligaDanmark och Den ränte-
kostnaden i de olika länderna räknats fram efter de olika länder-har

och topplånen.krav på kapital, avlyftsmöjligheter påräntaegetnas
topplånen.Räntan på kapital har åsatts förräntesatseget samma som

Ränteberäkningen våren 1992.avser

Genomsnittlig upplåningsränta trädgårdsnärinför gen
Danmark NederländernaSverige

Genomsnittsräntai % 11,75 10,1013,25

Kapitalkostnaden räntenivån kostnaden för investe-avgörs utöver av
ringar. viktig kostnad vilka finansiella stöd näringenEn del i denna

erhålla. 9.6.2kan I avsnitt 9.6.1 och redovisas de stöd ahansessom
betydelse för trädgårdsnäringen för trädgårdsnäringen i Dan-stor
och Nederländerna.mark
statliga stödforrnema särskilt i Nederländerna minskatDe tycks ha

i betydelse de åren. haft relativtDäremot kan de ha bety-senaste stor
delse under uppbyggnaden trädgårdrnäringen under sjuttiotalet.av
Regionala stöd i vissa länder kan fortfarande ha väsentlig betydel-en

Ävenframför allt i södra Europa. i Sverige har betydande beloppse,
kommit trädgårdsnäringen till del statsbudgeten i form direk-över av

bidrag, avskrivningslån, glesbygdsstöd och regionala insat-andrata
det rimligt investeringskostnadenDäremot i Neder-är att anta attser.

länderna och Danmark något lägre grund det generellt högreär av
kostnadsläget i Sverige samtidigt kostnaderna ökar något för attsom
klara svenska för snölast vid byggnation i inlandetnormer norr om

ÅSkåne. andra sidan markprisema i Nederländerna betydligtär t.ex
i Sverige.högre än

I kalkylema räknas med investeringskostnad beräk-samma men en
ning hur investeringskostnaden påverkar produktionskost-görs av
naden.
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Övriga6.5.4 insatsmedel
All växthusproduktion sker i huvudsak från sticklingar och småplan-

i olika utvecklingsstadier. Den procentuella skillnaden i produk-tor
tionskosmaden för färdigvara mellan länderna gälla stick-ävenantas
lingar och småplantor, eftersom förädlingen sker med produk-samma
tionsmedel för färdigvara.som

Koldioxid nödvändigt produktionsmedel, finnsär naturligtett som
i luften ca 200 ppm, utnyttjas i växthusproduktion i högre kon-men
centrationer ca 800 ppm.

I Nederländerna utnyttjas koldioxid direkt från rökgasema vid för-
bränning och produktionskosmadema belastas således inteav gas av
kostnader för koldioxid.

I Danmark köper odlama koldioxid bulkvara i tank och beta-som
lar krkg2,75 Med leveranssätt kostar motsvarandeca samma vara ca
4,50 krkg i Sverige.

För bekämpningsmedel och handelsgödselmedel finns inga direkta
jämförelser gjorda för enstaka produkter finns uppgifter ty-men som
der på svenska odlare har 25% högre kostnad danska ochatt änca
holländska odlare. delEn detta kan förklaras prisreglerings-av av
och miljöavgifter.

6.5.5 Produktanalyser

Krukväxter

Två analyser har gjorts för krukväxtkulturer med olika kulturlängd,
arbetsinsatser Det viktigt komma ihåg jämförelsenär gäl-att atto.s.v.
ler i medelstort svenskt företag. Högt rationaliserade och special-ett
inriktade företag i både Danmark och Nederländerna kan producera
till ytterligare sänkt produktionskostnad

Julstjårna krst
Sverige Danmark Nederländerna

Varukosmad 3,64 3,32 3,27
Belysning 1,37 1,40 1,23
inkl investering
Energi 1,23 0,94 0,89
Arbete 1,67 1,45 1,51
Kapital 3,96 3,67 3,34
Summa 11,87 10,78 10,24
Differens 10,1% 15,9%
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Enligt tidigare givna förutsättningar produktionskostnaden 10 %är ca
högre i Sverige i Danmark och 16 % högre i Nederländerna.än änca
Den viktigaste skillnaden i absoluta tal kostnaderna för energi ochär
kapital. Om så totala investeringskostnaden 10 % läg-det denär äratt

i Danmark och Nederländerna grund det högre svenska kost-re av
nadsläget ökar skillnaden i produktionskostnad till 14 % 20 %.resp.

skillnaden blir ytterligare någotDen verkliga i produktionskostnad
hänsyn till skillnader i klimat länderna emellan.större tasom

Krukkrysantemum krst
Sverige NederländernaDanmark

4,15Varukostnad 3,82 3,78
Belysning --- --- ---inkl investering
Energi 0,44 0,34 0,31
Arbete 0,98 0,85 0,89
Kapital 2,31 2,14 1,95
Summa 7,88 7,15 6,93
Differens 10,2% 13,7%

För krysantemumkulturen blir skillnaden i produktionskostnad något
lägre beroende på andelen varukostnad i exempletär större änatt

Alla skillnader i varukostnad dock inte beaktade.ärovan.

Tomater
Tomater. Produktionskostnaderkrm2.
Exkl försäljningskostnader

Sverige Danmark Nederländerna
Varukostnad 87,20 81,10 78,10
Energi 57,60 43,90 41,70
Arbete 120,90 104,70 109,20
Kapital inkl. 123,60 112,60 101,30
rörelsekapital
Ovriga kostnader 35,00 35,00 35,00
Summakostnader 424,30 377,30 365,30
Differens 12,5% 16,2%

Tomater. Produktionskostnaderkrkg. Sammaskörd i land.resp.
Exkl försäljningskostnader.

Sverige Danmark Nederländerna
10,60 9,43 9,13

Differens 12,5% 16,2%

Ovanstående jämförelse förutsätter produktionen sker i Sverigeatt
med svenska, danska holländska Omkostnader. klimatskill-ävenresp.
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naden och ljusinstrålning beaktas, det gäller avkastning ochnär ener-
giåtgång, ökar differensen producerad enhet.per

Tomater. Produktionskostnadkrkg. Beaktande klirnatskillnader.av
Exkl. försäljningskostnader.

Sverige Danmark Nederländerna
10,61 9,43 7,03

Differens 12,5% 50,1%

Om antagandet den totala investeringskostnaden 10% lägre iäratt
Danmark och Nederländerna riktigt blir produktionskostnaden iär
krkg

Sverige Danmark Nederländerna
10,61 9,16 6,85

Differens 15,8% 54,9%

rilandsgrödorF

I alla frilandsgrödor frukt, bär och grönsaker karaktär-stort sett som
iseras kort och arbetsintensiv för framför allt skördear-säsongav en
bete. vitkålsproduktionI kan 35% kostnaderna arbetskost-en av vara
nader.

Plantskoloma har något förutsättningarbättre jämna syssel-att ut
sättningen året med under vår ochöver höst. Konkur-toppmen en
renskraften påverkas i första hand tillgången på arbetskraft ochav
kostnaden för arbetskraft. Sverige både tillgänglighetenI är sämre
och kostnaden högre i konkurrentländema Nederländerna ochän
Västtyskland.

Trädgårdsnäringen har uppvaktat finansdepartementet i dessa frå-
refereraroch där till den tyska lagstiftningen det gällernär sä-gor

songsanställd personal, innebär reducerade lagstiftade socialasom av-
gifter för sådan arbetskraft.

Prisreglerings- och miljöavgifter merkostnader för den enskil-ger
de producenten. Prisregleringsavgiftema återförs emellertid kollek-
tivt till näringen.
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Trädgårdspolitik7 m.m.

1979 årskonsekvensernautredningI direktiven till denna att avanges
fattatsbeslut därefterpolitiskaträdgårdspolitiska beslut och de som

områd-beslut påinternationellanationellabör utvärderas. Såväl som
änd-mindre sektor, skapardär trädgårdsnäringen endast utgör enen,

redovis-Därför härträdgårdsnäringen.förutsättningar förrade ges en
samtnanhang.betydelse i dettaning de politikområden, harav som

1979beslut årTrädgårdspolitiskt7.1

nuvarande fast beslutträdgårdspolitiken har lagtsDen statliga genom
197879:29, SkU197879:136,riksdagen år 1979 JoUprop.av

trädgårdspolitik-Vid utfomtningen197879:47, rskr. 1978792399. av
1978:51, Svenskbetänkanden SOUutgick från tvåstatsmakternaen

internationella för-rationalisering ochträdgårdsnäring: Produktion,
Rådgivningträdgårdsnäring:hållanden 1978:13, Svenskoch Ds Jo

från 1974 trädgårdsnäringsutredning.års

målträdgårdspolitiska7.1.1 riktlinjerAllmänna -
statsmakterna alltsedanJordbruksministem anförde i propositionen att

tillfällen hade haftden s.k. energikrisens dagar vid flertal attett ta
ställning och dettill olika åtgärder för stödja trädgårdsnäringen attatt

samhälleligasedan lång tid tillbaka icke obetydligahade satsats resurs-
näringen.på forskning, försök, rådgivning och finansiellt stöd tiller

Ett uttalat övergripande mål dock saknats från samhällets sida. Ihade
likhet med 1974 års trädgårdsnäringsutredning och flertalet remissin-

fann jordbruksministem det därför motiverat dra vissastanser att upp
riktlinjer för politiken trädgårdsområdet vilka sedan samhäl-på mot
lets insatser området skulle kunna Denna uppfattningstämmas av.
delades också jordbruksutskottet.av

De riktlinjer, därefter innebär in-lades fast, de arbetaratt somsom
trädgårdsnäringen skall ekonomisk socialha och standard,om en som

likvärdig med den erbjuds inom andra näringar. Näringenär som
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skall erbjuda sysselsättning och god arbetsmiljö. Samtidigt skalltrygg
konsumenterna tillförsäkras produkter god kvalitet till rimliga pris-av
er.

Utredningen föreslog också efter från jordbruket be-mönster att ett
redskapsmål skulle fastställas. Jordbruksministem fann det dock inte
nödvändigt beredskapsskäl upprätthålla hög produktionatt av en av
trädgårdsprodukter och avvisade utredningens förslag i denna del. Ut-
skottet åsikt jordbruksministem.var sammaav som

Den svenska produktionen skulle i framtiden till sin omfatt-även
ning och inriktning beroende sin internationella konkurrens-vara av
kraft. utlandetI subventionerade produkter eller dumping skulle inte
få inverka på den inhemska produktionens omfattning. Som allmänen
utgångspunkt för riksdagsbeslutet gällde dock den utredningenatt av
prognosticerade konsumtionsökningen i första hand borde under den
svenska odlingssäsongen tillgodoses utökad svensk produk-genom en
tion.

För stimulera den inhemska produktionen skulle näringens in-att
temationella konkurrenskraft stärkas på olika Det dåvarandevägar.
gränsskyddet skulle därför behållas justeras med hänsyn till för-men
ändringar i bl.a. odlingsbetingelser och transportförhållanden sedan
de då gällande tullama fastställdes l950-talet.

Staten skulle i ökad omfattning på forskning, försök,även råd-satsa
givning finansielltoch stöd. l riktlinjerna framhölls också betydelsen
för de ekonomiska förhållandena inom näringen stabila avsätt-attav
ningsförhållanden kan uppnås för produkterna distributionoch ochatt
handel bedrivs på effektivt ansågs också angelägetDet frånsätt.ett
konsumentsynpunkt den prisövervakande såmyndigheten långtatt
möjligt regelbundet följer prissättningen på trädgårdsprodukter, Slut-
ligen framhölls också trädgårdsnäringen förbör utnyttjasatt att upp-
nå samhälleliga regionalpolitiska mål socialadet från utgångs-samt att
punkter angeläget med förbättringar i fråga ordnadbl.a. ledig-är om
het och i utsträckning arbete åretstörre om.

Trädgårdspolitiska7.1.2 medel
För effektivt kunna de trädgårdspolitiska riktlinjerna iomsättaatt
praktiskt handlande krävs ändamålsenligt utformade medel. Den upp-
sättning och utformning medel, blev resultat 1979 års be-av som av
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1974 årsslut, liksom de allmänna riktlinjerna på förslagbygger av
trädgårdsnäringsutredning.

isyfte minska följdverkningama de variationema lön-I att storaav
olika år föreslog 1974 års trädgårds-samhet förekommer mellansom

näringsutredning särskild fond skulle tillskapas benämnd Fond-att en
för marknadsfrämjande åtgärder inom trädgårdsnäringen. Frånen

pristilläggdenna föreslogs odlama i efterhand skulle kunna erhållaatt
efter odlingssäsongen skälig kostnadstäckning inte erhållits. Fond-om

skulle kunna för finansiera lagringsbi-användas stödköp,även atten
drag och andra marknaden riktade åtgärder. Finansieringenmot av
fonden föreslogs ske med budgetmedel, medel inom jordbruksprisreg-
leringen och med produktavgifter på såväl inhemsk produktion som
importerade produkter. administrationen föreslogsFör särskiltatt ett
regleringsorgan skulle bildas.

proposition anfördeI jordbruksministem han inte, bl.a. medatt
hänsyn till tveksamhet anförtsden remissorganen, bereddsom av var

ställning till den delen utredningens förslag. förordadeHantaatt av
därför förslaget skulle ytterligare. Utskottet delade jord-övervägasatt
bruksministems bedömning.

De trädgårdpolitiska medlen, fastlades riksdagsbeslut årsom genom
1979, kom därför endast bestå i formgränsskydd tullaratt samtav av

rationaliseringsbefrämjande insatser i form finansiellt stöd tillav av
odlingsföretag, rådgivning, forskning, försöksverkamhetsamtav av
och undervisning. I proposition och utskottsbetänkande behandlas en-
dast den utformningen gränsskydd, finansiellt stöd ochnärmare av
rådgivning. Förslag forskning och försök redovisades i formom av

betänkande utredningen lämnade år 1981, varför 1979 årsett som
trädgårdspolitiska beslut endast mycket kortfattat berör dessa ämnes-
områden.

7.2 Livsmedelspolitik

Historiskt har det i Sverige funnits starkt samband mellan jord-sett ett
brukspolitik och trädgårdspolitik. När statsmakterna har ändrat jord-
brukspolitiken har de oftast samtidigt eller med någon fördröjning
gjort följdändringar berör trädgårdsnäringen. Genom 1979 årssom
trädgårdspolitiska beslut fick trädgårdspolitiken självständigen mera
roll jordbrukspolitiken.gentemot
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Genom beslut 1985 års riksdag utvidgades de jordbrukspolitiskaav
riktlinjerna till hela livsmedelskedjan. Begreppet jordbrukspoli-att avse
tik då det vidare begreppet livsmedelspolitik.ersattes av

Riksdagen beslutade den 9 juni 1990 genomgripande reformom en
livsmedelspolitiken 198990:46,prop. JoU25, rskr. 198990:327.av

Det tidigare livsmedelspolitiska beslutets mål och medel ändrades ra-
dikalt. Det beslutet innebär prisstödets roll livsmedelspoli-attnya som
tiskt medel tonades ned, samtidigt direkta medel för uppnåattsom

eller reviderade mål angående miljö, landskapsvård, regional för-nya
delning och beredskap förstärktes. Flertalet interna regleringar avskaf-
fades fr.o.m. den juli 1991,l vilket innebär priserna på de flestaatt
prisreglerade produkterna skyddas enbart med hjälp gräns-ettnu av
skydd. Jordbruksproducentema måste i högre grad, i likhet med vad

alltid gällt trädgårdsproducenter,har själva aktivt arbeta försom att
finna avsättning för sin produktion.

Riksdagen beslutade också övergången till avregleradatt en mer
marknad för jordbrukets produkter skulle ske under socialt acceptabla
fonner. Under övergångsperiod fr.o.m. den 1 juli 1991 vidtas där-en
för särskilda åtgärder bl.a. för stimulera varaktig omställningatt en
till alternativ markanvändning. Inlösensystemet för spannmål skall av-
vecklas stegvis för helt avvecklat den l juli 1994. Under den-att vara

period sänks det inlösenpriset 90garanterade successivt till örekg.na
För spannmålsodlamas inkomster inte ska sjunka för drastisktatt ges

inkomststöd under år. år 1992För uppgår detta till 700 krha.ett tre
Särskilda stödåtgärder riktas också till skuldtyngda jordbrukare,de

övergångsperiodenunder kan komma ekonomiska svårighet-attsom
till följd avvecklingen den interna marknadregleringen. Stöd-er av av

dels stöd för rekonstruktion jordbruksföretag elleret ges som av som
avvecklingsstöd, dels formi rådgivningav m.m.

Det livsmedelspolitiska beslutet innebär miljömålet jordbruks-iatt
politiken skall slå vakt rikt och varierat odlingsland-att ettvara om
skap och minimera jordbrukets miljöbelastning.att

Kostnaderna för de olika åtgärderna under övergångsperioden
fram till den l juli 1996 beräknades riksdagen uppgå till 13,6 mil-av
jarder kronor exkl. kostnader för inlösen spannmål.av

Sedan det livsmedelpolitiska beslutet fattades har Sverige ansökt om
medlemskap i de europeiska gemenskapema. Regeringen har publice-

s.k. grönbok där första kartläggning konsekvensernarat en en av av
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studiedennaredovisats. Avmedlemskap inom område harett resp.
nivåligger lägrei dag påframgår EG:s stöd till jordbruket änatt en

nödvändig, vilketstödnivån därföranpassningden svenska. En ärav
jordbruksproduktionen i oli-svenskaförändringar denförutsätter av

prisnivå för flertaletlägreStudien visarka avseenden. även att pro-en
vidanimalieområdet förväntaduktionsgrenar inom är att ett

medlemskap.
kommission omställnings-särskildRegeringen har tillkallat en

avstämning omställningsbe-denkommissionen för förberedaatt av
EG harlivsmedelspolitik, ska ske efter deti 1990 årsslutet attsom

kommande jordbrukspolitik.lagt principerna för sinfast
enligt direktivenUtgångspunkten för kommissionens arbete bör

skall fullföljas sådantomställningen jordbruket sättettattvara av
konkurrenskraftig jordbruks-Sverige vid stark ochinträdet haratt en

också angeläget det svenskanäring och livsmedelsindustri. Det är att
omvärl-konkurrera på lika villkor medjordbruket får möjlighet att

återstårdirektiven kommissionen konstateras detden. I till att ett om-
kostnadsläget för svensk livsme-fattande arbete bl.a. med analyseraatt

livsmedelsindustri innan möjligtdelsproduktion detoch över-är att
alla medlemskap. EG:s jord-blicka konsekvenser ett gemensammaav

intebrukspolitik inkl. trädgårdsfrågoma ingår i EES-avtalet, varför
område förhandla med EGdetta återstår att om.

Omställningskommissionen i delbetänkande i septemberhar ett
1992 redovisat gäller vegetabiliesektoms anpassning,sitt arbete vad

förädlade livsmedel och åtgärder för ekologisk produktion.export av
animalie-det fortsatta arbetet kommer kommissionen behandlaI att

produktionens mål för bevara ochanpassning, och medel öppetatt ett
levande kulturlandskap, stödet till Sverigenorra m.m.

7.3 Näringspolitik

l direktiven till utredning framhålls utgångspunkten fördenna att ut-
redningsarbetet inriktning näringspolitiken,bör den harvara somav
lagts fast riksdagen 199192:38, FiUlO, 1991921108.prop. rskr.av

propositionen,I behandlar inriktningen den ekonomiska poli-som av
tiken, finns särskilt avsnitt näringspolitik. Från dettaett om en ny av-

intesnitt, föranledde någon från sida,kommentar utskottets kansom
följande citeras:
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En rad förändringar kommer näringspolitiken inne-att ett nyttge
håll. Generella insatser för näringslivsklimatet, fungerande marknad-

avreglering och konkurrens blir viktiga delar näringspoli-ier, en ny
tik. Förändringarna innebär omprövning den hittills förda,en av se-
lektiva politiken, bl.a. bestått antal olika finansiellaett stortsom av
stöd till näringslivet. Både företagsstöd och skatter påverkas således

omläggning näringspolitiken.av en av
Risken för snedvridning konkurrensen på grund olika formerav av
stöd och selektiv beskattning Företagsstöd till vissa bransch-är stor.av
konserverar befintliga strukturer och minskar dynamiken i närings-er

livet.
Förutom de principiella skäl finns för avveckla företagar-attsom

stöd innebär de skattesänkningar föreslås kravet besparing-attsom
inom statsbudgeten ökar. Då skattesänkningama kommer alla delarar
näringslivet till börgodo dessa också till del kunna finansierasstorav

besparingar i befintliga företagsstöd. Regeringen kommer igenom att
budgetpropositionen redovisa samlad bild de besparingaren av som
skall göras.

Med anledning budgetpropositionen 199192 beslöt riksdagenav
följdenligt anslaget för Bidrag till trädgårdsnäringens rationalise-att
ring dras ned budgetåretunder 199293 och avvecklas helt fr.0.m.
budgetåret 199394.

I enlighet med den näringspolitikens riktlinjer har riksdagennya
hösten 1991 beslutat skattelättnader prop. 199192:60, SkU10.om
Förändringarna gjordes enligt propositionen för bättre arbetsbe-att ge
tingelser för de mindre företagen.

Regeringen har aviserat den hösten 1992 skall lägga framäven att
proposition på företagsbeskattningens område bakgrundmoten av

bl.a. förslag i betänkandet Neutral företagsbeskattning SOU 1991:
100 och betänkandet Fortsatt reformering företagsbeskattningenav
SOU 1992:67. detI föreslår utredaren bl.a. bolagsskattenattsenare
och motsvarande för enskild näringsverksamhet sänks till 25 %, att
förlustutjämning skall ske inte enbart efterföljande års vinstermot

vinster under de föregåendeäven årenutan mot tre senast samt en mo-
dell för kvittning underskott i aktiv, näringsverksamhetnystartadav

inkomst tjänst i högst fem år.mot av
Förutom skattelätmader har riksdagen med anledning denäven av

s.k. Småföretagarpropositionen prop. 199192:51, NU 199192:4
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beslutat förenklingar regelverket för de mindre företagen. Re-om av
geringen har i propositionen också förutskickat den skall återkom-att

med förslag småföretagens riskkapitalförsörjning. I departe-ma om en
mentspromemoria från Näringsdepartementet Ds 1992:20 diskuteras
införandet nyföretagarlån efter frånett Tyskland.mönsterav

Enligt protokoll den 22 september 1992 uppgörelsen mellanöver
regeringen och socialdemokratiska arbetarpartiet, kommer den av re-
geringen aviserade skattelättnaden för egenföretagare, beräkna-som
des uppgå till 2,5 miljarder kronor, inte genomföras Förmögen-att nu.
hetsskatten behålls år 1994. Parterna har deladet.o.m. meningar om
vad skall ske därefter. Skattesatsen för kapitalinkomster skall lig-som

kvar på 30 %. Senare anpassning till internationellt konkurrens-ga
kraftig nivå skall övervägas.

7.4 Miljöpolitik

I 1979 års trädgårdspolitiska beslut ingår inga uttalade miljömål. De
mål och åtgärder, har beslutats inom miljöområdet för jordbruk-som

har i praktiken kommit i tillämpligaet, delar gälla föratt även träd-
gårdsnäringen detta inteäven klart har uttalats vid riksdagsbehandling-om
en.

Jordbrukets miljömål prop. 198485:166, JoU33, rskr. 198485:
393 innefattar följande delmål:tre

begränsa de negativa biverkningarnaatt från jordbruket den
omgivande miljön,

bevara vissa inslag i den svenskaatt beroendeärnaturen som av
jordbruket eller i vissa fall samspelet mellan jordbruket och den
omgivande naturen,

tillse produktionsförmågan hosatt deatt utnyttjade resurserna
inte på lång sikt föröds.

I 1990 års miljöpolitiska beslut fastlades sektorsansvar för miljönett
och för vården Detta innebär såvälnaturresursema. näringsidka-av att

myndigheter inom verksamhetsområde i ökadre som utsträck-resp.
ning måste för miljömålen uppfylls.ta attansvar

I de riksdagen år 1988 beslutade miljöförbättrande åtgärderna iav
jordbruket prop. 1987882128, JoU24 rskr. 198788:374 ingår att,
reducera kväveläckaget med 50 % till år 2000.
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användningenhalveringår 1987beslutadeRiksdagen avavenom
1990. Enligt1986 ochmellan åreni jordbruketbekämpningsmedel

halvering bekämpnings-ytterligareskallår 1990riksdagsbeslut aven
år 1995. Hälso- ochtill eftergenomförasmedelsanvändningen strax

ocksåbekämpningsmedel skallanvändningenmiljöriskema med av
och bätt-mindre farligaövergång tillminskas preparat genomgenom

spridning.vid hantering ochteknikre
miljöfrågorbekämpningsmedel och andraförredogörelseNärmare

kapitel 13.finns i

Regionalpolitik7.5

knapphändigt i 1979 års träd-aspekten berörsregionalpolitiskaDen
dock:uttaladegårdspolitiska beslut. Riksdagen

betydelse detträdgårdsproduktionenregionaladen näräratt av
färska produkter,behovgäller tillgodose konsumenternasatt av
regionalekonomiskvissa områden harträdgårdsnäringen i storatt

betydelse,
utnyttjasmöjligheterträdgårdsnäringensangelägetdet äratt att

regionalpolitiska mål.uppnåför att

regionalpolitiskt mål.ingårlivsmedelspolitiska beslut1985 årsI ett
så demedlen skall användasjordbrukspolitiskainnebär deDetta attatt

livsmedelspolitiska1990 årsregional balans. Iockså främjar goden
livsmedelspoli-målet ochregionalpolitiskabeslut betonades ånyo det att

sysselsättning välfärd.ochbidra till regional utjämningtiken bör av
regionalpolitiskadenframhöll i 1985 års beslutRiksdagen att av

prisstödet till jordbruk-det särskildaskäl fann det angeläget ha kvaratt
stöd ocksålivsmedelsindustrin i Sverige och dettaoch ärattet norra

Stödet till jordbruket ifrån beredskapssynpunkt.betydelsefullt norra
till syfte kompenseraSverige har fram till budgetåret 199192 haft att

skillnader i klimat,merkostnader uppstår på grundför de avsom
transportavstånd m.m.

1990riksdagsbeslutet livsmedelspolitiken i juniGenom denom nya
Sverige. Enligtändrades grunderna för stöd till jordbruket i be-norra

slutet skall sänkningar produktprisema i jord-eventuella kraftigare av
i övriga delar tillåtas få återverk-bruket landet inte motsvarandeav

ningar i Sverige. Lönsamheten i det norrländska jordbruketnorra
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Därige-tillåtas följd reformen.skall inte sjunka nänmvärt som en av
produktions-undantas från denkommer i princip Sverige attnom norra

anpassning följer reformen.som av
uppgår innevarandeStödet till jordbruket i Sverige undernorra

budgetår 889 och utgår i form pristilläggtill miljoner kronor ettav
och stöd tillför kött, mjölk, smågrisar, potatis, ägg samtgetter som

Trädgårdsnäringen omfattas så-mejerier, slakterier och äggpackerier.
ledes inte denna stödfonn.av

198741992Under åren genomfördes särskilt åtgärdsprogramett
i sysselsättningenför jordbruket Sverige, i vilket isattesnorra cen-

gick storleksrationalisering. Genomoch före på bl.a.kravtrum t.ex.
investeringsstöd, utvecklingsprojekt, forsknings- och försöksverksam-
het utbildning rådgivning har stöd lämnats från samhällets si-ochsamt

där främst jordbrukda för tillkomsten kombinationsföretag menav
har i allaträdgårdsproduktion kan ingå del. Programmetäven som en

delar kunnat främja trädgårdsnäringen.
beslut riksdagen 1990 innebar regionalpolitikenEtt i attav mars

bättre och effektivare arbetsfonner. Länens roll igavs resurser re-
gionalpolitiken ökade och besluten decentraliserades. På detta för-sätt
bättrades varje regions möjlighet själv på sina ochatt ta vara resurser
utvecklingsmöjligheter. Eftersom jordbruk, trädgårdsnäring och
skogsbruk viktiga näringar för sysselsättningen i glesbygd kan gles-är
bygdsstöd utgå till de areella näringama. För växthusföretag kan in-

de särskilda stödområdena lokaliseringsstöd utgå projek-ävenom om
särskild betydelse för sysselsättningen.ärtet av

7.6 Energipolitik

Energipolitiken har tidigare främst haft fiskalt syfte. slutetUnderett
1970-talet och 1980-taletunder genomfördes åtskilliga skattehöj-av

ningar motiverades bl.a. energihushållningsskäl och strävandetsom av
olja med andra energislag.ersättaatt

Allmän energiskatt utgår på dels fossila bränslen, dels el. kol-En
dioxidskatt utgår på fossila bränslen.

För energiskatter inom industrin och växthusnäringen haruttag av
sedan länge gällt speciella nedsättningsregler. beräkningFör av ener-
gi- och koldioxidskatt för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växt-
husodling begränsas skatten till 15 % den generella skattesatsen.av
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Värdet nedsättningen tilluppskattas 90 miljoner kronor förav ca
budgetåret 199091.

I 1991922150 föreslog finansministern nedsättningattprop. av
allmän energiskatt och koldioxidskatt för energiintensivaden indu-
strin och växthusnäringen, i den form den då skullehade, avskaffas. I
stället föreslogs allmännaden energiskatten på bränslen och elekt-att
risk kraft förslopas industrin och växthusnäringen koldioxid-samt att
skatten bestäms till fjärdedel den allmänna nivån. Energiskatte-en av
omläggningen skulle helt finansieras inom energisektorn. Koldioxid-
skatten höjdes därför från 25 till 32 örekg utsläppt koldioxid. Under
åren 1993 och 1994 gäller särskilda övergångsregler. För växthusod-
lingen gäller både den allmänna energiskatten koldioxidskattenochatt

till 15 % den generella skattesatsen för bränsle. Först år 1995satts av
slopas den allmänna energiskatten för bränsle. Koldioxidskatten höjs
däremot då till 25 % generelltden skattesatsen.av

I samband med riksdagsbehandlingen framhöll näringsutskottet i ett
yttrande den svenska växthusnäringen hård import-föräratt utsatt en
konkurrens dels höga energiskatter, dels energiåt-höggenom genom

Ävengång till följd kallare klimat. skatteutskottet framhöllett attav
växthusnäringen för mycket hård imponkonkurrens ochär utsatt en
anförde: Utöver högre energiskatter vårt kallare klimatgör att ener-
giåtgången väsentligt högre för konkurrenterna. Växthusnäring-är än

kan därför överdrift i behov någonänsägas störreutanen vara annan
näring låga energiskatter.av

7.7 Konkurrenspolitik

Den nuvarande konkurrenslagenKL trädde i kraft år 1983. Bakgrund-
till lagen krav på skärpta konkurrensregler, speciellt möjlighet-en var

ingripa konkurrensbegränsande företagsförvärv.att moter
Syftet med KL att främja från allmän synpunkt önskvärdär en

konkurrens. Konkurrensideologin således ledstjäman det be-är men
tyder inte lagen syftar till åstadkomma fullständigt ohämmadatt att en
konkurrens. I stället talas i lagens förarbeten effektiv konkur-om en

dvs. konkurrens driver utvecklingen i den riktningrens, en som som
på längre sikt kan förmodas innebära det bästa utnyttjande samhäl-av
lets Vissa begränsningar konkurrensen således interesurser. av anses
bara tillåtna kan förmånliga och nödvändiga. Lag-utan rentvara av
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riktas såledesstiftningen enbart s.k. skadliga konkurrensbegräns-mot
ningar.

tillEtt förslag konkurrenslag har Näringsdeparte-upprättatsny av
årunder 1992. Promemorieförslaget innebär konkurrens-mentet att

reglerna i svensk konkurrenslag utformas på i principen ny samma
EG:s konkurrensregler i Rom-fördragets artiklarsätt 85 och 86.som

Konkurrensreglerna för de svenska förhållandena får därmed irent
princip utformning de konkurrensregler för handeln mel-samma som
lan Sverige och EFTA- eller EG-land kommer ingå iett attsom en
planerad EES-lag.

Förslaget innehåller förbud avtal mellan företag, beslutett mot av
företagssammanslutningar och samordnade förfaranden, har tillsom
syfte eller resultat konkurrensen på den svenska marknaden hind-att

inskränks eller snedvrids på märkbart Från detta förbudsätt.ettras,
skall undantag kunna medges dels i enskilda fall beslut kon-genom av
kurrensmyndigheten, dels för avtal och samordnade för-grupper av
faranden enligt särskilda föreskifter. Avtal eller avtalsvillkor liksom
beslut förbjudna skall ogiltiga.ärsom vara

Förslaget innehåller vidare förbud varje missbruk frånett mot ett
eller flera företags sida dominerande ställning på marknaden.av en
Gemensamt för de båda förbuden enligt förslagetär överträd-att en
else skall kunna medföra skadeståndsskyldighet kunna föranledasamt
konkurrensrättsliga ingripanden i form dels åläggande vid vite attav
upphöra med pågående överträdelse, dels åläggande konkurrens-att utge
skadeavgift för redan begången överträdelse. Det skall finnas möj-en
lighet för företag efter ansökan hos konkurrensmyndighetenett att er-
hålla förklaring förbuden inte tillämpliga icke-ingripan-äratten om
debesked.

Inom olika delar den svenska ekonomin finns betydande inslagav
konkurrensbegränsningar. Många marknader s.k. oligopolrnark-av är

nader med fåtal dominerande företag. Inom livsmedelsindustrinett
och livsmedelshandeln finns exempel på detta. Vertikal integration
mellan olika led i kedjan producent-konsument karaktäriserar också
dessa branscher, liksom horisontella konkurrensbegränsningar i form

prissamverkan eller uppdelning marknaden. Regleringar, inteav av
minst på jordbrukets område, konkurrensbe-utgör typen annan av
gränsning.
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Etableringshinder också förekomma.kan Ett exempel kommuner-är
möjlighet hindra etableringar med stöd plan- bygglag-ochattnas av
vilket för fri konkurrens mellan livsmedelsbutiker.sätter stoppen,

Handelshinder också konkurrensbegränsande. Dessa kan ha formenär
tekniska handelshinder eller kvantitativa restriktioner, importkvot-av
tullar och liknande.er,

Stordriftsfördelar driver fram företag och produktdifferen-stora
tiering, omöjliggör enkel priskonkurrens. Resultatet blir i bäs-som en

fall ökad valfrihet. Riskenpressade kostnader monopol-ärta attresp.
vinster uppstår. Stora samhällsekonomiska vinster skulle degöras om
skadliga konkurrensbegränsningama kunde avskaffas. ocksåDetta är
den drivande tanken bakom den Europeiska Gemenskapens inre gräns-

Ökadfria enligtmarknad. frihet, ökad konkurrens, samstämmigger
Ökadexpertis ekonomisk tillväxt. konkurrens också leda till läg- ianses

priser. Som exempel kan den sänkning realprisema pånämnasre av
trädgårdsprodukter förhållande tillkan i de regleradenoterassom

Importkonkurrensenjordbruksprodukternas priser under l980-talet.
antal aktörer på inhemska grönsaksmarknaden kan haoch ökat denett

bidragit till prissänkningen.

EG:s7.8 jordbrukspolitik

jordbrukspolitiken CAP, Common AgriculturalDen gemensamma
i EG syftar till uppnåPolicy omfattar trädgårdssektomäven attsom

följande Rom-fördraget mål:i angivna
höjd produktivitet i jordbruket

trädgårdsodlare in-skälig levnadsstandard för jordbrukama
kluderas i detta begrepp,
stabiliserad marknad,

konsumen-tryggad livsmedelsförsörjning till rimliga priser för
tema.

Den jordbrukspolitiken består pris- och mark-gemensamma av en
nadsdel och strukturdel.en
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Prismarknadsdelen7.8.1
grundprinciper, nämligen:EGzs marknadsregleringar bygger tre

priser,marknad med gemensammagemensamen
gemenskapspreferens,

finansiering.gemensam
princip uppnåtts i och medmarknaden har iDen attgemensamma

konkurrenssnedvridande subventioner o.d.tullarinförselavgifter och
i handeln länderna. Alla medlemsländer haravlägsnats mellan samma

gränsskydd länder utanför Gemenskapen.mot
institutionella priserna, stöd-Gemensamma priser syftar på de dvs.

olika marknadspriser vilka ipriser slag, och inte faktiska prak-av
variera mellan medlemsländernatiken kan såväl inomavsevärt som

beroende konsumentpreferenser, s.k.transportavstånd, gröna va-
lutakurser m.m.

tullar, referens-Gemenskapspreferens innebär gränsskyddetatt
priser fastställs sådan nivå EG-producerad för-på atten vara ges en
månsställning på EG-marknaden framför importerad vara.

Ett gränsskydd i form rörliga införselavgifter ocheller tullar, iav
några fall kompletterade med importminimipriser, interna inter-samt
ventionsåtgärder och exportstöd i regleringama förutgör stommen
flertalet viktiga jordbruksvaror. Vissa sektorer regleradeär änmer

t.ex.andra fjäderfä- förutomoch äggsektorema att mangenom
gränsskydd och förexportbidrag tillämpar privat lagringsstöd fläsk
eller för bl.a. spannmål och mejeriprodukter interven-som genom
tionsköp. Intervention innebär EG jordbrukaren elleratt garanterar

för mejeriprodukter led minsta pris. Från interven-ettsom senare
tionslagren kan produkterna antingen EG-marknaden vidavsättas

tidpunkt eller subventioner vid användning inom livs-en senare genom
medelsindustrin eller exporteras.

frukt-För och grönsaker tillämpas i princip samtliga instrument
dvs. gränsskydd i form tull i vissa fall kombinerade med refe-ettav
rensprissystem förhindra lågprisimport interventions-ochämnat att
uppköp exportbidrag. Viktigt här konstatera dels nivå-ärsamt att att

på stödpriserdessa i regel lägre förhållandei tillär avsevärterna
marknadsprisema på spannmålsområdet, dels samtliga in-än t.ex. att

till skillnad från sparmmålssektom inte används för he-strument t.ex.
trädgårdssektom enbart till vissa produkter.utan
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Om bortser från de produkter odlas i Sverige detrörman som
sig endast fåtal produkter. Exportbidrag utgår tillett t.ex.om ett stort
antal produkter endast äpplen och torde intres-tomatervarav vara av

för svenskt vidkommande. Inlösenförfarandet omfattar flernågotse
produkter bl.a. blomkål och auberginer stödprisema påärmen en
så låg nivå interventionsuppköp ytterligt sällan i praktiken före-att
kommer i Danmark eller kan bli aktuellt för svensk odlingt.ex. antas
vid EG-inträde. EG:s marknadsreglering för färsk frukt ochett grön-
saker har således begränsad direkt betydelse för svensk odling. Där-

har inlösenprisema indirekt viktig funktion i och EGmedemot atten
intervention köper spanska skul-t.ex.genom tomaterupp som annars

ha verkat prissänkande på den danska eller vid EG-inträdeett
svenska marknaden. Till skillnad från i EG varken frukt,är grön-
saker eller prydnadsväxter prisreglerade i Sverige. EGI finns vis-
serligen exportminimipriser för blomsterlökar de saknar i prak-men
tiken betydelse varför prydnadsväxtsektom EGockså i kan hävdas va-

undantagen från intern prisreglering.ra
För ingående beskrivning vilka produkter omfattasen mer av som
EG:s målpriser, uppköpspriser, referenspriser och exportbidragav

liksom hur regleringen uppbyggd hänvisas till JNLBSär rapport-av
serie 1991:7.

Det också betydelse förär den svenska odlingens avsätt-storav
ningsmöjligheter det i EG finns marknadsreglering för bear-att en
betade frukter och grönsaker. Regleringen innefattar b1.a. export-
bidrag, importlicens, produktionsstöd betalas till livsmedelsindu-som
strin för kompensera för merkostnader vid användande EG-att av
råvara och minimipris som livsmedelsindustrin måste betala till pro-
ducenten för bli berättigad till nämnda produktionsstöd föratt ovan

begränsat antal produkter. Bl.a. för användandestöd vid vin-ett ges av
bär insatsvara, tomatkoncentrat till framställning tomatjuice,som av
Williamspäron och körsbär i sockerlag.

7.8.2 Strukturdelen

En översiktlig genomgång de stödsystem finns påi EG visarav som
rik flora stödprogram, huvudsakligen baserade på nationell fi-en av

nansiering med EG-budgeten FEOGA medfinansiär ochmen som
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med fastställda riktlinjer vad gäller stödmetoder ochgemensamt t.ex.
maximal stödnivå.

Strukturpolitiken inom för den jordbrukspo-ramen gemensamma
litiken 1960-taletunder inriktad på åstadkomma allmän höj-attvar en
ning produktiviteten i EG:s jordbruk. Under 1970-talet börjadeav

också riktade åtgärder åstadkomma utvecklingattman genom mer av
jordbruket i framför allt bergsområden områdenoch med sämre pro-
duktionsförutsättningar. fullständighetensFör skull bör också nämnas

EG:s regionalpolitska stöd omfattar trädgårdsföretagen områdeniatt
med dåliga förutsättningar för jordbruksproduktion ekonomisktsamt

landsbygdsområden.svaga
Under 1980-talet tillkom antal produktionsbegränsande och oftaett

miljöförbättrande stödåtgärder träda, extensifiering, omställning
m.m.. Genom trädgårdssektom omfattas denatt av gemensamma
jordbrukspolitiken kan trädgårdsföretag erhålla strukturstödäven

investeringsbidrag och stöd till startande producentorganisa-t.ex. av
tioner.

Till följd den nyligen beslutade reforrneringen EG:s jord-av av
brukspolitik har ytterligare några stödformer tillkommit. I några fall

vissa miljö- och landskapsvårdsstöd frågadet stödärsom om nya me-
dan det i andra fall fråga vidareutveckling och förändringär om en

befintliga stöd. Det gäller för förtidspensionering ocht.ex.av senare
skogsplantering. frågaDet här kraftig utbyggnad och in-är ettom en
förande högre maximala stödnivåer tidigare.änav

En viktig skillnad tidigare dessa och andra komp-ärmot attannan
letterande åtgärder obligatoriska i avseende skallär att programmen
genomföras i samtliga medlemsstater.

7.9 Uppfyllandet de trädgårdspolitiska målenav

Målen i den svenska trädgårdspolitiken kan sammanfattas i fyra
punkter.

Mål 1: arbetar inomDe trädgårdsnäringen skall ha ekono-som en
misk och social standard, likvärdig med den erbjudsär inomsom som

näringar. Näringenandra skall erbjuda sysselsättning och godtrygg
arbetsmiljö.

Trädgårdsnäringens lönsamhetsutveckling årsedan 1979 har be-
handlats i kapitel Där redovisas näringen, verkat i inter-att som
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nationell konkurrens har tvingats till långtgående ratiomliseringar.
Genom både avkastningshöjande och kostnadssänkande åtgärder har
företagens samlade täckningsbidrag kunnat hållas på i oför-stor sett
ändrad real nivå. Variationen bådedock mellan öretag ochär stor
branscher mellan olika år bl.a. på grund årsmånensamt av

Samkostnadema, främst kapitalkostnader, har dockutgörssom av
under de åren ökat sin relativa andel företagens otala kost-senaste av
nader. främstDet företag med hög skuldsätming, grundär som av
det höga ränteläget, har fått det svårare.

Vad gäller de sociala ambitionerna har möjligheten beredaatt sta-
digvarande åretruntarbete inom näringen ökat i växthusedling tack

tekniskaden utvecklingen, möjliggör längre odlngsperiod.vare som
Allmänt har dock andelen helårsanställda minskat. Forthrande till-sett
hör många arbetar inom trädgårdsnäringen de tillfällgt anställ-som
da, behövs speciellt i samband med skörd och andra abetsinten-som
siva, ofta relativt korta, perioder odlingssäsongen. Burdenheten iav
trädgårdsföretagen har minskat med ökad automatisering.

Bättre arbetsmiljö har blivit resultatet investeringariav nya ma-
skiner och teknik liksom nybyggda växthus andraoclannan av ar-
betslokaler. Restriktivare prövning kemiska rrinskad ke-preparat,av
mikalieanvändning och bättre hanteringsteknik har förbättratockså
arbetsmiljön.

Med hänvisning till den beskrivning utvecklingen har redo-av son
visats i 2-6kapitel och till anförtsvad här har kan korstateras attsom
målen tillfredsställande uppfyllda.är

Mål 2: Konsumenterna skall tillförsäkras produkter god kvalitetav
till rimliga priser.

Allmänt kan trädgårdsnäring har bliit alltsvensksägassett att mer
kvalitetsmedveten och kvalitet sitt viktigaste korxurrensme-anger som
del. Användningen bekämpningsmedel ligger intematiorellt påsettav

låg nivå. Statens livsmedelsverket SLV, genomfören omfatt-en som
ande kontroll grönsaker och frukt, har funnit restslbstansemaattav

kemiska bekämpningsmedel låga.mycketärav
Omfattande satsningar har gjorts både på ekologisk ocr integrerad

Ävenproduktion se avsnitt 13.3. lagrings- och transporttemikens ut-
veckling har bidragit till förbättra trädgårdsproduktemzs kvalitet.att

Som beskrivs i kapitel 14 finns inomendast plantskoleonrådet samt
för hallon- jordgubbsplantoroch och potatis tvingande beztämmelser
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ochkvalitetgäller reglernaplantskoleväxtersundhet. För ävenom
frivilliga reglerfinnsfrukt, och blommorFör grönsakersortäkthet.

Bloms-Frukt-, Grönsaks-Reglerna utarbetatsför kvalitet. har resp.av
ochodlings-, distributions- han-allmänt iterfrämjandet och tillämpas

möj-förbättras konsumenternasreglerdelsled. Bl.a. tack dessavare
god kvalitet.ligheter få trädgårdsprodukteratt av

3.4. Bl.a. fram-diskuterats i avsnittKonsumentprisutvecklingen har
tidenpriserna grönsaker underfigur 3.2 realagår det deattav

1979 varit eller oförändrade.från år fallande
uppfyllt.tillfredsställandeMålet kan varaanses

skallMål 3: subventionerade produkter eller dumpingI utlandet
produktionens omfattning.inte få inverka inhemskaden

Somlågprisimport kunnat dämpas.Genom tullar har effekten av
överskottspartier vissa produk-framgår kapitel 8 har tillfälliga avav

mark-till låga priser på den svenskaunder kortare perioderter avsatts
gränsskydd.naden eftersom länder i har haft högre Det-andra Europa

speciella produkter ikan i viss mån ha minskat odlingen dessata av
omfattningen trädgårdspro-landet har emellertid inte påverkat avmen

duktionen helhet.som
Målet tillfredsställande uppfyllt.kan därför anses
Mål konsumtionsökningen i första hand4: Den förväntade bör

svenska od-tillgodoses produktion under denutökad svenskgenom en
lingssäsongen.

Av internationell framgårredovisningen i kapitel 4 konkurrensom
konsumtionen frukt, grönsaker och blommor har ökat kraftigt iatt av

Sverige under l980-talet.
För de flesta den inhemska odlingen mark-köksväxter har storen

nadsandel. Grönsaksimporten har dock ökat under l980-talet. Under
den olika med importen isvenska konkurrerar produktslagsäsongen
olika avsnittgrad Beträffande variationen mellan produkterstor se
4.4. Importen frukt har ökat och både svenska äpplenännuav mer

har minskat sina marknadsandelar. Inom prydnadsväxtsek-och päron
varierar de svenska marknadsandelarna med produktslag. Förtom

krukväxter, i blommande, har inhemsk produktion högasynnerhet
förmarknadsandelar medan snittblommor, undantaget tulpaner, har

den svenska produktionen låga marknadsandelar.
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Även variationema mellan olika produktslag kanär storaom man
konstatera den produktionensvenska i huvudsak harsammantaget att

ökat sina marknadsandelar.
Målet kan därför tillfredsställande uppfyllt för de flestaanses vara

produkterna
Huruvida de trädgårdspolitiska medlen bidragit till uppfylla må-att

len behandlas i kapitlen medel.om resp.
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8 Gränsskydd

8.1 Bakgrund

I det följande lämnas översiktlig redogörelse för det svenska tull-en
skyddet för trädgårdsprodukter enligt kapitel 6-8 i tulltaxan. Den
del gränsskyddet, består fytosanitära införselbestämmelser,av som av
behandlas i kapitel 14.

Trädgårdsnäringens gränsskydd härstammar från 1930-talet. De
förändringar gränsskyddet, har förekommit under efterkrigs-av som
tiden, har främst tillkommit inom för Allmänna tull- och han-ramen
delsavtalet GATT. Som följd dessa förhandlingar, och dåen av
framför allt Kennedy- och Tokyo-rundoma, har tullfrihet införtsav
för antal produkter inte eller i liten omfattning odlas iett stort som
Sverige. Ett bestående resultat huvuddelen tullpositionemaär äratt av
GATT-bundna, dvs. Sverige kan inte ensidigt införa eller höja tullsat-

GATT-länderandra möjlighet med stöd GATT-utan att attsen ges av
bindningar begäraantingen kompensation därför eller vidta motåtgär-
der.

Översyner gränsskyddet har gjorts vid flertal tillfällen. Frå-ettav
gränsskyddet för den svenska trädgårdsnäringens produktergan om

prövades ingående 1974 års trädgårdsnäringsutredning, förav som
detta hade utgångspunkten bibehålla tullskyddet i oför-att stort sett
ändrad nivå med betraktande penningvärdesförsämringamamen av
under den tid utredningsarbetet pågått. Utredningens förslag, som
framlades år 1979 och innefattade såväl tullsänkningar tull-som som
höjningar, innebar totalt något ökat tullskydd. syfteI värde-sett ett att

tullnivåemasäkra föreslogs övergång från dåvarandede vikttullar-en
till värdetullar, i flera fall förenade med minimivikt-tullar förna att

lågprisimport.möta
Riksdagsbeslutet kom emellertid innebära Övergång till i hu-att en

vudsak värdetullar för alla trädgårdsprodukter för vissa,utom som
kombinerades minimivikt-tullar.med För ytterligare några produkter
bibehölls vikttullar i stället för värdetullar. Detta gällde för snittblom-

kontrollskäl och äpple, och vindruvor handelspolitis-päronmor av av
ka skäl. Omläggningen tullama kapitel 6-8 i tulltaxan genomför-av
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des den februari1 och den juli 1980.1 Omläggningen innebar för-per
vissa justeringar de tullbelagda perioderna viss tullhöjningutom av en

generellt och betydande höjning för några enskilda produkter. Höj-
ningar vissa GAIT-bundna tullsatser kunde genomföras först efterav
utdragna förhandlingar med EG och andra berörda parter.

De under åren 1981 och 1982 genomförda devalveringama medför-
de, enligt jordbruksutskottets 198384:34,yttrande klar förbättringen

näringens konkurrenskraft. Under 198384 motionerades från fle-av
håll, bakgrund ökad importkonkurrens, ellerförstärktmotra av om

med hänsyn till inflationen bibehållet tullskydd. majI 1984 begärde
Över-riksdagen tullskyddet för svensk trädgårdsnäring.översynen av

genomfördes inom regeringskansliet, avsåg 20-tal träd-ettsynen, som
gårdsprodukter och resulterade i proposition, i vilken det uttaladesen

allmänna handelspolitiska skäl talade generell förstärkningatt emot en
gränsskyddet. Jordbruksutskottet delade regeringens uppfattningav

härvidlag. När det gällde föreslogs i propositionen, till följdtomater
omfattande lågprisimport under sommarmånaderna, höjningav en en

minimivikt-tullen från 70 till 100 krl00 kg under tiden denav
juli-301 september.

bakgrundMot GAIT-bindningsvensk förelåg för dennaattav en
tullposition förutsattes förhandlingar inom GATF-avtalet. Dessa för-
handlingar resulterade i Sverige avstod från höjning minimi-att en av
vikttullen med 30 krl00 kg. Samtidigt minskade EG under ovan
nämnda tidsperiod den restitution, utgick vid till Sverigeexportsom
med motsvarande belopp. Jordbruksutskottet JoU 198687:20 ut-
tryckte våren 1987 uppfattningen trädgårdsnäringen då hävdadeatt

Ävensig tämligen väl i den internationella konkurrensen. två år se-
kunde jordbruksutskottet JoU 198889:3 konstatera gräns-attnare

skyddet för trädgårdsnäringens produkter rådande förhållandenunder
fick väl avvägt.anses

Alltsedan början på 1950-talet skyddades äpplen ochsvenska päron
kvantitativa restriktioner innebärande import inte tilläts underattav

försäljningssäsong.svensk slutetI l980-talet begärde USA iav en
framställan till Sverige nämnda importrestriktioner skulle upphö-att

eftersom ansåg de förenliga med GATT:s regel-attra, man var
verk. tillkännagavMan skulle frågan för pröv-att taman annars upp
ning i GATT. Inför risken negativt GATT-utslag valde Sverigeettav

förhandla fram importsystem inslag kvantitativaatt ett nytt utan av
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förhandlingar USA, EG och Ungern.restriktioner. Dessa fördes med
äpplen och tillämpas avtrappad tullskala, innebärFör päron en som

vid vid importvärden. Ihögre tull låga jämfört med högatas utatt
beslutadessamband med införandet det importsystemet enav nya om

bidragsram under åren 1989-1991särskild 12,5 miljoner kronorom
strukturåtgärder fruktodlingen röjningsstöd. dag harför bl.a. i I

med stöd härav 000 ha äldre fruktodling röjts bort, vilketl motsva-ca
ungefär 40 % totalytan. hel del har återplanterats enligtEnrar av mo-

derna metoder.
kan vissa mindre tulljusteringar tulltekniskHärutöver nämnas att av

dessutom har vid övergången till internationellt har-ägt ettnatur rum
moniserat tullklassificeringssystem.

8.2 Preferensarrangemang innebärande tullnedsättning
tullfriheteller

svenska trädgårdsprodukterDet gränsskyddet för består vikttullar,av
värdetullar eller värdetullar i kombination minimivikt-tullar förmed
vissa centrala produkter.

svenska tullskyddetDet har grundregel varit icke-diskrimine-som
rande i det avseendet tullsatsen och den tullbelagda perioden varitatt
densamma ursprungsland.oavsett varans

traditionelltEtt undantag från denna huvudregel har varit Sveriges
förmånsbehandling u-länder den s.k. GSP-listan Gene-upptagnaav

Systemralized of Preferences. Förmånsbehandlingen innebär noll-att
tillämpastull dessa länder. Här kan jämföras med EG-ländermot

mil., har liknande preferenser u-länder till skill-gentemotsom men
nad Sverige tullpreferensema ofta begränsade till förhandärmot
fastställda kvantiteter kvoter. Varuomfattningen i Sveriges GSP-sy-

har utvidgats i samband med handelspolitiska förhandlingar,stem som
innebär främst GSP-tullfrihet under vissa vintermånader försenast

och nejlikor. Tidigare har sådan tullfrihet medgivits för bl.a.rosor
vindruvormeloner och vissa förädlade fruktträd.samt

Genom frihandelsavtalet med Sverige år 1972 medgavs EG tullned-
sättningar vid bl.a. vissa trädgårdsprodukter. förmån-Dessaexport av

har kommit utsträckas till EFTA-statema,även ocksåatter som om-
fattas några ytterligare tullkoncessioner mindre betydelse.av av
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För osockrade äpple- och päronkoncentrat infördes i samband med
införandet värdetull den 1 juli 1982 tullfri kontingentav en en om
4 200 årligen för med i EFTA-ländema. Kontingen-ton varor ursprung

Österrikeför närvarande fördelad med 4 100 påär och medten ton
100 på Schweiz. För saft vinbär finns ocksåton svarta motsvar-av en

Österrike,ande EFTA-kvot för närvarande fördelad på med nedsatt
tull 5 % för kvantitet 400 ton.en om

Genom det bilaterala jordbruksavtalet med EG och framför allt ge-
Cohesionsavsnittet i EES-avtalet och därefter Sveriges bi-nom genom

laterala avtal med länderantal medges antal tullpreferenserett ett
trädgårdsområdet. Det sig främst produkter irör ingårom som
Sveriges GSP-system. Bilaterala förhandlingar har hittills EGutöver

Östeuropaförts med Turkiet, Israel, refonnstater i och de baltiskatre
vissaI fall har avtalen redan i kraft medan det i andrastaterna. trätt

fall pågår fortfarande förhandlingar. Det har dock i huvudsak varit
fråga tullkoncessioner under odlingssäsongen för produkterom av
central betydelse för den svenska trädgårdsnäringen. Det lär bli aktu-
ellt för Sverige ingå fler sådana bilaterala avtal.att

Även GATT-i och UNCTAD-sammanhang finns, inte minst från
u-länder, liknande önskemål svenska tullsänkningar på trädgårds-om
området.

8.3 Internationella jämförelser

8.3.1 Norge
Gränsskyddet för frukt och grönsaker baseras främst på kvantitativa
importbegränsningar och tullar för potatis används i viss utsträck-men
ning införselavgifter.även

De kvantitativa importbegränsningama för bl.a. frukt och grönsak-
inkl. potatis upphör gälla det inhemska priset under två pånäratter

varandra följande veckor överstiger prisgräns, 10-15 %övre överen
genomsnittspris, årligen fastställs i jordbruksavtalet. I praktik-ett som
kan uppmjukning begränsningen ske redan innan den övreen en av

prisgränsen uppnåtts. frukt,För grönsaker och potatis gäller dess-
importen släpps fri under tidsbegränsade perioder ingautom att när

eller ringa kvantiteter inhemskt odlade produkter finns på marknad-
en.
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Ett motsvarande med tullar och kvantitativa importrestrik-system
tioner finns avseende produktionssäsongen för den norska odlingen av
viktigare krukväxter och snittblommor.

Norges gränsskyddssystem för närvarande föremål förär översyn
och i det GATT-förhandlingserbjudandetnorska i den alltjämt pågåen-
de Uruguay-rundan vissahar ändringar aviserats. Förändringarna in-
nebär inslagminskat kvantitativa importregleringar och ökadett av
användning tulltullekvivalentsystem.av

8.3.2 Finland

Gränsskyddet för frukt, grönsaker inkl. potatis och prydnadsväxter
består förhållandevis låga tullar vikt- ocheller värdetullar ochav av
kvantitativa importbegränsningar. Denna kvantitativa importregle-
ring, mycket betydelse tullskyddet, tillämpasär större änsom av un-
der den finska odlingssäsongen. För trädgårdsprodukter, ärsom av-
sedda insatsvaror i livsmedelsindustrin, den kvantitativa im-ärsom
portregleringen avhängig odlingssäsongen i stället fastställs vis-utan

maximala kvantiteter får importeras under året. Det kansa note-som
tillämpningen de kvantitativa importrestriktionema varierarattras av

beroende på produkt. Exempelvis snittblommor i högre gradär än
krukväxter föremål för kvantitativ importreglering vilket är en av
förklaringama till skillnaderna i självförsörjningsgraden. Självför-
sörjningsgraden Finlandi uppgår enligt finska trädgårdsbranschens
informationscenter till 80 % för växthusgrönsaker och snittblommor
och 90 för frilandsgrönsaker% och bär, går till livsmedelsin-som
dustrin. krukväxterFör självförsörjningsgraden uppskattningsvisär
50 % medan den för plantskolesektom uppgår till 65 %.ca

8.3.3 EG
EG har tredje land gränsskydd i form tullar för träd-gentemot ett av
gårdsprodukter. Härutöver tillämpas för antal färska och kyldaett va-

i EG referensprissystem till skyddäven lågprisimportett motror
från tredje land vissa kvantitativaäven restriktioner. Referenspris-samt

omfattar 11 frukter och 7 grönsaker, har bedömtssystemet som vara
särskilt känsliga. I vissa fall, aprikoser, gäller referensprisett.ex.som
endast två månader under året medan det för äpplen sig helarör om
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året. Referenspriser beräknas gång året på basis föregåendeen om av
års referenspris och aritmetiskadet medelvärdet de årenssenasteav
representativa producentpriser från odlingsområden med de lägsta no-
teringarna i varje land. Vidare beaktas utvecklingen produktions-av
kostnaderna vid kommissionens beslut referenspriser. De Minis-om av
terrådet förreglerna fastställandet referenspriset innebärantagna av

detta kan föregåendeunderstiga års nivå. praktikenI höjs refe-att
renspriset något varje år. När referenspriset fastställs specificeras det
dock månadsvis. Detta referenspris jämförs, varje dag för varje pro-
dukt och varje ursprungsland, med importpris på de representativaett
importmarknadema, i Danmarks fall Köpenhamn. Om minst 30 % av

importkvantitet från tredje tvåland under på varandra följandeetten
dagar, efter avdrag från prismässigttull, underskrider referenspriset
med 0,6 EcuIOO kg beslutar EGzs förvaltningskommitté för frukt
och utjämningsavgift det exporterande landet,grönt gentemotom en
vilken enligt förordningen skall uppgå till mellanskillnaden. Denna
straffavgift avskaffas importpriset under två på följan-varandranär
de dagar i nivå med eller överskrider referenspriset. Utjämningsav-är
giften bort, det på EG-marknaden några priser förtas noteratsom
aktuell produkt och land under på varandra följande dagar.sex

Referensprisema ligger ofta nivå därförhög och verkar be-en
gränsande lågprisimport.gentemot

Som framgår bilaga 2 har medlemsländerna också tillåtits attav un-
der begränsade delar året tillämpa kvantitativa importrestriktionerav
eller åtgärder med motsvarande effekt dessa i bruk den janu-lom var
ari 1970 1980 för Grekland.

Kommissionen har föreslagit, del i förverkligandet densom en av
gränsfria inre marknaden, avskaffande dessa restriktioner än-av men

föreligger inget rådsbeslut härom.nu
Importlicensiering har tidvis införts i syfte och begrän-övervakaatt
importen äpplen från den hemisfären har varitsödra och dettasa av

föremål för kritisk granskning i GATT-panel ChileEG. Numeraen
använder sig oftare s.k. frivilliga exportbegränsningsavtal,man av

i regel innebär exportlandet tillser leveranserna till EG in-att attsom
överstiger vissa på förhand fastställda kvantiteter.te
EG har gjort antal koncessioner trädgârdsområdetett stort gente-

flertal utvecklings- och medelhavsländer inte-s.k.mot ett samt genom
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i Avtalen färska och bear-rimsavtal med refonnstater Europa. gäller
frukter och grönsaker, blommor och plantor.betade

kommer dessa länder i åtnjutande reducerade ellerHärigenom av
tullar. produkter torde det höga tullskyddet isuspenderade För många

preferensar-praktiken mindre betydelse grund nämndavara av av
rangemang.

Sverige EG8.3.4 Jämförelser ochmellan
gränsskyddssystemen i Sverige och NorgeFinland i grund-Eftersom

så olika det föga meningsfullt med produktvis tulljämför-är är enen
else.

har liksom med värdetullar, för vissaEG Sverige ett system som
för inhemska odlingen viktigare produkter kompletterasden med mi-
nimivikt-tullar.

Till skillnad Sverige tillämpar EG för vissa frukter och grönsa-mot
ker också referensprissystem, effektivt motverkar uppkomst-ett som

lågprisimport. Svenska importpriser för och gurkatomateren av un-
derstiger periodvis motsvarande referenspris i EG. Om Sverige hade
varit EG-medlem skulle ha föranlett införande utjämningsav-detta av

Något lågprisimportgift. motsvarande gränsskydd tillämpas intemot
i Sverige. I viss utsträckning tillämpas i EG importbegränsning med
hjälp licenser på prydnadsväxtområdetav

Tullnivån ofta, långt ifrån alltid, högre i EG i Sverige.är änmen
Den främsta skillnaden dock perioder med tullfrihet eller tull-är att
nedsättning förekommer betydligt del året i Sverige. såAttstörre av

fallet bör i ljuset den odlingssäsongen givet-är att sammantagnases av
vis längre i de 12 EG-statema i Sverige. Ett antal tullprefe-är än stort

har medgivits i såväl Sverige EG.renser som
För varuvis tulljämförelse hänvisas till bilagaen
Sammantaget får Sverige ha i jämförelse med EG, för attanses en

inte övriga EFTA inkl. Norge och Finland, förhållandevis libe-nämna
ral importregim.
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8.4 Gränsskyddets betydelse

Generella års8.4.1 slutsatser och utvärderingar 1979av
riksdagsbeslut

Huvuddelen det svenska konsumtionsutrymmet frukt ca 97 %,av av
grönsaker 50 % ochca prydnadsväxter ca 60 % importeras. l det-

avsnitt diskuteras endast den del gränsskyddet, består tull-ta av som av
skydd. Det bör dock redan här betonas växtskyddsbestämmelsemaatt
i praktiken utgjort inte obetydande del det gräns-sammantagnaen av
skyddet på prydnadsväxt- och plantskoleområdet. Som framgår ka-av
pitel 14 förväntas avsevärda förändringar växtskyddsbestämrnelser-av

till följd internationella avtal och EG-inträde. Ett förväntatettna av
borttagande det generella införselförbudet för päronpestvärdväxterav
innebär kraftigt ökad importkonkurrens för den svenska plant-t.ex.
skolenäringen, eftersom den svenska odlingen päronpestvärdväxterav
som fjärdedel den totala plantskolenäringen har byggtsutgör en av

utifrån och baserats den marknadssituation, har följtupp som av
frånvaron importmöjligheter från viktigare konkurrentländer därav

förekommer.päronpest
Tullskyddet, varierar mellan olika tullperioder under året, ut-som

under huvudsaklig svensk odlingssäsong 17-20 % importvär-gör av
det för produkter, i utsträckning odlas i Sverige exempelvisstorsom

gurka, lök och salladskål. För dessa produkter finns förtomat, utom
salladskål också minimivikt-tullar lågpris-visst skyddett motsom ger
import. För produkter sallat. blomkål, vitkål, och fleramoröttersom
köksväxter tullskyddet ungefär 10 % under högsäsong ellersvenskär
i vissa fall för under hela året. På snittblomsområdet,moröttersom
där vikttullar uppgick den genomsnittliga tullincidensen föruttas, ro-

och nejlikor den 1 mars-30 september 1991 till 12 % import-sor av
värdet. För krukväxter tull året 8 % importvärdet.uttas runt om av
För jordgubbar under huvudsaklig svensk odlingssäsong tulluttas om
14 %. äpplenFör och tillämpas avtrappad tullskala, in-päron en som
nebär högre tull vid låga importvärden vid höga import-änatt uttas
värden.

EG:s exportbidrag uppgick i slutet juni 1992 till 7 örekg förav ca
vid till Sverige och 30 örekg vid till övrigatomater export exportca

länder 36 örekg för äpplen. Under denna period tillämpas detresp.
beskrivna med EG.tomat-arrangemangetovan
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Gränsskyddet för trädgårdsprodukter betydligt lägre för jord-är än
bruksprodukter. Som exempel kan spannmål där dennämnas genom-
snittliga importavgiften för perioden 1986-89 för utgjorde 87%vete

motsvarande importvärde. Eftersom importen amerikanskav avser
kvalitetsvete motsvarighet i Sverige det rättvisandeärutan attmer
jämföra med EG-kornmissionens noteringar för Med denna be-vete.
räkning EG-kommissionens notering lägsta importpris tillär konti-
nental hamn avgiftsincidensen 132 %.är Väljer ett annatman spann-
målsslag eller jordbruksprodukt erhålles högre avgiftsinci-annan en
dens. Till skillnad från vad fallet på jordbruksområdetär dockärsom
endast fåtal de produkter, uppbär exportbidrag i EG, före-ett av som
mål för gränsskydd eller odling betydelse i Sverige.störreav

1974 års trädgårdsutredning bedömde den dåtida efterfråganatt
trädgårdsprodukter skulle komma öka. Utredningen ansåg detatt att
fanns förutsättningargoda för trädgårdsproduktion och den ökan-att
de efterfrågan borde kunna tillgodoses utökad svensk produk-genom
tion. Utredningen fick så till vida produktionenrätt och avkastning-att

ytenhet såväl i växthus på friland och specialiseringenen per som
den svenska odlingens marknadsandelar på vissasamt områden har

ökat. Samtidigt kan konstateras utvecklingstendensema under denatt
lO-årsperioden också inneburit antalet odlare liksomsenaste denatt

odlade arealen har minskat.
En exceptionellnärmast situation har förekommit tidvis under

1992 med betydande överskottsproduktion många trädgårdsproduk-av
i Sverige och övriga Europa. Som följd häravter har priset påen

många trädgårdsprodukter fallit markant på den svenska marknaden
jämfört med tidigare år.

1979I års riksdagsbeslut uttalades i utlandet subventioneradeatt
produkter inte skulle få inverka på den inhemska produktionens om-
fattning. Här kan, vad gäller statsstöd exportbidrag, konstate-genom

Gemenskapens exportbidrag till produkter,att också odlas iras som
Sverige, varit sådan begränsad storleksordning det uppvägtsav att av
svenska minimivikt-tullen 50 örekg eller under högsäsongom

Även70 örekg för för äpplen det svenska tullskyddettomater. är ut-
format för motverka subventionerad eller på visatt uppkomm-annat

lågprisimport. För de produkter, i kombination med värdetul-en som
lar har minirnivikt-tullar, har tullskyddet fyllt sin funktion även om
minimivikt-tullen givetvis inte skydd lågprisimportmotgav samma
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från länder med jämförbara produktionsekonomier, främst de f.d.
på EG:s referensprissystem im-medöststatema, sätt t.ex.samma som

portminimipriser.
Sammantaget får dock tullskyddet i bidragit välhastort sett anses

till uppfyllandet de trädgårdspolitiska målsättningarna låg-ävenav om
prisimport, och då särskilt produkter enbart belagda med värde-av
tull, ibland utgjort omfattande problem vad förutsågsänett mer som

1974 års trädgårdsutredning.av

8.4.2 Produktexempel

Ovan fördes generell diskussion för hela trädgårdssektom. Moten
finnasbakgrund sektorn mycket heterogen kan det anledningärattav

diskutera för enskildgränsskyddets betydelse någon produkt.att
När det gäller del produkter, enbart värdetull, har till-haren som

fälliga överskottspartier, inte från periodvisbara öststatema, avsatts
låga priser på marknadentill den svenska just på grund avsaknadenav
motsvarande gränsskyddsinstrument i alternativa marknader iav som

referensprissystem i EG, kvantitativa importrestriktioner iEuropa
grannländema Norge och Finland.

Av vitkål från EG-ländema, i och för sig subventionerassom
tillfälliga överskottspartier funnits på denmed exportbidrag, har

Tyskland försvenska marknaden. Odlarorganisationer i har,t.ex. att
undvika prisfall på den marknaden, överskottspartierexponerategna

Även skulletill Sverige här erhåller låga priser.atttrots man om man
bortse från importens svenska prisbildningeninverkan, den internaär

vitkål instabil splittrad utbudssitua-och i hög grad prägladav av en
tion. utförs jordbruka-Detta beror på huvuddelen odlingenatt avav

del trädgårds-har vitkål vissa år.marginalgröda Den avre, som som en
odlingen inriktad vitkål och in-och specialiserad justärsom som

i lagerbyggnader försäljning under värkan-med sikte påvesterat egna
härigenomkommer mycket svårförutsägbar och undermötaten att en

instabil prisbild.säsongen
Med tanke på marknadssituationen varierar beroendeatt pro-

dukt, det svårt utifrån enskilda produktexempel slut-är dra någraatt
kan utsträckas till gälla generellt för hela sektornsatser, attsom men

för den svenska odlingen vissa produkter, vitkål, tycks dett.exav som
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harväl imponmönstermarknadsandelarsvårt återta när ettattvara
etablerats.

på gränsskyddetaspekter8.4.3 Andra
betydelse för den inhemskagränsskyddetsdiskuteratsOvan har främst

speciellt på trädgårdsområdetkonkurrenskraft. finnsDetodlingens an-
också uppmärksammagränsskyddsöversiktledning i övertag-attatt en

påtagligakan få konsument- ochEGzs gränsskyddssystemandet av
6-8 förtullskyddet kapitel i tulltaxannormalabudgetaspekter. Det

EG-inträde.ökar vid Förförekommande tullpreferenseroaktat ett
odlas inom lan-produkter, inteinnebär dettakonsumentema att som

tullbe-m.m., fördyrascitroner kiwifrukterdet bananer, och genom
EGfiskala kan konstaterasgäller den aspektenläggningen. När det att

tiondedelar medlemsländemasinnebär niohar system, attett avsom
tullintäktema för träd-EG-budgeten. Värdettullintäkter tillfaller av
beredningar kapitel 206-8 i tulltaxan exkl.gårdsprodukter kapitel

mil-183 miljoner kronor år 1990 213i uppgick tilltulltaxan resp.ca
år 1991.joner kronor

förslag1991 presenterade GATfzs generaldirektördecemberl ett
jordbruksområdet, vilket legat till grund förtill överenskommelse på

härpå skulleförhandlingarna. eventuellt avtal baseratde fortsatta Ett
minst för varje enskildinnebära gränsskyddsneddragningar 15 %om

minst 35 % för jordbrukssektomtullposition och genomsnittligt om
där trädgård inkluderas.

på detta förslag kommereventuell GATF-uppgörelse baseradEn
bl.a. inhemska stödåtgärder,för övrigt också innehålla regleratt om

sådana stöd måste reduceras och införandemed innebörd vissa attatt
särskiltstödåtgärder försvåras. Vissa andra stödforrner kanav nya

neddragningskrav i s.k.angivna villkor komma undantas frånatt
olika former investerings-stöd. Hit kan komma räknasgrönt att av

stöd.
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Finansiellt stöd till trädgårdsföretag9

9.1 Stöd till trädgårdsnäringens rationalisering

trädgårdspolitiskaDet beslutet år 1979 innebar finansierings-statligtatt
stöd till trädgårdsnäringen kan lämnas till åtgärder effektiviserarsom
produktionen inom näringen, till utvidgning företaget, till nyeta-av
blering och till förvärv företag till åtgärder i övrigt, bi-samtav som
drar till syftet trädgårdspolitikenmed uppfylls.att

Tillämpningen 1979 års beslut finansiellt stöd reglerasav om ge-
förordningen 1979:427 statligt stöd till trädgårdsnäringensnom om

rationalisering. Stöd enligt denna förordning kan lämnas allmäntsom
rationaliseringsstöd i hela landet. Detta stöd utgår dels statlig ga-som

för lånranti dels statsbidrag. Statsbidrag lämnas antingen i formsom
direktbidrag eller i form och amorteringsfrittränte-ett ettav av av-

skrivningslån. Om alla villkor förknippade med sådant lånär ettsom
uppfyllda avskrivs detta efter 10 år. Under periodenär 1979-1987

kunde också regionalt istöd Sverige i form statsbidrag utgånorra av
enligt denna förordning. Stödgivningen administreras Statens jord-av
bruksverk SJV och länsstyrelserna tidigare Lantbruksstyrelsen och
lantbruksnämndema.

Förordningen inleds med allmänna förutsättningar för erhållaatt
stöd. Statligt stöd sålundakan enligt dessa bestämmelser utgå såväl till
enskilda en eller flera juridiskatill ekono-personer som personer
misk förening, handelsbolag eller aktiebolag. Förutsättningen är att
minst får sin huvudsakliga inkomst från trädgårdsföretaget.en person

För statligt stöd skall utgå för viss åtgärd måste dessutom gäl-att en
att:

åtgärden lämplig från marknadssynpunkt och allmänär synpunkt
sysselsättningseffekten skall tyngd,storges
företaget har eller inom framtid få godtagbar lön-nära väntasen
samhet,
den ansvarig för driften har tillräckliga kunskaper,ärsom
åtgärden inte kan genomföras på skäliga villkor stöd.utan



120 Kapitel 9 SOU 1992:119

Lånegaranti9.1.1
Någon högsta för garantilånen finns inte. Tillfredsställandegräns sä-
kerhet skall dock ställas för formeralla garantilån. flestaDe kredit-av
inrättningar lämnar garantilån. Räntan i densammaär settstort som
för bottenlån.

9.1Tabell
Lånegarantier enligt förordningen statligt stöd till trädgårdsnär-om
ingens rationalisering

beloppBeviljade helariket miljoner kronori i
Garantierför

Rationalisering Förvärv Drift Totalt
Budgetår Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp

198081 102 33,9 13 3,4 49 6,9 1664 44,2
198182 118 38,3 14 4,3 42 7,3 174 49,9
198283 94 33,0 10 2,5 19 3,7 123 39,2
198384 74 28,5 3,315 24 4,4 113 36,2
198485 81 34,5 14 4,35,1 25 120 43,9
198586 56 27,0 6 2,9 11 2,4 73 32,3
198687 16,731 2 0,4 10 1,8 43 18,9
198788 35 17,7 6 1,2 3,913 54 22,8
198889 26 14,3 0,71 6 3,4 33 18,4
198990 15 5,2 0,41 11 5,1 27 10,7
199091 18 13,9 3 0,7 3817 7,5 22,1
199192 0,911 5,7 1 11 5,5 23 12,1

Rationaliseringslån gäller för åtgärder driften billigaregörsom
och effektivare och varaktigt förbättrar mark, ekonomibyggnad-som

eller andra anordningar. Exempel till- och nybyggnadärer om-, av
växthus och andra ekonomibyggnader, installation regleringsutrust-av
ning för ljus och fuktighet, växthusinredning, täckdik-temperatur,
ning, anläggning och parkeringsplatser, stängsel, omplante-vägarav
ring och nyplantering.

Amorteringstiden högst 30 år för fruktodlingar och högst är20är
i övriga fall. Den amorteringsfria tiden högst 6 år för investering iär
fruktträd och högst 3 år i fall.övriga

Förvärvslån garantilån för förvärv trädgårdsföretag el-är ett av
ler mark för trädgårdsföretag. Också för köp tillskotts-att starta av
mark kan få statlig lånegaranti.man
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Amorteringstiden 30 år. Vid förvärvhögst företag därär växt-av
hus del värdet i regel amorteringstiden kortare,utgör ärstoren av

20 är.vanligen Den amorteringsfria tiden högst 3 år.är
Driftslån garantilån för köp inventarier eller för anskaff-är av

ning rörelsekapital. Garanti för diiftslån kan lämnas vid fö-startav av
produktionendå läggs i betydande grad, då företag utvid-retag, ettom

och då teknik införs i företaget. Lånegaranti kan också lämnasgar ny
vid tillfälliga likviditetssvårigheter brukaren inte har kunnat rådasom
öven

Amorteringstiden för driftslån år.högst 15 Amorteringsfri tidär
6högst år för fruktodlingsföretag högst 3och år för övriga före-är

tag.
Maskinlån garantilån till inköp alla slag trädgårdsmaski-är av av

skall flera trädgårdsföretag,användas och tillgemensamtner, som av
sådanainvestering i byggnader Lånegarantiför maskiner. kan också

lämnas då maskinhållarrörelse byter ellerägare gör stör-startar,en en
utvidgning. I låneunderlaget kan också behovet rörelsekapital in-re av

räknas.
Amorteringstiden för maskinlån högst 10 år. Högsta amorterings-är

fria tid l år, räknat från första lyftningsdagen.är
Lån för insats i vissa sammanslutningar. Garanti lånför kan

lämnas till insats i sambruksföreningar eller i sammanslutning för ge-
lagring eller hantering trädgårdsprodukter,mensam av om samman-

slutningen innebär ändamålsenlig, drift. Också för för-en gemensam
eller lösen sådan insats lämnas lånegaranti.värv av

Amorteringstiden för lån insatstill eller till förvärv och lösen så-av
dan högst 15 år. Högsta amorteringsfria tid 3 år.är är

9.1.2 Statsbidrag
statsbidrag kan fram till utgången budgetåret 199293 lämnas i he-av

landet till investeringar från samhällets synpunkt särskiltärsom an-
gelägna:

bidrag till energibesparande åtgärder,
bidrag till och demonstrationsanläggningar,prototyp-
bidrag till investeringar i teknik.ny
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Tabell 9.2
Statsbidrag enligt förordningen trädgårdnäringens rationaliseringom
enligt förordningen trädgårdsnäringens rationaliseringom

Beviljade belopp helariket miljoneri i kronor budgetårper
Bidrag till teknik Bidrag till energi- Totaltny

besparandeåtgärder
Ant. bev. Bev. Ant. bev. Bev. Ant. bev. Bev.
bidrag bidrag belopp bidrag belopp

198081 31 0,4 283 9,7 314 10,1
198182 24 0,4 179 7,4 203 7,8
198283 24 0,2 153 4,8 177 5,0
198384 15 0.5 200 5,0 215 5,5
198485 17 0,06 181 5,0 198 5,06
198586 18 0,6 165 4,3 183 4,9
198687 19 0,7 69 1,5 88 2,2
198788 22 0,9 101 4,3 123 5,2
198889 16 1,1 78 2,8 94 3,9
198990 10 0,6 74 2,7 84 3,3
199091 11 1,1 72 3,9 83 5,0
199192 9 0,5 44 2,4 53 2,9
Källa: Lantbruksnämndemasverksamhetsstatistik

Bidrag till åtgärderenergibesparande

Bidrag lämnas till trädgårdsföretag för investeringar möjliggörsom
användning andra bränslen olja eller energibesparandehar ef-änav
fekt. Bidrag för dessa ändamål beviljas direkta statsbidrag.som

Huvudsyftet med bidraget minska oljeförbrukningen i landet.är att
Exempel åtgärder berättigar till stöd är:som

energibesparande väv,
utbyte eller ändring och eldningsaggregat in-värmepanna samtav
stallation nödvändig utrustning för övergång till annatav annan
bränsle dock kol,
fasta isoleringåtgärder i växthus och driftsbyggrader,andra
vindskydd och läplantering,
byte enkelglas isolerglas,mot t.ex.av
övergång till utnyttjande spillvänne.av

Bidrag kan lämnas med högst 35 % den godkända koitnaden förav
åtgärden. För närvarande tillämpas dock lägre bidragsprocent. Den
lägsta kostnaden, berättigar till bidrag, 3 000 kr. Bidraget fårärsom
inte överstiga 100 000 kr för varje projekt.
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tillBidrag och demonstrationsanläggningarprototyp-
Bidraget lämnas för introduktion prövad teknik för ef-ännuav ny
fektivare energianvändning. Bidrag lämnas med högst 50 % denav
godkända kostnaden för åtgärden. lägstaDen kostnaden berätti-som

till bidrag 5000 kr. Bidrag utgår i första handär för mindregar pro-
jekt kostnad till 100 000 kr. För projekt kan bidrag läm-störreupp

Energiverket.nas av

Bidrag till investeringar tekniki ny
Bidraget utgår till investeringar, innebär för trädgårdsnäringensom

teknik eller liknande åtgärd, från allmän fram-synpunktny annan som
står angelägen från den enskildes synpunkt framstårsom men som

särskilt riskfylld.som
Bidraget lämnas med högst 25 % den godkända kostnaden för åt-av

gärden, dock högst 250 00 kr. Bidrag utgår inte med lägre belopp än
5 000 kr.

9.1.3 Regionalt rationaliseringsstöd
I vissa delar landet kunde under perioden 1979-1987 bidrag utgåav

regionalt rationaliseringsstöd. Det gällde trädgårdsföretag i Norr-som
bottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län i Ljus-samt

Älvdalensdals, Malungs, Vansbro, och Torsby kommuner.
Bidraget för investeringar i bl.a.större byggnader, inred-avsettvar

ningar och markanläggningar och det lämnades med högst 25 % av
den godkända kostnaden för åtgärden. Om särskilda skäl förelåg kun-
de bidrag utgå med 40 %, dock högst 400 000 kr. Maximala bidrag

kunde beviljas 250 000 kr 400 000 kr.som var resp.

9.1.4 Förluster till lånegarantierföljd för trädgårds-av
näringens rationalisering
Statligt stöd till trädgårdsföretag i form lånegarantier föregåsav av

prövning grundad på ingående kalkyler företagetsen noggrann över
lönsamhet och likviditet. Tillfredsställande säkerhet skall också ställas
för alla former garantilån. Detta medför förluster påav att statens
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grund lånegarantier har kunnat hållas på låg nivå. Vissa för träd-av en
gårdsnäringen år kan dock förlusterna bli betydandeogynnsamma

framgår tabell 9.3. Förlustema För förstadetär tre typer.som av av
förorsakas huvuddelen dessa konkurser. För det andra kanav genom

gå med på ackordsförfarande i de fall sådan lösning blirstaten ett en
billigare för konkurs. Ett tredje fall då det uppenbartän är ärstaten

företag inom framtid kommer gå i konkurs och dånäraatt ett atten
den enda fordringsägaren, skulle förlora på konkurs,ärstaten som

följandekan förfarande tillämpas. Staten löser hos banken så storen
del garantilånet, behövs för företaget skall kunna drivas vi-attav som
dare. lösta beloppetDet används formellt till amonerings-ochränte-ett
fritt villkorslån, kan återkrävas företagaren framledes fårsom om en
förbättrad ekonomi. lösning,Denna något oegentligt brukar be-som

eftergift, kan endast tillämpas det uppenbart dennämnas är attom
blir billigare för konkurslösning.änstaten en

Tabell 9.3
Täckande förluster på grund statlig lånegaranti förordning-enligtav av

statligt stöd till trädgårdsnäringens rationaliseringen om

Utfall miljoner kronor budgetåri per
198081 1l
198182 1,6
198283 2,0
198384 l 1,0
198485 4,4
198586 8,8
198687 1,9l
198788 2,4
198889 2,8
198990 6,8
199091 5,4
199192 19,4

I konkursfallen har hittills de allra flesta företagen kommit drivasatt
med med lägre skuldnivå. Samtidigt har också rationalise-ägareen ny
ring driften tvingats fram. ackords-I och eftergiftsfallen drivs fö-av

Ävenvidare med med lägre skuldbörda. i dessaägareretagen samma
fall effektiviseringsinsatserkrävs för företaget med framgång skallatt
kunna drivas. harHär den statliga trädgårdsrådgivningen spelat ak-en
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såvälmöjligt förså lösningaråstadkomma godarolltiv för att som
enskilda företagarna.garantigivare för destaten somsom

för trädgårdsnäringenbetydelsestöd9.2 Annat av

rationaliseringjordbruketsStöd till9.2.1
kompletterandedrivsträdgårdproduktion,Fältmässig pro-som ensom

administrativai praktiskajordbruksdriften, kan dentillduktionsgren
jordbruksområdet. Stöd till sådan odlingstödhanteringen hänföras till

till1978:250 statligt stödförordningenkan lämnas enligtdärför om
med liknande vill-liknande grunder ochrationaliseringjordbrukets

för trädgårdsnär-motsvarande reglerstödet lämnas enligtkor som om
glas kan däremotTrädgårdsproduktion underingens rationalisering.

odlingen skerhänföras till jordbruksproduktioneninte även somom
komplement till jordbruksdrift.

Glesbygdsstöd9.2.2
lades fast årUngefär samtidigt trädgårdspolitiska riktlinjernadesom

reviderades 1978791112,riktlinjema för regionalpolitiken prop.1979
utfärda-rskr. l97879:435. Som följd denna revideringAU23, en av

förordningen 1979:638 statligt stöd till glesbygden. Dennades om
glesbygds-förordning förordningen 1985:619ersattes senare omav

vilken i gällande förordningenstöd, sin har dentur ersatts nuav
1990:643 avviker beträf-glesbygdsstöd. förordningarDessa treom

det principiellafande innehållet inte från varandra.
denEnligt förordningen i mån tillgång pågällande kan,nu av me-
lämnasstöddel, för främja sysselsättning och service i glesbygd.att

glesbygd glesMed sammanhängande områden med bebygg-storaavses
långaoch skärgårdarelse avstånd till sysselsättning eller service samt

liknandeoch andra områden. föreskrifter vilka områdenNärmare om
inom hänföra till glesbygd meddelas länsstyrel-län är attett som av
sen.

Glesbygdsstöd lämnaskan i form lånegarantier eller bidrag av-av
skrivningslån till företag sysselsättning bofasta befolk-densom ger
ningen tillfredsställandeoch bedöms få lönsamhet och har förut-som
sättningar bestå under längre tid. således företag medHär kanatt en
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trädgårdsproduktion komma i fråga. Stödet till trädgårdsnäringen har
dock varit marginell omfattning. De stöd har lämnats harav som
dock varit betydelse för den lokala sysselsättningen.storav

Lånegarantier kan lånlämnas för uppför:tassom
investeringar i byggnader eller andra anläggningar avsedda för
stadigvarandegbruk,
anskaffning maskiner och utrustning,av annan
förvärv mark eller företag,av
anskaffning rörelsekapital i samband med stöd lämnas tillattav
investeringar.

Bidrag avskrivningslån kan lämnas för:
investeringar i byggnader eller andra anläggningar avsedda för
stadigvarande bruk,
anskaffning maskiner eller utrustning, dock fordon.av annan
anskaffning båtar nödvändiga för drift företag i skärgår-av av
den.

Då bidrag lämnas till investeringar enligt punkt 1-3 får bidrag ock-
så lämnas för utgifter för marknadsföring, produktutveckling, utbild-
ning liknande.eller

Tabell 9.4
Bidrag enligt förordningen glesbygdsstödom

Beviljadeinvesteringsbidragtill trädgârdsødlingi I OOO-talskronor
Antal bidrag Bidragsbelopp

198384 32 2 330
198485 22 2831
198586 27 1639
198687 24 1739
198788 41 2 410
198889 17 6681
198990 26 2 441
199091 37 2 959

9.2.3 Regionalpolitiskt stöd
För främja samhällsekonomisk och i övrigt lämplig lokaliseringatt en

näringslivet kan statligt regionalpolitiskt stöd lämnas enligt förord-av
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1990:642 kan lämnas lo-ningen regionalpolitiskt stöd. Detta somom
kaliseringsstöd, investeringsbidrag, sysselsättningsstöd Mottagar-m.m.

för något företag den kommer idessa stöd större änär somgruppen
fråga för glesbygdsstöd och omfattar stödbelopp.större

Stöd utgår i första inom de två stödområden omfattashand som av
Sverige. vissa fall kan stöd lämnas utanför dessa områden.Inorra

Under perioden 1982-1992 beviljades trädgårdsföretag regional-
politisk stöd vid 24 tillfällen med sammanlagt 19 miljoner kronor.ca

trädgårdsföretag9.2.4 Regionalt till jordbruks-stöd och
Riksdagen beslöt våren 1987 regeringens förslag till åtgärds-att anta

för Sverige. beslut övergång tillDetta innebarprogram norra en en
delvis på jordbruks- möjlighetoch trädgårdspolitikens iattny syn

främjaglesbygden landsbygdsutvecklingen. sysselsättningen skulle
i och gå före de tidigare traditionella kraven påsättas centrum stor-

leksrationalisering. Insatsema i det åtgärdsprogrammet skulle sty-nya
glesbygdspolitiska överväganden direkta kopplingar tillutanras av

jordbruks- eller trädgårdspolitiska bedömningar det enskilda före-av
utvecklingspotential. En ökad samordning skulle eftersträvastagets

mellan å sidan till jordbruks-stöden och trädgårdsnäringens ratio-ena
nalisering och å andra sidan glesbygds- arbetsmarknadsstöd.och

Det stödet avlöste det tidigare regionala rationaliseringsstödetnya
enligt såväl förordningen 1978:250 statligt stöd till jordbruketsom
rationalisering förordningen 1979:427 statligt stöd till träd-som om
gårdsnäringens rationalisering. stödet fickDet dock vidarenya en an-
vändning sakligt och geografiskt de tidigare formerna. Stödet fårän
nämligen lämnas till företag bedriver enbart jordbruks- ellersom
trädgårdsrörelse eller jordbruks- och trädgårdsrörelse tillsammans

någonmed verksamhet.annan
Regionalt stöd till jordbruks- och trädgårdsföretagen del isom en

åtgärdsprogrammet får lämnas läneni de sju nordligaste och i de de-
Älvsborgslänlar landskapet Dalsland. Genomutgörsav som av en

år 1988 i förordningenändring får i mån tillgång på medel regio-av
nalt stöd också lämnas för främja sysselsättningen inom jordbruks-att
och trädgårdsföretag belägna inom områden där glesbygdsstöd utgår.
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Regionalt stöd form lânegarantii får lämnas lånför tasav som upp
för:

investeringar i byggnader eller andra anläggingar avsedda för
stadigvarande bruk,
köp inventarier eller anskaffning rörelsekapital,av av
förvärv mark eller företag.av

Regionalt stöd i form bidrag utgångenhar budgetårett.0.m.av av
199192 kunnat lämnas för:

investeringar i byggnader eller andra anläggningar avsedda för
stadigvarande bruk,
köp vissa inventarier.av

Bidrag fick högst 25 % den godkända kostnaden in-förmotsvara av
vesteringen eller köpet eller, det fanns särskilda skäl, högst 50 %.om
Bidrag till ekonomibyggander fick lämnas med högst 300 000 el-kr
ler, det fanns särskilda skäl, högst 500 000 kr.om

Tabell 9.5
Bidrag enligt förordningen statligt regionalt stöd till jordbruks-om
och trädgårdsföretag

Åtgärds-Beviljade investeringsbidragtill trädgârdsødling, frånbär ochsvamp
för jordbruket i Sverigeprogrammet norra

Antal bidrag Bidragsbelopp
l 000-talskronor

198889 35 4035
198990 51 4 777
199091 40 2 928

9.3 Allmänna bestämmelser statligt tillstödom
näringslivet

Genom tillkomsten förordningen 1988:764 statligt stöd till nä-av om
ringslivet infördes flera bestämmelser betydelse för det ekonomis-av
ka stödet till trädgårdsnäringen:

Garanti får endast lån i svenska kronor. Möjligheter tillavse ut-
landslän med statlig garanti finns således inte.
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Garanti får omfatta högst 75 % det obetalda kapitalbeloppetav
jämte till och med länetsränta förfallodag samriskbegreppet. Rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan dock,som om
det avgörande betydelseär bLa. sysselsättningspolitiska aspekt-av ur

medge garanti skall omfatta hela lånebeloppet.atter,
Till täckning kostnader för administration och förlusterstatensav

på grund beviljade garantier skall lângivaren i förskott tillav staten
betala årlig avgift på den utestående garanterade kapi-en procenten av
talskulden.

9.4 Nuvarande stödmöjligheter till trädgårdsnäringen

Tidigare har redovisats de möjligheter till statligt finansiellt stöd som
har lämnats till trädgårdsnäringen. Omfattande ändringar i regelver-
ket gjordes åren 1987 och 1988. Det kan därför lämpligt attvara av-
slutningsvis sammanfatta de möjligheter finns lämna finansi-attsom
ellt stöd till trädgårdsnäringen under innevarande budgetår dvs.
199293.

Lånegarantier kan lämnas enligt följande bestämmelser:
förordningen 1979:427 statligt stöd till trädgårdsnäringensom
rationalisering,
förordningen 1978:250 statligt stöd till jordbrukets rationali-om
sering,
förordningen 1990:643 glesbygdsstöd,om
förordningen 1987:606 statligt regionalt tillstöd jordbruks-om
och trädgärdsföretag.

Statsbidrag avskrivningslân kan lämnas enligt följande
bestämmelser:

förordningen 1979:427 statligt stöd till trädgårdsnäringensom
rationalisering bidragsmöjligheten upphör den 30 juni 1993,-
förordningen 1990:643 glesbygsstöd,om
förordningen 1990:642 regionalpolitiskt stöd.om
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9.5 Utvärdering det finansiella stödetav

medel haft följandefinansiella trädgårdspolitisktDet stödet har som
syften:

konkurrenskraftigfrämja rationell produktion är gente-somen
importen,mot

områden.främja särskilt i sysselsättningssvagzsysselsättningen,

korkurrenskraf-Rationaliseringsstödet för skapasyftar till bidragatt att
ekonomisksysselsättningtiga företag och gockan tryggsom ge en en

produktionsanliggningamaoch social fömyandestandard genom av
Stöd tillanvändning förbättra arbetsmilön.och modem teknik kanav

eller syftar till underlätta förÖvertagande företagstart att person-av
etablera sig imed lämplig yrkeserfarenhetutbildning och atter

branschen, vilket på sikt också främjar rationaliseringen.
statliga delen utgått lå-Det rationaliseringsstödet har till största som

vilket för Kost-negarantier, inte direkt innebär någon kostnad staten.
delsnaderna uppkommer dels chadministration stödet gen-genom av

infriande garantier låntagare på obestånd.kommernärom av
Under första halvan 1980-talet hade garantilånegivnngen myck-av

omfattning. Därefter Beviljade bi-har den minskat successivt.et stor
drag för energibesparande åtgärder utveckling.visar ungefär samma
Begränsade bidragsramar, reduktion bidragsprocenten och antaletav
stödberättigade åtgärder påverkar Ltvecklingenockså den redovisade
för statsbidragen. beviljatsHuvuddelen lånegarantiema har tillav
växthusföretag.

Utvecklingen stödgivningen hänger därför .ned framförav samman
allt växthussektoms förhållanden. Vid början 1980-talet olje-stegav
priset mycket kraftigt. Likaså hade arbetskraftkostnaden för ökat
mycket snabbt under l970-talet. Det fanns därför JCh akut be-ett stort
hov minska dessa kostnader energibesparing arbets-attav resp.genom
rationalisering. En del växthusbeståndet har förnyas ellerstor av gen-

olika åtgärder fått bättre energihushållning hjälpmed det statli-om IV
stödet. Stödet har därför haft avgörande betydelse fö: växthusnä-ga en

ringens utveckling.
I början 1980-talet och särskilt efter devalveringamz tycktes nä-av

ringen ha god konkurrensfönnåga importen och optimis-gentemot
inom näringen god, bara kunde reducera betydelsenmen var om man

de allt högre oljeprisema.av
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Vid mitten 1980-talet hade de lönsammaste energibesparingamaav
genomförts i de flesta företagen och del de växthusfö-störrestoren av

gåtthade till andra energislag samtidigt oljeprisetöverretagen som
föll kraftigt. Detta reducerade behovet och intresset för energibe-av
sparande investeringar avsevärt.

Det statliga stödet, både i form lånegarantier och energibidrag,av
har således haft avgörande betydelse för växthussektorns utveck-en
ling och dess förmåga konkurrera höga energikostnader.att trots

Genom den förnyelse eller förbättring anläggningarna del-av som
vis framtvingats energikostnadsproblemet har samtidigt produk-av
tionen rationaliserats och arbetsmiljön förbättrats i växthusföretagen.

staliga lånegarantiemaDe har varit nödvändig förutsättning fören en
mycket del investeringar.dessa Under första delen 1980-stor av av
talet, kreditmarknaden starkt reglerad, det mycket svårtnär var var
för växthusföretag finansiera investeringar statligtstörreatt utan

Detta beroddestöd. på företagens låga belåningsvärden.
När kreditmarknaden avreglerades, och det blev mycket lättare att

få banklån, minskade efterfrågan statliga lånegarantier. Denna ut-
veckling förstärktes också den statliga kreditgarantiavgiften in-attav
fördes, vilket gjorde garantilånen mindre fördelaktiga. Införandet av
samrisk medförde åtminstone vissa kreditgivare höjdeatt räntesatsen

garantilån jämfört med andra lån. Samtidigt blev del kreditinsti-en
mycket restriktiva beviljamed garantilån till trädgårdsnäringentut att
grund förlustrisken. Detta medverkade till ytterligare nedgång iav

garantilånegivningen.
De minskade för beviljade lånegarantier under desummoma senas-
åren avspeglar emellertid också, i förstaoch kanske hand, kraf-te en

tig minskning investeringarna i växthusbranschen. Denna tordeav
främst bero på den allt lönsamheten i växthussektom beroendesämre

den utvecklingen relationerna mellan produktpriser-ogynnsamma av
och kostnaderna.na
Stödet i fonn lånegarantier till frilandsodlingen har varit rela-av av

tivt liten omfattning. fruktodlingensFör rationalisering har stödet
dock haft avsevärd betydelse. Införandet modem odlingsteknik,en av

effektiviserathar produktionen och förbättrat konkurrensförmå-som
har underlättats och fått betydligt spridning stödetstörre ängan, om

inte funnits. Möjligheternahade till driftslån för avhjälpa tillfälligaatt
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likviditetssvårigheter ocksåhar haft betydelse för fruktodlingen,stor
intäkternadär ofta varierar kraftigt mellan åren.

Köksväxtodlingen på friland bedrivs ofta i kombination med jord-
bruk på sådant eventuellt stöd har beviljats stöd för jord-sätt att som
brukets rationalisering. Det finns därför inga säkra ippgifter stö-om
dets storlek till denna sektor det torde ha varit relativt litet. Dettamen
beror dels på investeringsbehovet fastighesförvärv, rela-utöver äratt

litettivt och dels på jordbruksföretagens Soliditet vanligen hög-äratt
växthusföretagens.änre

Bidrag för införandet teknik har utgått båda till växthusod-av ny
lingen och frilandsodlingen. En del de tekniska nyheterstor av som
har bidragit till trädgårdnäringens utveckling sedan början 1980-av
talet har i praktisk skala och fåttsnabbt soridning tackprövats stor va-

bidraget. En del nyheter och projekt har visat sig mindrere vara
lyckade, vilket naturligt. I dessa fall har bidraget också varitär väsent-

Ävenligt för minska företagets kostnader och förluster. i de lycka-att
de fallen har oftadet visat sig vissa utvecklings- anpassningskost-ochatt
nader har återstått för bra resultat. Bidraget har xarit värdefullett en
hjälp för klara dessa kostnader.att

Sammanfattningsvis har det statliga stödet haft betydelse försor
framför allt växthussektoms fruktodlingensoch utxeckling. Genom
stödet har näringens produktionskapacitet och effektivitet utvecklats,
så den håller hög standard i internationell jämförelse. Härigenomatt
har också sysselsättningen kunnat bibehållas och bättre arbetsmiljö ska-

i betydligt utsträckning funnits.stödet inte hidestörre Mål-änpas om
sättningen med stödet har därför i utsträckning uppfyllts. Understor
den femårsperioden har branschens utveckling emellertid varitsenste
negativ och konkurrensfönnågan har åter försämrats

Genom det årets ändrade förhållanden på trcditmarknaden,senaste
har de statliga lånegarantiema åter fått betydelse föravgörande fö-en

möjligheter genomföra angelägna investeringar och lösaretagens att
andra nödvändiga finansieringsbehov. Genom obeatåndssituationer,de

har uppkommit bland växthusföretagen, har de låga marknadsvär-som
dena på växthusföretagen demonstrerats. Bankerna måste dessutom
prioritera hårt bland eventuella belåningsobjekt och därför har träd-
gårdsföretagen mycket svårt tillgodose sina krcditbehov. I denatt
skärpta konkurrenssituation, sannolikt blir bestående under desom

åren och ytterligare förstärksnärmaste vid EG-inträde, kommerett
.
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de lånegarantiemastatliga absolut nödvändiga för företa-att attvara
skall finansiera de investeringarkunna och andra anpassningargen
behövs.som

9.6 Finansiellt stöd till trädgårdsföretag i EG

Inom EG omfattas trädgårdsnäringen jordbrukspolitiken. finan-Deav
siella stöd, kan utgå till jordbruksföretag, ocksåkan utnyttjassom av
trädgårdsföretag. EG:sInom jordbrukspolitiska strukturprogram
finns antal stöd för hela EG. Här gällerärett attsom gemensamma
EG fastställer riktlinjer, villkor och maximala stödnivåer. I vissa fall

investeringsstöd stödformen obligatorisk för medlemslän-ärt.ex.som
dema. I andra fall tillstöd jordbrukare stödfonnen fri-ärsom yngre
villig. Finansieringen samtliga dessa stödformer delas mellan EGav
och det enskilda landet. Av denna anledning varierar också nivåer på
och villkor för nämnda stöd beroende på medlemsstaternas ambition-

möjligheteroch till medfinansiering kostnaden för stödåtgär-er av
dens genomförande. Det finns nämnda EG-medfmansiera-utöver ovan
de stöd dessutom nationella stöd, i utsträckning varierar mel-storsom
lan olika länder. Omfattningen och utformningen dessa nationellaav
stöd måste dock ligga inom vissa EG fastställda Mellan deav ramar.
olika medlemsländerna pågår ofta tolkningstvister huruvida natio-ett

liggernellt stöd inom ramarna.
Uppdelningen mellan stöd och nationella stöd svårärgemensamma

Många gånger kompletteras generellt stödgöra. med natio-att ett mer
nella särbestämmelser. Den främsta konkurrensen med den svenska
trädgårdsnäringen kommer från Danmark och Holland. Vid jäm-en
förelse med EG-förhållanden det därför stödmöjlighetema iär dessa
båda länder i första hand intresse.ärsom av

9.6.1 Danmark

Av de strukturstöd i Danmark investeringsstödet iärsom ges
Danmark förbättringsstödkallat betydelse för trädgårds-störstaav
näringens utveckling. Denna stödforrn obligatorisk och finns iär
samtliga EG-länder och följer grundförordning Len gemensam
232891. har regionalpolitiskDen profil på så de minstsätt atten ut-
vecklade ländema och områdena prioriteras. De enskilda länderna an-
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förordningen, inom den EG fastställda kantar som anpassasav ramen
efter nationella önskemål. Länderna anslår också medel, vilka delvis
återbetalas EG. EG 25 %I Danmarks fall återbetalar kostnadenav av
för investeringsstödets utgifter.

Investeringsstödet i underkastat EG:s allmänna reglerDanmark är
på rationaliseringsplan för företaget,med krav godkänd sysselsätt-en

ningskrav inom företaget, utbildningskrav Stödet begränsatärm.m.
till investeringar på knappt 0,5 miljoner danska kronor heltidssys-per
selsatt och drygt miljon danska kronor sexårsperiod. Stödeten per

i form kapitaltillskott uppgår vid gällande tillräntenivåsom ges av
följande storlek:

5,5 % år i 10 år för investeringar i byggnader och installa-per
tioner,
4 % år i år maskiner, inventarier7 för investeringar i ochper
driftskapital.

Om den sökande trädgårdsodlaren nystartad eller har köpt ellerär
börjat arrendera fastigheter under de årenfem och dessutomsenaste

40 år och vissa utbildningskrav hanunder uppfyller kan också läm-är
engångsstöd. Detta uppgår till:ettnas

investeringsbeloppet8,75 % i fast egendom,av
% investeringsbeloppet5 i maskiner, inventarier och driftska-av

pital.
villkorenOm för investeringsstöd uppfyllda kan statsgarantiär ges

för de lån finansierar investeringen.som
Stöd kan regel lämnas för de fysiska investering-merpartensom av

nödvändiga för planens genomförande. Stöd utgår dockärar, som
för markköp. Om driftsförbättringsplanen resulterar i inkomstenatt
överstiger 120 referensinkomsten,% år 1991 uppgick tillav som
201 000 danska kronor, förverkas till stöd.rätten

Inom för Yngre-Jordbrugsordningen kan stöd stats-ramen genom
garantilån till nyetablering, vissa krav på ålder, utbildning ochges om
sysselsättning i företaget uppfyllda. I april 1990 det maximalaär var
lånebeloppet 220 000 kr. Lånet skall säkerhetsmässigt placeras inom
90 fastighetens% marknadsvärde. Staten betalar de 10 första halv-av
årsannuitetema. EG återbetalar 50 % de danska utgifterna för den-av

stödforrn.na
Statsgarantier för driftslån till växthusodlare finns. För dessa lån

tillämpas dock samrisk på så kreditinstitutet täcker risk försätt att



SOU 1992:119 Kapitel 9 135

20 % lånebeloppet. 200 000Högst kronor får lånas detta sätt.av
Länet amorteringsfritt haroch löptid på år.är en sex

Nedan beräkningsexempel från år 1987 på vilka stödbe-ettges
lopp dansk trädgårdsföretagare kan påräkna han planerarnärsom en

bygga växthus för krukväxtodling. Trädgårdsföretagaren iatt ett nytt
beräkningsexemplet under 40 år och har köpt fastighetenär senast
fem år innan den planerade tillbyggnaden.

InvesteringsutgifterDkr
l 000 m2 nybyggnation 400 000
Uppvärmningsanläggning 150000
Rullbord, lampor, gardiner 450 00m.m.
Summa 000 0001

Företaget berättigattill följande förbättringsstöd:är
Kapitaltillskott: %5,5 i 10år 550 0 kr 30 250kr årav per

4%i7årav450000kr 18000krperår
årligtTotalt bidrag 25048 kr årper

Därutöver tillkommer engångsstödettill jordbrukare:yngre
8,75 % 550 000 kr 48 125krav
5%av45000kr 22500kr
Summa 70 625 kr

Trädgårdsföretageterhåller understödperiodenföljandebidrag:
År 1 118 875 kr
År2-7 :48 250krperår :289 500kr
År8-l0z30250krperår 90750kr
Totalt 125499 kr

Sammantaget erhåller företaget enligt detta beräkningsexempel ett
stöd hälften investeringskostnaden. Vid beaktandemotsom svarar av

räntenivån blir dock värdet stödet lägre.av av

9.6.2 Holland
Inom holländsk trädgårdsnäring kan i anslutning till EG:s strukturpro-

stöd lämnas till investeringar. Därutöver kan också stöd i formgram
statliga garantier lämnas för lån till särskilda ändamål.av
Allmänna investeringsstöd inom strukturprogrammet har traditio-

nellt varit främst följande två slag:av
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Räntestöd på 1,5 % lån för investeringar på högsttasav som
300 000 gulden ca l miljon kronor. Stödet utgår i 5 år. Beloppet
höjs med 25 % för företagare under 35 år.yngre

Vid förstagångsköp jordbruksföretag lämnades förstat.o.m.av
kvartalet 1991 räntestöd på 2,5 år% i 5 på lån i sambandett togssom
med köpet förutsatt brukaren under 35 år och det maximalaatt var
stödberättigade lånebeloppet inte uppgick till 300 000 guldenänmer
ca miljon1 kronor. Stödreglema underkastade EG:s krav påvar
godkänd förbättringsplan, brukarens huvudsysselsättning vid företaget

Denna stödforrn avvecklades under år 1991 till följd statsñnan-m.m. av
siella svårigheter i Nederländerna.

På grund de ökade miljöproblemen inom lantbruk och trädgårds-av
näring i Holland infördes år 1990 stöd till investeringar i miljöförbätt-
rande åtgärder, förbättrad produktkvalitet och bättre arbetsmiljö. För

stödberättigad skall investeringarna syfta till begränsa läck-att attvara
växtnäring, reducera användningen handelsgödsel och be-age av av

kämpningsmedel eller förbättra produktkvaliteten investe-t.ex. genom
ringar i lagringsanordningar.

Stödet betingat verksamheten uppfyllerär EG-stödförord-attav
ningamas krav på huvudsysselsättning och genomförandet för-av en
bättringsplan. Investeringarna i miljö, produktkvalitet och arbetsmiljö
får 70 % förbättringsplanens samlade investeringar och in-utgöra av
vesteringarna får inte leda till produktionsutvidgning. Stödet lämnas i
förhållande till den låneñnansierade delen investeringarna med följ-av
ande satser:

Miljö Bidragsprocent
fast egendom 25-
lösöre 20-

Produktkvalitet 20
Arbetsmiljö 20

Den totala stödramen uppgår till 100 miljoner årgulden caper
338 miljoner kronor.
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10 Forskning

I direktiven till 1974 års trädgårdsnäringsutredning ingick behandling
frågor rörande forskning och försök på trädgårdsodlingens områ-av
Årde. 1981 lämnades delbetänkande, i vilket bl.a. betonades vikt-ett

den framtida trädgårdsforskningen organiserades så hel-atten av att
hetssyn och tvärvetenskapligt samarbete stimuleras. Såväl organisatoris-
ka förändringar tjänster föreslogs.som nya

10.1 Forskning forskningsutövareoch på
trädgårdsområdet

Forskning och försök bedrivs i såväl offentlig privat regi. Huvud-som
delen den statligt finansierade forskningen och försöksverksamhe-av

genomförs vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Insitutionematen
för trädgårdsvetenskap, hortikulturell växtförädling, växtskyddsveten-
skap, lantbruksteknik trädgårdsnäringens byggnads- och klimat-samt
teknik vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp för huvuddelensvarar av
forskningen inom trädgårdsområdet vid Lantbruksuniversitetet.

Forsknings- och utvecklingsarbete ocksåsker vid enskilda företag
inom växtförädling, odling handeloch med olika insatsvaror. Livsme-
delsindustriemas råvarubehov säkras omfattande kontraktsod-genom
lingar. För tillgodose specifika kvalitetskrav och kontinuerliga le-att

till de olika processlinjema bedrivs omfattande forsk-ettveranser
nings- och utvecklingsarbete i företags regi. Statligt finansieradresp.
försöksverksamhet inriktad på livsmedelsindustrins FoU-behov har
samtidigt minskat.

Verksamheten vid Institutionen för trädgårdsvetenskap har efter år
1988 fått organisation. De tidigare växtslagsorienterade profes-en ny

med för både grundläggande forskning och försöks-surema ansvar
verksamhet har inriktningar med för fördjupad forsk-numera ansvar
ning inom områdena Mark och substrat, Tillväxt och utveckling resp.
Trädgårdsproduktlära. Ansvaret för försöksverksamhet och tillämpad
forskning har ålagts statshortonomema. Samtidigt avvecklades Södra
trädgårdsförsöksdistriktet och för försöksstationema i Kivikansvaret
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trädgårdsvetenskapoch Torslunda överfördes Institutionen förtill me-
dan försöksstationen Stjämelund avvecklades.

försöksavdelning för norrländskVid Röbäcksdalen i Umeå finns en
trädgårdsveten-trädgårdsodling. Institutionen förAvdelningen ingår i

Ul-också vid försöksstationema påskap. Försöksverksamhet bedrivs
och i Rånna.tuna

, iAlnarpsinstitutionema enda universitetsinstitutionemahar desom
forskning, försöksverksam-landet inom sina områden förresp. ansvar

trädgårdsområdet. institutionernahet och information inom Vid be-
Hortonomlinjendrivs också grundutbildning och forskarutbildning.

varför kunskapFörsöksverksamheten har också riksansvar, ärett som
tillämpbar inom olika delar landet måsteav genereras.

tvärvetenskapligaGenom integrering olika harkompetenserav
forskningsprogram Miljöanpassatkunnat etableras. Ramprogrammen

produktionsformerodlingssystem för växthuskulturer, Alternativa
och Integrerad produktion exempel härpå.är

10.2 Finansiering

uppgickLantbruksuniversitetets sammanlagda kostnad för forskning
199192 till 750 miljoner Trädgårdsodlingens andel häravkronor.
uppgick till 42 5,6 för-miljoner kronor, eller % Hur denna summa
delas pâ olika finansieringskällor tabellframgår 10.1.av

10.1Tabell
Forskningsanslag till trädgårdsodlingsämnen vid Lantbruksuniversi-

från olika källor budgetåret 199192tetet

SLU:s anslag 00924egna
Forskningsråd 8515
Myndigheter m.f1. 2467
Övrigt 5 004
Totalt 11042

Källa: SLU, Fördjupad anslagsframställningför 199394-199596.

Härav framgår trädgårdforskningen till hälften finansi-än äratt mer
erad SLU:s anslag statsbudgeten.överav
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Figur 10.1 visar fördelningen mellan olika anslagsgivare inom
SLU:s olika forskningsområden.

Figur 10.1
Anslagsgivare
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Jämfört med forskningen inom lantbruksområdet den extemfinan-är
sierade forskningen inom trädgårdsområdet begränsad omfattning.av
Man bör då hålla i minnet trädgårdsnäringen karakteriserasatt av
mycket små företag och organisationer. Samtidigt medför det avse-

antalet odladevärt större växtslag och den avancerade odlings-mera
tekniken betydande forskningsbehov, konkurrensneutralitet påett om
kunskapsområdet visavi konkurrentländema skall kunna upprätthållas.

10.3 Samhällets mål och forskningen

I direktiven till denna utredning ingår analysera och inventeraatt
forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamheten bakgrundmot av
bl.a. samhällets mål för miljö- och energipolitik och generellt mot
bakgrund målet rationell och konkurrenskraftig produktion.av om en

i En internationell trend under år har varit den statsfinan-attsenare
sierade produktionsforskningen har minskat i omfattning till förmån
för grundläggande forskning. I stället trädgårdsnäringenhar imera

flertal länder i stigande omfattning gått in hel- delfinan-ett ochsom
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siär den tillämpade forskningen försöksverksamhcten. För Sveri-av
del har omfördelats till grundläggande forskning,ges resurser mera

trädgårdsnäringensmedan bidrag till den tillämpade forskningen är
ringa omfattning.av
Samtidigt har lantbruksforskningen inom Lantbruksuniversitetet

vidgats till omfatta leden efter primärproduktionen. Livsme-ävenatt
delsforskning, postharvest-forskning inom trädgårdsomrldet, mark-
nadsfrågor, konsumentattityder har tillkommit forsk-etc. som nya
ningsområden, delvis omfördelning från produk-genom av resurser
tionsforskningen.

Metoder för minskad miljöbelastning ingår i dag naturligsom en
inomdel produktionsforskningen. Ett exempel det redan nämndaär

forskningsprogrammet Miljöanpassat odlingssystem för växthuskul-
Målet utveckla slutna odlingssystem läckageärturer. att växt-utan av

näringsberikat till omgivningen samtidigt behJVet till-vatten som av
förd växtnäring minskar. I anslutning härtill pågår grundlämen
gande forskning funktion i olika odlingssubstrat,över rötternas upp-
tagningen och växtnäring Biologisk karaktsriseringvatten etc.av av
kompost pågår och syftar till öka kunskapen grundläggandeatt om
biologiska och fysikaliska funktioner för utveckling Lthålligaav sy-
stem.

Ett projekt behandlar alternativ till kemisk tillväxtegleringsom av
krukväxter exempel på forskning syftar tillär minskadett som en an-
vändning kemiska medel. kunskapMed olika klimatfaktorers in-av om
verkan på plantans tillväxt och utveckling kan uppnå retarderingman

krukväxter eller med mindre mängd kemiska retarde-utanav m.m.
ringsmedel.

Inom växtskyddsforskningen pågår bl.a. projekt biologiskrörance
bekämpning, feromonsystem och deras praktiska tillämpringar, resi-
stensbiologi och populationsdynamiska studier.

På tekniksidan utförs rad försök med alternativ kemisktill be-en
kämpning inom frilandsodlingen såsom termisk ogräsbekänpning och

tidpunkt för jordbearbetning.rätt
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Rådgivning11

11.1 Bakgrund

Den statliga rådgivningen till den yrkesmässiga trädgårdsodlingen tog
sin början efter riksdagens beslut år 1961 13 konsulenttjänster vidatt
hushållningssällskapen skulle ändras till specialkonsulenter för yrkes-
mässig trädgårdsodling. l principbeslut 1965 års riksdag fördesett av
hushållningssällskapens och lantbruksnärrmdemas uppgifter beträffan-
de trädgårdsnäringens rationalisering i lantbruksnämndema.samman
Där hade sinden hemvist fram till den julil 1991 då lantbruksnämn-
dema omorganiserades till enheter i länsstyrelserna.

Den statligt finansierade rådgivningen ansågs i 1979 års trädgårdspo-
litiska beslut mycket viktig del stödet till trädgårdsnäring-vara en av

Vägledande för dess inriktning skulle de allmänna riktlinjer-en. vara
för trädgårdspolitiken. Näringen består på något undantag närna av

små familjeföretag, inte har möjlighet själva fortlöpande följaattsom
forskningen och utvecklingen på området. För klara dessa företagsatt
internationella konkurrenskraft utgick såväl proposition utskotts-som
betänkande prop. 197879:136, JoU29, rskr. 197879:399 från att
samhället rådgivning måste för den nödvändiga kunskaps-genom svara
fönnedlingen. Gapet mellan känd och använd teknik skulle så li-göras

möjligt.ten som
Ställningstagandet rådgivningen grundades på snabb tek-attom en

nisk utveckling kunde förväntas under 1980-talet. Växthusanläggning-
skulle behöva förnyas och modemiseras i betydande omfattning.arna

Detta skulle komma ställa krav på den tekniska och ekonomis-att stora
ka rådgivningen.

Omläggningar produktionen skulle bli nödvändiga till följdav av
ändrade konsumtionsvanor och konkurrensförhållanden, vilket ställde
särskilda krav på odlingsrådgivningen. En ökande specialisering lik-

konsumenternas ökande anspråk högkvalitativa produkter,som
odlas eller med minimum kemiska bekämpningsme-utan ettsom av

del, skulle också komma ställa krav på rådgivningen.att stora
En utbyggnad rådgivning på det företagsekonomiska områdetav

förväntades höja odlingens effektivitet såväl på detta område påsom
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förutsätt-produktion ansågsdet odlingstekniska. En rationell som er.
jäm-i trädgårdsnäringenmål såsom likvärdig standardning för andra

till priser,god kvalitet rimligaprodukterfört med andra avgrupper,
hushållning med energi.sysselsättning ochgod arbetsmiljö, trygg

rådgivningställningstagande tiHhänvisning till riksdagensMed som
tjänstermedel för fyraträdgårdspolitiskt medel beviljades somnya

tekniska frågor ochrådgivare iekonomirådgivare, tjänst somen ny
vid lantbruksnämn-rådgivare i odlingstekniska frågortvå tjänster som

prydnadsväxtodling vid lant-statskonsulent idema och tjänsten som
de tjänsterna skulle behovetbruksuniversitet. Vid fördelningen nyaav

Organisation-förstärkt rådgivning i Sverige särskilt beaktas.av norra
inriktning och fördelningskulle med hänsyn till omprö-av resurseren

efter behov inom näringen.tid utifrån aktuelltvas annan
Som följd 1979 års trädgårdspolitiska beslut utarbetade Lant-en av

LBS, tidigare huvudman för denbruksstyrelsen redan stat-varsom
råd-liga rådgivningen, tjänsteföreskrift. Av denna framgick 45atten

rådgivningscentraler-givare fördelades på 18 lantbruksnämnder,var
i Malmö, Göteborg och Stockholm inräknade landetsamt attna var

fem Placeringsort, verksamhetsområdeindelat i rådgivningsdistrikt.
specialinriktning föroch fanns angivet varje tjänst. Det framgick vi-
bl.a. rådgivare plantskoleskötsel förblomster-dare för ochatt en en

lök, placerade vid lantbruksnämnden i Malmö, hade riket isin helhet
verksamhetsområde. tekniska rådgivama arbetadeDe över ettsom

Övrigaeller två distrikt. rådgivare hade län eller hela di-än ettmer
strikt verksamhetsområde. Vidare fastslogs i län skul-det varj:attsom

finnas samrådsgrupp, skulle för kon-samarbetsorganen som vara
mellantakter näringens olika och organisationer i länet.grenar

Fram till i mitten 1980-talet trädgådsrådgiv-den statligaav var
ningen i princip kostnadsfri vid denna tid infördes vid lantbruks-men
nämnderna avgiftsfinansiering vissa rådgivningstjänser.en av

mitten 1980-taletI gjorde Lantbruksstyrelsen översynav aven
rådgivningen och beslutade ytterligare specialisering. För allaom en
rådgivare skulle distrikten i stället för länen arbetsområden.utgöra

organisationplanDenna gällde fram till år 1991, då lantbxuksnämn-
dema övergick till bli lantbruksenheter eller motsvararde i läns-att
styrelserna.
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trädgårdsrådgivningen i11.2 Jämförelser mellan
Holland, och FinlandSverige, Danmark, Norge

framgår antal trädgârdsrådgivare finns iAv tabell 11.1 hur stort som
Sverige, Danmark, Holland, Norge och Finland och helt ellerärsom
delvis finansierade med statliga medel. Som jämförelse visar tabell
11.2 produktionsvärde odlade i land.och ytor resp.

Tabell 11.1
statliga medel delvis finansierad och jämförbar rådgiv-Med helt eller

ning

Sverige Danmark Holland Norge Finland
Antal Antal Antal Antal Antal
tjänster tjänster tjänster årsverken årsverken

96 12 3Växthus 16 17
Friland 16 66 3814 5
Ekonomi 147 l
Teknik 3 6 2
Ledning 3 9

10spec.
rådgJSumma 171 50 2142 54

1Vissmyndighetsutövning ingår i tjänster.dessa

Tabell 11.2
Uppgifter produktionsvärde och i landytorom resp.

Sverige Danmark Holland Norge Finland

Prod.värde
milj. SEK 2 3852 786 4 212 38 689 2 480

Yta, växthus
l 000m 3 282 2 064102 94 790 4 4405

Yta, friland
12ha 144 18705 000 065 1298077 5

11.2.1 Sverige
År 1992 det totala antalet trädgårdsrådgivare vid länsstyrelsernaär
42 stycken. Dessa finansieras till 80-90 % med statliga medel. Med
statlig finansiering arbetar också statskonsulenter Sverigesvid lant-
bruksuniversitet SLU och tjänstemän vid Statens jordbruksverks
SJV växtskyddscentraler. Dessa tjänster ingadock renodlade råd-är
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givartjänster arbetet omfattar information till rådgivareutan mest
m.fl. Jordbruksverkets regionalt placerade rådgivare ekologisktför
lantbruk arbetar med ekologisk trädgårdsodling inte helleräven men
dessa sysslar enbart med rådgivning direkt till odlare. Hushållnings-
sällskapen har antal rådgivare, riktar sig till trädgårdsföretag.ett som

Trädgårdsutveckling AB konsultföretag, Trädgårds-är ägsett som av
näringens Riksförbund TRF och erbjuder rådgivningstjänstersom
till företag inom trädgårdsnäringen. Trädgårdsutveckling utförAB ca

årsverken.10 Verksamheten finansieras till fjärdedelar di-tre genom
rektdebitering.

1l.2.2 Danmark

I Danmark finns sammanlagt 54 trädgårdsrådgivare, finansi-ärsom
erade till 30 % med statliga medel. Rådgivama anställdaärca av
Dansk Erhvervsgartnerforening DEG, Dansk Erhvervsfrugtavl och
Landbrugets Rådgivningstjenst.

Århus,Dessutom förser Landbrugets Rådgivningscenter, rådgiv-
ningen till producentema frilandsgrönsaker, frukt och in-bär medav
formation.

ll.2.3 Holland
Holland har 171 tjänstemän för trädgårdsrådgivning, i ñ-dag heltsom
nansieras med statliga medel planerar minskasuccessivtattmen man
statsfinansieringen till 50 % år 2003. Rådgivama organiserade i lo-är
kalt placerade rådgivningsgrupper under Dienst Landbouwvoorlich-
ting DLV.

Statligt stöd hanteras Jordbruksministeriet. Information andav
Knowledge Center IKC arbetar med information från forskning och
försök. Denna verksamhet kommer förbli statligt finansierad. S0-att
cio-Economic Advisory Service arbetar bl.a. med företagsekonomisk
rådgivning och till 50 % statligt finasierat.är
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Norgel1.2.4
herredsgartner-ochFylkes-arbetar inomträdgårdsrådgivama50De

Gartner-Gartnerhallen och NorskForsöksringene,organisationen,
80-90 %.statsfinansiering liggerGradenforbund. av

ll.2.5 Finland
Trädgårdsförbun-finns placerade vidträdgårdsrådgivareFinlands 21

LantbrukssällskapensHandelsträdgårdsförbundet, Svenska För-det,
Ca 50 rådgivamas verksamhetLandsbygdscentralema. %ochbund av

statliga medel.finansierad medär

trädgårdspolitiska och andraUppfyllelse11.3 av
samhälleliga mål

1979 trädgârdspolitiska beslut fick betydande konsekvenserårs för
trädgårdsrådgivningen. Genom förstärkningen den rikstäckandeav

rådgivningen i sina olika former gjorts tillgängligorganisationen har
trädgårdsodlingför inom yrkesmässigalla verksamma ochärsom or-

ganisationen distrikten tjänstgöringsområde förmed samtligasom
tjänster har gjort specialisering rådgivningen möjlig. Dennaaven spe-

längstcialisering drivas de företags-har kunnat i och rådgivartä-mer
distrikten.ta
En förutsättning uppfylla 1979för års trädgårdspolitiska målatt är
företagen har rationell och konkurrenskraftig produktion. Somatt en

framgår kapitel 6 och 16 har produktionsmetodema under 1970-av
och 1980-talen förändrats mycket kraftigt, framför allt inom växthusod-
lingen också på friland. Rådgivningen har aktivt bidra-sättettmen
git till förbättra odlingstekniken och därmed till höja odlingensatt att
effektivitet.

Ställningstagandet i 1979 års trädgårdpolitiska beslut växt-attom
husanläggningama med hjälp den tekniska och ekonomiska rådgiv-av
ningen skulle behöva fömyas har förverkligats under 1980-talet. För-
nyelsetakten dock, speciellt under slutet årtiondet, inte tillräck-var av
lig.

Växthusodling har varit kommeroch i fortsättningenäven att vara
kapitalkrävande. Det statliga stödet formi länegarantier och bidragav
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till teknik i kombination med rådgivning har där haft betydel-ny stoi
se.

Satsningen på utökad trädgårdsrådgivning i Sverige efteren norra
1979 års trädgårdspolitiska beslut har resulterat i ökad odingsare-en

och ökat antal sysselsatta i trädgårdsodlingenett i Sierige.norra
Ett viktigt mål i 1979 års trädgårdspolitiska beslut efterattvar

1970-talets s.k. energikris minska energiförbrukningen i vâxthusod-
lingen. Den statliga rådgivningen gick därför i början 1950-talet utav
med rekommendationer energibesparande åtgärder och övergångom
från olja till fasta bränslen. Detta mycket god effekt tillsam-oclgav

med effektiviseringen produktionen har dessa förändringarmans av
gjort energiförbrukningen producerad enhet haratt minslat betyd-per
ligt.

Under 1980-talet har samhället också ställt miljömål för jord-upp
och dessabruket miljömål har indirekt kommit påverka rädgårds-att

näringen och i hög grad förändrat rådgivning till iäringen.statens
Miljöpolitiken gäller framför allt kemikalieanvändningen, väztnärings-
läckaget och ekologisk odling se kapitel 13.

Några exempel där den statliga rådgivningen har spelat avgö-en
roll för minskadrande användning kemikalier är:av

behörighetskurser för dem, använder kemiska bekämpnings-som
medel,
infonnation biologisk bekämpning,om
utveckling och information odlingstekniska metoderav om som
alternativ till kemisk retardering.

påexempel arbete minskatEtt med växtnäringsläckage i rädgårds-
odlingen utvecklingsprojekt drivsär Jordbruksverket. Pro-ett som av
jektet utveckling slutna odlingssystem vämiäring iavseendeavser av
växthusföretag och information till rådgivare företagare. Resul-och

hittills visar det finns goda möjligheter minskapåtagligttaten att att
växtnäringsläckaget från växthusanläggningar dettaoch det fö än-att
damål behövs kompetent rådgivning.en

Även för öka ekologiskaden odlingen haratt staten satsat resurser
rådgivningpå se avsnitt 13.3.1 . De åren har rådgizama till-senaste

med forskare och odlare också arbetat med irtroduceraattsammans
integrerad produktion se avsnitt 13.3.2.
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Rådgivningsorganisationen vidareutvecklades 1979 årssom genom
trädgårdspolitiska beslut har varit väl lämpad instrument för attsom
förverkliga trädgårdspolitiken och för föra samhälletsäven öv-att ut
riga mål regional-, energi- och miljöpolitik.t.ex.om

1 1.4 Rådgivningsutredningen

Enligt det betänkande SOU 1992:99 rådgivningsutredningensom
lämnade i oktober 1992 bör begränsas till information istatens ansvar
anslutning till myndighetsutövning.

Utredaren exempel på situationernämner har anled-när statensom
ning rådgivninganvända till trädgårdsnäringen medel föratt attsom
uppnå angelägna samhällsmål:

spridning forsknings- och försöksresultat,av
introduktion lagstiftning och mål inom miljö- och växt-av ny nya
skyddsområdet,
stödet till trädgårdsnäringen i Sverige,norra
konsekvenser för svensk trädgårdsnäring anslutning tillav en
EG.

Dessa situationer ungefär desamma för rådgivningär till jord-som
bruket.

Kartläggningen, rådgivningsutredningen har gjort rådgiv-som av
ningen till trädgårdsnäringen, visar för huvuddelenatt staten svarar

rådgivningen till trädgårdsnäringen och den jämfört med råd-av att
givningen till jordbruket i högre grad inriktad på produktionstek-är
nik företagsekonomi.och

Utredaren föreslår i rådgivningen på träd-att statens engagemang
gårdsområdet, liksom för jordbruket, begränsas till information i an-
slutning till myndighetsutövning och till de situationer, då det från
samhällets synpunkt framstår motiverat använda rådgivningattsom

medel för uppnå angelägna samhällsmål.attsom
Den information och rådgivning direkt kopplad till myndig-ärsom

hetsutövning måste, enligt utredaren, bedrivas vid länsstyrelserna el-
ler i anslutning till dem.nära För den rådgivning, i fram-statensom
tiden kan ha behov få utförd för uppfylla olika samhällsmål,att attav
bör gälla principer för trädgårdsnäringen för jordbruket.samma som
Jordbruksverket måste ha det övergripande för avseddaansvaret att
resultat uppnås.
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För utredaren framstår behoven infonnations- och rådgivnings-av
insatser för höja näringens konkurrensförmåga i samband medatt en
svensk anslutning till EG lika inom trädgårdsnäringenstoravara som
inom jordbruket.

Näringen bör själv den produktionstekniska och företagseko-överta
nomiska rådgivningen. Genom detta kan besparing pågörastaten en

6 miljoner 20 ârsarbetskrafter.kronor motsvarande harHänsynca ca
då tagits till den produktionstekniska rådgivningen länsstyrel-att som

bedriver avgiflsfinansieras med 2 miljoner kronor.sema ca
föreslårUtredaren årligt staligt driftsbidrag till näringenatt ett ges

för rådgivningen under treårsperiod med början den juli 1994.len
statliga driftsbidragenDe bör 75, 50 25 den beräk-%utgöra resp. av

nade kostnaden för varje nyanställd rådgivare.
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12 Utbildning i trädgårdsnäringen

12.1 Gymnasieutbildning

12.l.1 årGymnasiereformen 1971
Yrkesutbildningen inom trädgårdsnäringen har under 1970- 1980-och
talen ingått i gymnasieskolan. Landstingen har varit huvudman för
flertalet trädgårdsskolor. Efter gymnasierefomien år 1971 bestod
trädgårdsutbildningen följande delar:av

tvåårig grundläggande utbildning krav på föregående prak-utan
tik,
grundutbildning 40, 20 eller 10 veckor kravmed på föregå-om
ende praktik,
vidareutbildning främst i form ettårig påbyggnadsutbildning.av

Den ettåriga vidareutbildningen kallades först förrnanskurs och senare
högre specialkurs. Oberoende beteckning har den varit uppdelad iav

kurser för markbyggnad odling. Grundutbildningseparata ochresp.
ettårig påbyggnadsutbildning förkunskapskrav till trädgârdstekniker-var
utbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU.

Utöver det reguljära kursutbudet har trädgårdsskoloma också haft
utbud konkurser i form Komvux-kurser,ett uppdragsutbild-stort av av

ning för länsarbetsnämnder och uppdragsutbildning.annan
Läsåret 198788 det sista med all trädgårdsutbildning enligtvar

1971 års modell. Sammanlagt fanns då 800 elever i utbildning vidca
12 trädgårdsskolor i landet. Olika former kortkurser samlade läs-av
året 198990 700 deltagare på 50 olika kurser.ca ca

l2.1.2 Försöksverksamhet med naturbrukslin
Åren 1988-1991 bedrevs försöksverksamhet med treåriga försöks-en
linjer på vissa trädgårdsskolor. Trädgårdsutbildningen kom då in-att
gå komponent i den treåriga naturbrukslinjen, där träd-utöversom en
gård jordbruk, skogsbruk,även vattenbruk, hästhållning och djurvård
ingick. Naturbrukslinjen hade första årskurs och däref-en gemensam

för yrkesområde i årskurs 2ter och ytterligare uppdel-grenar resp.
ning i varianter i årskurs Grenen för trädgård i årskurs 2 delades
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varian-i varianterna odling markbyggnad i årskurs Inomupp resp.
fanns möjlighet till ytterligare profilering för eleverna. Deterna en-

skilda skolorna kunde också specialisera sig.
arbetsplat-tiden förlagd tillI naturbrukslinjen delstörre avvar en

linjer detta denjämfört med vad den i tvååriga och störstavarser var
förlängningen till år.förändringen med naturbrukslinjen förutom tre

l2.1.3 Naturbruksprogram
Försöksverksamheten treåriga yrkeslinjer påmed vägenett stegvar

Årvuxenutbildning. 1991 de sistagymnasieskola och togsmot en ny
eleverna in till försökslinjer.

skall principNaturbruksprogrammet, därefter gälla, iär sam-som
manhållet, dvs. formell uppdelning i och varianter. Inomutan grenar

yrkesområde-kommer dock inriktningar för de ingåendeprogrammet
formas.attna

Den arbetsplatsförlagda utbildningens omfattning sänks jämfört
med försökslinjens. tidigare allmännaKämämnena, benärnnda ämnen,
utökas något jämfört försökslinjema.med

Landstingen kvarstår huvudmän statsbidragen går tillsom men
kommunerna, i sin betalar ersättning går utbild-elevernärtursom
ning utanför hemkommunen. Kommunerna har därmed fått inflytan-
de rekryteringen till trädgårdsutbildningen, något heltöver ärsom
nytt.

Efter övergångsperiod blir all utbildning två- ochän tre-en annan
åriga linjerprogram definierade trädgårdsut-vuxenutbildning. Försom
bildningens del betyder detta grundutbildningen på 40 veckor ochatt
de ettåriga påbyggnadsutbildningama räknas vuxenutbildning.som

Kortkursema har ökat både vad gäller antal kurstillfällen och antal
deltagare. Läsåret 198990 anordnades 75 sådana med l 000kurser ca
deltagare.

Under övergångsperiod finns både tvåårigaden trädgårdslinjenen
och det treåriga naturbruksprogrammet parallellt. Arbetet med kurs-
planer fortsätter och hela reformarbetet skall genomfört till läs-vara
året 199596.

Det fasta sambandet mellan trädgårdsskolomas yrkesutbildning och
Lantbruksuniversitetets utbildning till trädgårdstekniker kommer att
försvinna. Fr.o.m läsåret 199394 övergår också Lantbruksuniversitet-
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ettåriga trädgårdsteknikerutbildning till tvåårig utbildningets en av
trädgârdsingenjörer.

l2.1.4 Framtiden
Tillgång till kvalificerad yrkesutbildning avgörande fråga förär en
trädgårdsnäringen och dess utvecklingsmöjligheter. Tyngdpunkten i
trädgårdsskolomas verksamhet ligger på ungdomsutbildning ut-men
budet kortkurser Genomökar. dessa och naturbrukslinjensav genom

arbetsplatsförlagda utbildning ökar kontaktytan mellan skolornamer
och de yrkesverksamma till ömsesidig Flera skolor strävarnytta. nu
också accentuerad roll regionalt med forsk-mot centrumen mer som

Ävennings- och försöksanknytning. detta kan ha betydelse förstor
näringens utveckling.

12.2 Trädgårdsteknikerträdgårdsingenjör

Trädgårdsteknikerlinjen förlagd till Lantbruksuniversitetet iär
Alnarp. Utbildningen ettårig fördelaroch sig dels påär markbygg-en
nadsgren, dels på odlingsgren inriktningarmed för produktionen un-
der glas, fáltmässig produktion köksväxter och bär produk-samtav
tion plantskoleväxter. Utbildningen måste föregås både gymnasie-av av
skolans grundutbildning på trädgårdsområdet eller motsvarande och
den ettåriga påbyggnadsutbildningen.

Trädgårdsteknikerutbildningen emellertid sista gången läsåretges
199293 då det finns 44 utbildningsplatser. Trädgårdstekniker arbetar
bl.a. lärare, rådgivare, administratörer eller företaga-som som egna
re.

Fr.o.m. läsåret 199394 trädgårdsteknikerlinjens odlings-ersätts
tvåårig trädgårdsingenjörslinje, också förlagd till Lantbruks-gren av en

universitetet, Alnarp. För tillträde till linjen krävs gymnasieskolans
naturbruksprogram eller motsvarande och yrkesinriktad praktik.

Trädgårdsingenjörer får något bredare utbildning trädgårdstek-änen
nikema, varför arbetsområdet kan förväntasäven bli bredare.
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12.3 Hortonom

Uppläggningen utbildningen till hortonom sedan 1970-taletharav va-
rit i oförändrad. Utbildningen har varit femårig linje vidstort sett en
Lantbruksuniversitetet. Studierna har inletts med s.k. propedeu-ett
tiskt år i Alnarp innehållande både teori praktik inomoch trädgårds-
odling. Efter årskurs 1 har uppdelning skett i inriktningar för od-en

Årskursling, ekonomi och teknik 2 och 3 varithar förlagda tillm.m.
Lantbruksuniversitetet, Ultuna, och har innehållit grundläggande kur-

inom inriktning. Därefter har utbildningen fortsatt till-medser resp.
lämpade vid Lantbruksuniversitetet, Alnarp.ämnen

Fr.o.m. läsåret 199293 hela hortonomutbildningen förlagd tillär
Lantbruksuniversitetet, Alnarp. Utbildningen omfattar 180 4,5 år.p

första åretsDet propedeutiska kurs baskurs,är ersattnu av en som
helhetsbild det trädgårdsvetenskapliga ämnesområdet, ochger en av

med grundläggande naturvetenskapliga kurser, i samarbetesom ges
med Lunds universitet. Praktik i trädgårdsföretag inte obligatoriskär

det önskvärt fullgöra sådan före eller under studietiden.är attmen
De tidigare inriktningarna möjligheter till personligär ersatta av

profilering. Studiemas del kan förläggas till linjeävensenare annan
vid Lantbruksuniversitetet eller till svenskt eller utländskt uni-annat
versitet. Antalet utbildningsplatser sedan slutet 1970-talet 25är av per
år.

Arbetsmarknaden för hortonomer innefattar traditionellt t.ex.
forskning, rådgivning, undervisning har på år breddatsmen senare
till livsmedelsindustri, handel etc.

12.4 Utvärdering

Både inom gymnasieskolans och Lantbruksuniversitetets trädgårdsutbild-
ningar genomförs omfattande förändringar. Dessa bl.a. anpassning-ärnu

till förändringar på arbetsmarknaden.ar
Eftersom de utbildningarna så nyligen har införts detär ännunya

för tidigt utvärdera dem.att
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Miljöfrågor13

Som framgått redovisningen i kapitel finns i 1979 års trädgårds-7avav
miljömål. denna redovisning framgårpolitiska beslut inget uttalat Av

också olika miljöprogram inom för livsmedelspolitiken haratt ramen
kommit direkt eller indirekt också omfatta trädgårdsodlingen. Od-att

pålama också medvetna de krav miljöhänsynmycketär om som om-
världen ställer på deras verksamhet.

13.1 Kemikalier

l3.1.1 Användning

Det svenska jordbruket använde år 1991 1837 aktiv substanston
bekämpningsmedel och trädgårdsnäringen 88 Som framgårton. av
tabell 13.1 hela 1980-talethar användningen minskat under både inom
jordbruk och trädgård.

Tabell 13.1
Fördelning på olikabekämpningsmedel användarkategorier underav
åren 1981-1991

tongenomsnittVerksam beståndsdel,
1981-85 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Användarkategori
Jordbruk 4 385 585 409 8655 2 2 2 423 2 343 1 837
Skogsbruk 24 34 21 19 17 13 12
Frukt trädgård 152 94 110 117 101 108 88o
Industri 8 153 9 687 727 409 967 6 1295 7 7 5 842
Hushålls 832 431 415 413 321 282 227

Totalt 13 546 831 8 681 10 823 830 815 10 875 8 007
% 100 117 64 80 80 66 59

Inom trädgårdsnäringen används kemikalier två slag. Kemikaliemaav
används dels för kemisk bekämpning insekter, svampsjukdomarav
och dels för retardering prydnadsväxter. Mängdemaogräs av som

ianvänds den yrkesmässiga trädgårdsodlingen åruppgick 1991 till
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ogräsbekämpningsmedel,59,3 svampbekämpningsmedel, 18,6ton ton
7,8 insektsbekämpningsmedel 2,2 tillväxtregulatorer.ochton ton

Användningen bekämpningsmedel ligger lågt i Sverige jämförtav
med andra industriländer.

hälsorisker13.1.2 Minskade miljö- och
riksdagsbeslutEnligt från 1988 skall det övergripande målet attvara

minska hälso- och miljöriskema vid användning bekämpningsme-av
i jord-, Dådel skogs- och trädgårdsbruk. användningenattangavs av

bekämpningsmedel skulle halveras till år 1990 jämfört 1981-med
1985, vilket också uppnåddes. Enligt det livsmedelspolitiska beslutet
är 1990 skall användningen bekämpningsmedel ytterligare halverasav
till 1996.

kanMan konstatera trädgårdsnäringen har minskat användning-att
bekämpningsmedel bl.a. tack utvecklingsarbete, rådgiv-etten av vare

ning och ökat miljö- kosmadsmedvetande näringen.och hos Minsk-ett
ningen inom trädgårdsnäringen har dock relativt varit mindre änsett
inom jordbruket.

minska miljö- hälsoriskemaAtt och samhällsintresse.är ett tungt
Arbetet med minska riskerna sker på olika prövnings-sätt:att genom
förfarandet, föreskrifter hantering, utbildningom m.m.

Prövning

Riskerna med bekämpningsmedel har hittills minskats vidattgenom
prövning:

godkännandet för farligastede medlen har dragits in,
godkännandet för medel varit dåligt dokumenterade har dra-som
gits in,
användningsområdena för antal medel har ytterligare begrän-ett
sats,
karenstiden, dvs. tiden mellan behandling och skörd, ihar vissa
fall förlängts,
medel medför risker har flyttats till klass 1 högsta be-storasom
hörighetsklass,
bättre information risker förknippade med hanteringärges om
och användning,

dokumentationskrav under utarbetande.ärnya
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Hantering

Föreskrifterna spridning bekämpningsmedel omarbetatsharom av
och kompletterats bl.a. rörande miljö- och hälsorisker vid hantering
och spridning bekämpningsmedel.av

Allmänna råd Användning bekämpningsmedel. Jordbruk ochav
trädgård. har utarbetats för få från arbetsmiljösynpunkt säkeratt en
hantering och minska mängden använd aktiv substans.

Utbildning

Sedan 1964 har det krävts utbildning för få använda bekämpnings-att
klass Frånmedel 1L. och med 1990 krävs utbildning föräven att an-
klass ivända 2L-medel jordbruk, skogsbruk och trädgård. Behörig-

hetskursema bedrivs länsstyrelsemas lantbruksenheter tidigareav
lantbruksnämndema. För närvarande har cirka 32 000 be-personer
hörighet för använda bekämpningsmedel klass lL och 2L. Huvud-att
syftet med utbildningen minska riskerna för såväl miljöär att yttre

arbetsmiljö för konsumenterna.samtsom

Restsubstanser livsmedeli

Livsmedelsverket genomför rutinmässig stickprovskontroll be-av
kämpningsmedel i bl.a. frukt och grönsaker. Som regel sker prov-
tagningen i grossistledet. Om otillåtna halter påträffas utfärdar Livs-
medelsverket villkor för fortsatt införsel eller saluhällande. I kom-
mande partier sker s.k. riktad provtagning. innebärDetta partietatt
hålls ikvar avvaktan på analysresultatet.

År 1991 4 500 importerade och svenskodlade frukttogs prov av
och grönsaker. Frekvensen överskridna halter för importeradeav pro-

lågdukter på 4,1 % medan motsvarande siffra för svenskodlat låg på
0,3 % Se tabell 13.2.
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Tabell 13.2
Statens livsmedelsverks restsubstansundersökningar 1991 avseende
svenskodlade och importerade frukt och grönsaker.

Land Antal prov
Totalt Inom intervallen, % tillåtet gränsvärdeav

20-50 50-100 100-
Sverige 1064 35 14 3st

3,3 1,3 0,3%
Tyskland 129 12 7 2

9,3 5,4 1,6%
Danmark 77 3 4 1st

3,9 5,2 1,3%
Holland 739 104 57 33st

14,0 7,7 4,5%
EG 2414 360 176 99st

15 7,3 4,1%
Import totalt 3408 549 236 l40st

16,0 6,9 4,1%

Godkännande kemiska bekämpningsmedelav
Ett kemiskt bekämpningsmedel måste godkänt Kemikaliein-vara av
spektionen för få importeras, saluföras, överlåtas eller användas.att
När Kemikalieinspektionen bekämpningsmedel skallprövar ettom
godkännas flera slags bedömningar:görs

faroanalys bedömning medlets inneboende möjligheterär en av
framkalla skada på hälsa och miljö,att

riskanalys bedömning sannolikheten förär skadaatten av en
skall uppkomma vid den avsedda hanteringen,
nyttoanalys bedömning med medlet,är nyttanen av
konsekvensanalys bedömning effekterna olika besluts-är en av av
alternativ.

analyser liggerDessa sedan till grund för risknytta-värdering,en
dvs. bedömning vilken risk kan ledningMedaccepteras.en av som av
denna värdering beslut godkännande eller avslag.tas om

Det tillverkare ansöker godkännande. Sökandeär har då kravsom om
på sig komma med dokumentation Dokumentatio-att preparatet.om

skall för hälsofarlighetsananlysen bl.a. innehålla uppgifternen om:
akut giftighet för djur,
hud- och ögonirriterande egenskaper,
allergiframkallande egenskaper.



Kapitel 13 1571992:119sou

Kemikalieinspek-behövermiljöfarlighetsanalysenkunnaFör göraatt
bl.a.tillverkarenfrånuppgiftertionen ha om:

jordar,i olikarörlighet
ochmarknedbrytningstid i vatten.

sökanden.förbli kostsamtdokumentation kanframAtt ta

godkän-förnyatmåstesedanår,5i högst ettgodkännsEtt preparat
dokumentationskrav.dagensuppfyllaskallAllaske.nande preparat

befintligagenomgångfördjupadårnågraUnder görs prepa-avnu en
ratgrupper -

10 000 kronor. Dessutomför ärAnsöknlngsavgiften preparatnya
30 000 kronor.substansaktivvarjeavgiften förår ny

Årsavgiften tilluppgår 1,8 %så denändrad1992fr.o.m. attär av
000 och minst 2 000200dock högstinnan,försäljningsvardet året

till nackdel förnågotfast,avgiftenTidigarekronor. var pre-somvar
DIF-fattning-begränsadianvändesendastparat som

Avgifter
olika avgifter:närvarande tvåförbekämpningsmedelFör uttas

aktiv substans,kgmiljöavgift 8 krom per
hektardos.29 krprisregleringsavgift perom

avgifter 17 miljoner kronorinbringade dessa199091Totalt under
från yrkesmässig trädgårdsod-kronormiljöavgifter, l miljoni varav

prisregleripgsavgifter, 2,1 mil-iling .och 93 miljoner kronor varav
miljoner kronor j prisreglerings-joner från trädgårdsodlingen. 2,1

Miljöavgiftematill trädgårdsnäringen.avgifter från 199091 återförs
tillförs statsbudgeten.

påBristen preparat
Från framhållitträdgårdsnäringens sida har allvarligtettman som

försvunnit frånproblem antal har marknaden. Anting-att ett preparat
har inte fått förnyat godkännande eller har bekämp-preparatenen

ningsmedelsñrman förnyatinte ansökt godkännande på grundom av
ansökningskostnademabedömer dokumentations- och för hö-att man

I synnerhet gäller det för används i begrän-preparat,ga. senare som
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sad omfattning i Sverige eftersom den kultur ärpreparatetsom avsett
för liten i Sverige.är

Nya miljövänliga har tillkommitmer preparat enligt odlama,men,
dessa inte tillräckligaär för deersättaatt har försvun-preparat som

nit. De bristen på framför alltatt smalverkandemenar ocksåpreparat
försvårar Utvecklingen integrerad produktion och andraav odlingstek-
niker. minimerar användningen kemiska bekämpningsmedel.som av
Genom antalet har minskat,att ökar riskenpreparat för resistensatt

bekämpningsmedlen skall uppståmot hos skadegörama.
Bristen på minskar, enligt näringen,preparat den svenska odlingens

konkurrenskraft jämfört med de länder tillåter motsvarandesom pre-
paret.

13-1-3 Konsekvenser för Sverige vid EG-inträde
Nuläge i EG

Idag finns inga tvingande regler vad gäller minskning användning-av
bekämpningsmedel. Varje land självbestämmandeär bl.a.en av om

prövningsförfaranden.

Svensk ISO-anpassning till följd EES-avtalav
a iRester livsmedel

EG har nyligen fastställt harmoniserade gränsvärden för bekämp-
ningsmedelsrester i livsmedel, frukttre och grön-grupper av varav
saker är en.

I EG-direktiv 90642EEC redovisas bland den gruppindel-annat
ning, skall ligga till grund för de förslagen till gränsvärden.som nya
EG har för närvarande gränsvärden för 66 bekämpningsmedel jäm-
fört med Sveriges 104.

Som följd det föreslagna EES-avtalet kommer Livsmedels-en av
verket under hösten 1992 påbörja anpassning svenskaatt gräns-en av
värden. Skillnaderna i allmänhet inte såär de fall där SverigeIstora.
har gränsvärden inte EG, Sverige behålla sina gräns-men attavser
värden.

EG-anpassningEn inom för eventuellt EES-avtal innebärettramen
sammanfattningsvis imponkontrollen kan fortsätta hittillsatt som men

anpassning de svenska gränsvärdena tillatt EG-norrn siktpåen av
blir nödvändig.
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b Godkännande bekämpningsmedelav
gäller EES-avtaletsVad effekter i övrigt på bekärnpningsmedels-

området kan konstateras Sverige får tillämpa sina klassifice-att egna
rings- och märkningsregler fram till januari 1995.l Beträffande för-
bud och begränsningar får Sverige behålla de begränsningarsträngare

har i kraft den januaril 1993, avtalet börjar gälla. Däremotnärman
skall Sverige då ha övertagit de EG- regler är strängare änsom
Sveriges nuvarande restriktioner.

Sverige får behålla de regler för godkännande bekämpnings-av
medel gäller den januari1 1993. Nya regler fram till 1993 be-som

enligthandlas generellt förhandlingsförfarande.ett

Förändringar i EG
EGInom har medlemsländerna haft sina prövningsförfaranden.egna

EG dock i juni 1991 mycket centralt direktiv 91414EECantog ett
saluförandet bekämpningsmedel. Detta träda krafti lom av avses

januari 1993.
Direktivet syftar till harmonisera medlemsstaternas nationellaatt

regler vid godkännande växtskyddsprodukter för försäljning ochav
användning i land.resp.

Direktivet innehåller i huvudsak följande:
inrättande s.k. positivlista aktiva substanser, vilkasav en av an-
vändning kan försäker människo- och djurhälsan ochanses vara
miljön

för prövning hos medlemsstaterna för enskildaett systern pre-
parat
ömsesidigt erkännande medlemsstaternas prövning i den ut-av
sträckning fytosanitära och miljömässiga förhållanden ärsom
likartade i berörda regioner

för tillfälligt godkännande hos medlems-ett system preparatav
länderna

tioårigt för granskning de aktiva substansemaett program av
harmoniserande regler beträffande märkning och förpackning
harrnoniserande regler beträffande forskning och utveckling av
växtskyddsprodukter.

EG har fastställt flera andra direktiv, bekämpningsmedel.rörsom
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Konsekvenser för Sverige vid EG-inträde
EG-inträde har viktiga gällerEtt aspekter det svensk trädgårds-när

näring.
a Rester i livsmedel

I samband med medlemskap i EG försvinner gränskontrollerett
och stickprovskontroller inne i landet. Redan idag skerersätts av
kontrollen huvudsakligen i leddessa varför detta inte innebär någon
praktiska skillnad. Gentemot tredje land kommer ingen förändring att
ske.

Godkännandeb bekämpningsmedel.av
effekt EG-medlemskapEn kan bli antalet godkändaett attav prepa-

i Sverige och konkurrensländema troligen kommer blirat att mer
likartat regler.genom gemensamma

övergångsperiodUnder kan dock förvänta sig nationellaatten man
avvikelser kommer finnas. Man beräknar det kommeratt att att ta ca
10 år innan alla gamla substanser har granskats. Under tiden får län-
derna godkänna medel olistademed s.k. aktiva substanser, dessaom
fanns på marknaden före den 19 augusti 1993. På sikt kommer sanno-

tillgångenlikt på olika bli i inom helapreparat att stort sett samma
EG.

Importreglema för bekämpningsmedel kommer sannolikt inte att
påverkas vid EG-inträde.ett

EGInom har miljöfrågoma fått allt betydelse. Detta be-störreen
kräftas nyligenden beslutade jordbruksreforrnen och i del and-av en

uttalade målsättningar minskad användning bl.a. kemiskara om av
bekämpningsmedel.

13.1.4 Minskad användning kemikalier iav
trädgårdsnäringen

direktivenI denna utredning skall analysera möjligheternaattanges
minska kemikalieanvändningen i trädgårdsnäringen med bibehållenatt

konkurrenskraft och utvecklingsmöjlighetema påverkas.utan att
Målsättning användningen kemiska bekämpningsmedelär att av

skall halveras mellan år 1990 1996.och Exakt i vad mån trädgårds-
näringen skall bidra till denna halvering finns inte angivet.

För kunna minska kemikalieanvändningen i trädgårdsnäringenatt
satsningar på följande verksamheter:görs
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Odlingsteknikerodlingsforrner, minskar eller utesluter kemisksom
bekämpning.
Exempel på metoder särskilt minskar kemikalieberoendet eko-ärsom

Ävenlogisk och integrerad produktion. s.k. konventionell odling har
i Sverige utvecklats i riktning d.v.s allt mindre miljö-motsamma
belastning.

Ekologisk odling som beskrivs i 13.3.1 utesluternämnare helt ke-
miska bekämpningsmedel.

Begreppet integrerad produktion under uppbyggnadär se 133.2 i
ÄvenSverige. inte kemiska bekämpningsmedel utesluts kan för-om

brukningen kemiska bekämpningsmedel reduceras, eftersom od-av
lingstekniken i första hand går på behovet kemisk bekämp-ut att av
ning skall minska. Odlingssystemct har i Sverige kommit längst inom
fruktodlingen och därefter köksväxtodling på friland. Mycket utveck-
lings- och utbildningsarbete återstår.m.m.

Biologisk bekämpning
Biologisk bekämpning i synnerhet framgångsrikär i växthusodlingen
eftersom det lättare kontrollera skadegöramaär och dess insattaatt
fiender i växthusets begränsade jämfört imed frilandsod-utrymme
ling. Biologisk bekämpning har minskat användningen kemikalierav
högst påtagligt eftersom i och gurkodlingart.ex. tomat-man numera
vanligen använder biologisk bekämpning. Detta odlingssätt har slagit
igenom i odlingama under 70- 80-talenoch föregicks forsk-men av
ning och försöksverksamhet, fortlöpande måste vidareutveck-som nu
las.

Prognos- och vamingstjänst.
I takt med ändrade förutsättningar både vad gäller skadegörare och
bekämpningsmedel behöver och vamingstjänsten fortsättaprognos-

utvecklas. Genom få förekomsten aktuella skadegörareatt att veta av
vidoch vilken tidpunkt det befogat in bekämpning,är kan detsättaatt

totala behovet kemiska bekämpningsmedel reduceras.av
Utvecklingsinsatser inom och vamingstjänst behövs ocksåprognos-

för odlingsforrner, minskar beroendet kemisk bekämpningsom av
exempelvis integrerad produktion.
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Diagnosverksamhet.
väsentligt förskadegörarenvilken är attkunna är,Att tidigt avgöra

minskaoch därmedbekämpningsåtgärderin korrrektakunna sätta
kemikalieanvändningen.

kunskapodlamaspåpekaocksåsammanhang börI detta att omegen
kun-rådgivning harb1.a.Genomgrundläggande.skadegörareolika är

område.höjts inom dettaskapsnivån

resistentaplantmaterial ochFriskt sorter.
kemiska bekämp-beroendetanvändningen ochminskaEtt sätt att av

plantmaterial.friskttillgångsäkradningsmedel är genom
förutvecklingsvägUtvecklingen resistenta ärsorter annanenav

kemikalieanvändning.minskad

bekämpningsmetoder.Sprututrusming icke-kemiskaoch
utvecklingjordbruket påinom1980-talet harUnder satsatsresurser

förbättringar harmiljömässigasprututrustning. Mångaoch test av
bekämpningsdosernaochinom detta område ärkunnat göras atten

Även sprututrustningen be-förarbetsmiljöskäl talarminska.kan att
arbete kanresultat från dettagenerellavidareutvecklas. Vissahöver

ocksåfinnsdetträdgårdsodlingendirekt inomtillämpas även men
från jord-vilka kunskapernainomappliceringsteknikområden t.ex.
trädgårds-från jordbruk tillöverförasområde inte direkt kanbrukets

olika Be-trädgårdskulturemasSvårigheten beror på Växtsätt.odling.
skiljer från fri-naturligtvis heltsigkämpningsutrustning för växthus

landsodlingens utrustning.
bekämpnings-mekaniskaicke-kemiska80-talet harUnder även t.ex.

alltmer. Meka-börjat användasutvecklingsarbete återmetoder efter
bekämpning.kemiskaminskar behovetniska bekämpningsmetoder av

Rådgivning.7.
använd-rådgivningen försatsningar inomBetydande göragörs att

och säkra-bekämpningsmedel mindre omfattandeningen kemiskaav
från forsk-många resultatenrådgivningenDet är avgenom somre.

områden fårinom nämndanings- och utvecklingsarbete genom-ovan
också information vilka be-praktiken. Rådgivama förslag i ut om

kämpningsmedel godkända.ärsom
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Utbildning.
Utbildningskraven har utökats till gälla klass-2L-medel ochävenatt
kurserna har blivit omfattande. Inriktningen har också förändratsmer
i riktning miljörelaterade frågor inkl. arbetsmiljö.mot mer

13.2 Växtnäring

13.2.1 Förbrukning

Mellan åren 1950 1970 ökade användningen handelsgödsel på åk-av-
från omkring 20 till omkring 80 kg hektar och år,rarna per som me-

Övrigadeltal för hela Sverige. nordiska länder använder, liksom jord-
bruksländema i Europa, handelsgödsel hektar det svenskaänmer per
jordbruket. slutet 1980-taletI sjönk gödselgivoma bl.a. beroendeav
på införandet miljöavgift handelsgödsel.av en

13.2.2 Minskat växtnäringsläckage
Riksdagen beslutade 1988 miljöförbättrande åtgärder i jordbru-om

Årket. 1990 beslutades livsmedelspolitik förenar kon-om en ny som
krav livsmedel god kvalitet tilloch låga priser medsumenternas av

miljövänligt, livskraftigt och rationellt jordbruk. De båda beslutenett
innebär kväveläckaget skall halveras mellan åren 1985 och 1995att
och förlusterna fosfor skall minskas väsentligt.att av

åtgärdsprogrammetI för halvera kväveläckaget ingår exempel-att
vis:

bestämmelser lagring och spridning stallgödsel,om av
kostnadsfri växtnäringsrådgivning,
ökad andel höst- och vinterbevuxen mark, mark,grön
typgodkännande gödselspridare både stall- och handelsgöd-av
sel,
försöks- och utvecklingsinsatser,
minskad användning handelsgödsel.av

Nuvarande åtgärder växtnäringsläckage berör huvudsakligen stall-mot
gödsel och miljöproblemen i samband med hanteringen den. Enav
förändrad handelsgödselanvändning inte lika miljövinsterstorager

då det gäller stallgödsel. På längre sikt innebär dock minskadsom en
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i omloppväxtnäringsmängdermindrehandelsgödselanvändning ge
förlustrisker.minskadeoch därmed

minskadet gällerinte specielltTrädgårdsodling näromnämns att
trädgårdsodlingen inte hellerkväveläckaget. Totalt kansett anses or-

jordbruket. L0-växtnäringsförluster i relation tillsaka särskilt stora
betydelse.orsaka läckageträdgårdsodlingenkalt kan dock av

jordbru-in förde åtgärderFrilandsodlingen omfattas sättssomav
utvecklautvecklingsarbete förmark. Ettket, krav på grön attt ex

näringslösning i växthus bedrivs förrecirkuleringtekniken för av
Jordbruksverket.närvarande av

Avgifter

1984 miljöavgifter han-användningen sedanFör minska uttasatt
prisregleringsavgift,utgår sedan 1982delsgödsel. Dessutom somen

handelgödselanvändningen.dämpande påden verkaräven

kg växtnäring:utgår FöljandeavgifterFör närvarande per
MiljöavgiftPrisreglerings-

avgift, örekg örekg
12 60lKväve

243 l 20Fosfor
Kalium 76 -

prisregleringsavgiftema på handelsgödsel199091 inbringadeUnder
10 miljoner kronor från yrkesmäs-totalt 430 miljoner kronor, varav

restituerasåterförs kollektivt tillsig trädgârdsodling. avgifterDessa
SOUOmställningskommisssionen har i sitt delbetänkandenäringen.

prisregleringsavgiftema skall avskaffas fr.o.m.1992:87 föreslagit att
juli 1993.l

på handelsgödsel inbringade totalt 160 miljonerMiljöavgiftema
trädgårdsodlingen. Miljöavgiftema2,4 miljoner frånkronor, varav

tillförs statsbudgeten.

13.3 Ekologisk och integrerad produktion

produktion13.3.l Ekologisk
199192:96 vissa jordbrukspolitiska frågor framhållerI omprop.

miljöhänsynenjordbruksministem uppmärksammas i allt högreatt
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omfattning i vår omvärld. beslutetI reform livsmedelspoliti-om av
ken fattades riksdagen 1990 miljöhänsynen avgörandesom av var av
betydelse, bl.a. vad gäller mindre kemikalieberoende jordbruk.ett

Omställningskommissionen skulle därför i sitt arbete bakgrundmot
utvecklingen inom EG, beakta behovet principiella föränd-av av mer

ringar i omställningsbeslutet också vad gäller åtgärder för ekologisk
odling. Kommissionen har därför i sitt delbetänkande SOU 1992:87
Åtgärder för förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustriatt
för EG ingående behandlat frågoma kring ekologisk produktion.
Vissa delar kommissionens förslag berör trädgårdsnäringen och ärav

intresse i detta sammanhang.av

Definition
Omställningskommissionen framhåller det inte finns någon entydigatt
definition begreppet ekologisk produktion. I synnerhet de ärav som
verksamma inom den ekologiska produktionen betonar helhetssynen.
Några de mål eftersträvas är att:av som

producera livsmedel hög kvalitet i tillräcklig mängd och rätt-av
vist fördelat,

lantbrukaren rimlig inkomst, tillfredsställelse i arbetet ochge en
säker arbetsmiljö,en

hushålla med så minsta möjliga skadliga påver-naturresurser att
kan på miljön uppstår.

Målen till delen tillämpligaär såväl inomstörsta trädgårdsodling
jordbruk. I takt med utvecklingen går miljövänligareattsom mot en

produktion inom jordbruk och trädgårdsodlingäven i s.k. konventio-
nell odlingsform, minskar avståndet mellan ekologisk och konventio-
nell produktion.

Kontroll

Kontrollorganistionen för ekologisk produktion KRAV har fastställt
Ävenregler för ekologisk produktion. för trädgårdsodlingens del gäl-

ler främst handelsgödselkonstgödsel och syntetiska bekämpnings-att
medel inte får användas. Minst år karensår måste gå efterett om-
läggning innan försäljning produkter med benämningen ekologiskaav
får ske.
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Marknad
1 %,ligger idagmarknadsandelarekologiska produkternasDe runt

grönsaker ochekologiskt odladenågot i storstäderna. Förstörre po-
marknadsandelhar2%. Moröttermarknadsandelentatis störstär av

8%.grönsakerna med
kraftigt ochgula har ökatekologiskt odladeFörsäljningen ärterav

marknaden.finns påekologiskt odlade bruna bönoräven

kontrollmarknadsföring ochrådgivning,Medel till forskning,
särskild kom-SJFRforskningsråd harSkogs- och jordbrukets en

de medelmitté, skall precisera användningen är avsattaav somsom
198687-199091budgetårenodling.för forskning inom ekologisk

anvisades dettatill forskning inom16,3 miljoner kronortotalt om-
199293 6,2 mil-kronor och199192 6 miljonerråde. budgeterades

joner till sådan forskning.kronor
medstöds för närvarandeRådgivningen till ekologiskt lantbruk ca

råd-Samtliga länsstyrelser harstatliga medel.5,5 miljoner kronor av
produktion. mellan-ekologisk I syd- ochgivare med kunskap om

specialister påregionalt placeradesverige har Jordbruksverket tre
Åtgärdsprogrammet för jord-ekologiskt lantbruk. förInom ramen

inom lantbruk.rådgivare ekologisktbruket i Sverige finns fleranorra
påstatskonsulent specialiserad eko-Vid Lantbruksuniversitet finns en

logiskt lantbruk.
ordbruksver-Ekologiska produkter också marknadsföras. Jbehöver

på stöd tillförfogar 199293 2 miljoner kronor,ket över satsassom
marknadsfrämjande åtgärder.

Statligt också till två svenska kontrollorganisationema,stöd går de
kontrollerarKRAV och Svenska Demeterförbundet. Den en-senare

bart biodynamiskt odlade produkter.
marknads-de här forskning, rådgivning,I beskrivna verksamheterna

föring och kontroll inom ekologiskt lantbruk ingår trädgårdsodling
till viss del. Det dock svårt bryta och myckethurär att ut ange som

specifikt trädgårdsodling.satsas
Omställningskommissionen föreslog i 1992 tillseptember stödetatt

den ekologiska produktionen årbör ökas med 10 miljoner kronor per
199394 och 199495. Medlen skall användas till forskning och utveck-
ling, marknadsföring och kontroll.
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Omläggningsstöd

Våren 1989 infördes stöd till:ett
omläggning till altemativekologisk odling,
fortsatt alternativekologisk odling på arealer redan hadesom
lagts till sådan.om

Senast 1989 måste anmälan ha gjorts. Stödet treårigt och gäller iär
princip endast prisreglerade grödor. Omläggningen skall varak-vara
tig. Omläggningsstödet gjorde det ekologiska lantbruket ökadeatt
kraftigt. Eftersom trädgårdsproduktionen inte omfattas prisreg-av
lering ökade inte den ekologiska trädgårdsproduktionen till följd av
stödet.

13.3.2 Integrerad produktion
för SverigeEtt begrepp har introducerats i landet denytt senaste

åren, integrerad förkortatproduktion, IP.

Definition

produktionIntegrerad definieras odlingssystem där:ettsom
ekologiskt riskfria metoder prioriteras,
användning kemikalier och gödselmedel minimeras,av
produkternas livsmedelssäkerhet prioriteras,
odlarens arbetsmiljö förbättras,

resurs-och energisnålt odlingssystem utvecklas.ett
Allmänt kan all odling bör använda mindresäga miljöbelastandeatt

metoder och svensk odling redan har kommit långt i denna rikt-att
ning.

Odlingstekniken

denI integrerade produktionen kännetecknas odlingstekniken attav
man:

minimerar användandet kemiska bekämpningsmedel och prio-av
riterar icke-kemiska bekämpningsmetoder
undviker jorderosion och jordpackning, kan leda till växtnär-som
ingsläckage och skada markens mikroliv
använder minsta möjliga mängd gödselmedel och konstbevattning
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tillämpar växtföljd, bibehåller markens bördighet, dessen som
innehåll organiskt material och mikroliv, minimerarsamtav ,
behovet handelsgödsel och bekämpning skadegörareogräs,av av
och växtsjukdomar.

förutsättningEn för integrerad produktion odlarna fårär att en
kvalificerad utbildning.

Något organiserat kontrollsystem finns inte Sverige.i Enännu vä-
sentlig del för kontrollen odlaren måste föra noteringarär sköt-att om
selåtgärder för varje gröda och omgång.

Fruktodling, köksväxtodling mm.
Fruktodling det område, där i Sverigeär har kommit längst medman
IP. innebärDär integrerad produktion planteringssystem där trä-t.ex.
den låga, smala ochär antal trädöppna ha ochett stortgenom per en
riktig kombination grundstam och Dessa faktorersort.av att an-
vändningen kemiska bekämpningsmedel kan minska. Resistentaav sor-

välplanerad gödsling och ändamålsenlig beskämingter, andraär mo-
i den integrerade produktionen för frukt.ment

Integrerad produktion introduceras inom köksvâixtodlingert ävennu
i vårt land. Odlingstekniken innefattar enligt Regler för integrerad
produktion frilandsgrönsaker, fastställda GRFzs lP-grupp bl.a.av av
välbalanserad och tillräcklig gödsling, ogräsbekämpning i första hand

förebyggande och odlingstekniska åtgärder och fånggråitlagrön-genom
gödslingsgröda för binda kvarvarande växtnäring efter avslutadatt
skörd. Sorter behöver minimal användning kemikalier väljs.som av

Biologiska, genetiska och odlingstekniska metoder för bekämpning
skadedjur, sjukdomar och används framförogräs kemiskaav meto-

der. Förebyggande åtgärder föredra ochär de innebär för köks-att
växtodlingens del friskt utsäde, friska plantor, jordtest Skadedjur,etc.
sjukdomar och måste regelbundetogräs övervakas för eventuell kc-att
misk bekämpning skall kunna minimeras.

Även inom köksväxtodling i växthus, krukväxtodling och bärodling
arbetar med införa begreppet integrerad produktion i Sveri-attman

Köksväxtodling under glas det områdeär dessa där harge. av man
kommit längst. Redan tidigare använder sig där allmänt i odling-man

biologisk bekämpning skadegörare.arna av av



SOU 1992:119 Kapitel 16914

14 Växtskydd, utsäde och kvalitet i
EG-perspektiv

14.1 Växtskyddsbestämmelser

l4.1.1 Nuläge i Sverige

Den svenska växtskyddslagstifmingen kom till för förhindra inför-att
sel och spridning växtskadegörare i Sverige. Karantänskadegörareav

sådana allvarliga skadegörare, enligt lag måste anmälas ochär be-som
kämpas. Exempel på karantänskadegörare coloradoskal-är päronpest,
bagge, San José-sköldlus och potatiskräfta. Vid misstänkt förekomst

karantänskadegörare inventerar och vid behov bekämpar Statensav
jordbruksverk SJV växtinspektionen, den aktuella skadegöraren. I
dag kontrolleras importen vid stickprov.gränsen genom

I Sverige har Jordbruksverket tidigare Lantbruksstyrelsen givit ut
föreskrifter kontroll plantskoleväxter både avseende kvalitetom av
och sundhet. Dessa obligatoriska bestämmelser har sin grund i förord-
ning 1977:945 plantskoleväxters sundhet, sonäkthet och kvalitet.om
Kontrollen i produktionen såväloch parti- minuthandel utförssom av
Jordbruksverkets växtinspektion.

Förutom för vedartade plantskoleväxter finns för närvarande en-
dast tvingande sundhetsbestämmelser för potatisutsäde, hallon- och
jordgubbsplantor. För vissa i växtskyddslagstiftningen särskilt angiv-

sjukdomar, vilka räknas karantänskadegörare, får bekämpningna som
dessutom ske med stöd växtskyddslagens tvingande bestämmelser.av

14.l.2 Föreslagna förändringar i Sverige

Sverige har allvarligarelänge varit förskonat från flera skadegörare,
förekommer inom EG-området. Trots aktiv bekämpning harsom

dock återkommit under år i kustområdena i Skånepäronpest senare
och södra Halland. Päronpest bakteriesjukdom, angriperär en som
och orsakar betydande förlusterekonomiska för odlingen frukt-av
träden Pyrus päronträd och Malus äppleträd prydnadsväx-samt

Crataegus hagtorn, Cotoneaster Oxbär, Eld-Pyracanthatema
tom, Chaenomeles Rosenkvitten, Crataegomespilus Mispelhag-
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Stranvaesia Lager-tom, Cydonia Kvitten, Sorbus ochRönn, Oxel
Dåmispel. Från början målsättningen helt päronpesten.utrotaattvar
århar visat sig genomförbart har målsättningendetta senare

varit begränsa sjukdomen. har gjortsspridningen Dettaatt genomav
försäljningsför-bort drabbade närliggande värdväxter. Ettochatt ta

inneburitför plantskolor områden skulle habud inom drabbade ett
huvuddelendråpslag för svensk plantskolenäring eftersom plant-av

skoloma belägna de områden därinom eller i närheten päron-är av
konstaterats. avsättningen produktionen skerDen huvudsakligapest av

i icke-drabbadedessutom områden.
Genom etablerad i delar landetkanpäronpestatt anses vara avnu

moti-och målsättningen utrotning uppgivits, bortfallerattgenom om
för det sedan år generella införselförbudet1975 tillämpade motvet

värdväxter från områden där förekommer.päronpestens päronpesten
bibehållande importförbudet skulle omvärlden tolkasEtt kunnaav av

i förhållande konventioner GATT omoti-till internationellaettsom
tekniskt handelshinder. Av denna anledning diskuteras inomverat

Jordbruksverket möjligt import-datum för avskaffande nämndaett av
förbud för prydnadsväxter och fruktträd. viss omställningstid frånEn
det beslut fattas tills dess beslutet kan verkställas sannolik ef-äratt ett

det för snittdessa produkter sig lång produktionstid irörtersom om
3,5-4 år. Trädgårdsnäringens Riksförbund TRF har uttryckt för-
ståelse för dessa liksom andra växtskyddsbestämmelser be-svenskaatt
höver ändras till följd internationella avtal GATT m.m. och ettav
EG-inträde. TRF dock omställningsperioden bör välattanser vara
tilltagen med hänsyn till plantskolebranschens behov långsiktigav
planering. Ett borttagande införselförbudet innebär ökadkraftigtav
importkonkurrens för framför allt svenska plantskolenäringen,den
eftersom den svenska odlingen byggts utifrånhar och baserats påupp
den marknadssituation följt frånvaron importmöjlighetersom av av
från viktigare konkurrentländer Danmark, Nederländernatsom ex
och Tyskland där förekommer.päronpest

iDet kan sammanhanget erinras päronpestvärdväxter utgörattom
uppskattningsvis 25 % den svenska plantskoleodlingen. Flera före-av

också helt specialiserade fruktträdsproduktion.ärtag numera
Harmonisering växtskyddsbestämmelser diskuterades länge för-iav

handlingarna EES-avtal. EG har dock inte beslutat deännuettom om
regler, måste till med tanke den gränsfria inre markna-attnya som
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den innebär avskaffande fysiska gränskontrollen vid EG:sdenett av
inre gränser.

I EES-avtalet finns avsiktsdeklaration, EG-kom-innebär atten som
missionen kommer konsultera i medEFTA-statema sambandatt att

framlägger lagstiftningsförslag inför Ministerrådet. Det förut-man
också i avtalet EFTA-statema kommer kunna ansluta sigsätts att att

till åtminstone huvuddelen denna lagstiftning. Genom denna utveck-av
lingsklausul det sannolikt åtminstone huvuddelen EG:s kom-är att av
mande lagstifming på växtskyddsområdet kommer omfatta ävenatt
Sverige redan före EG-inträde.ett

Den till del kvarstående osäkerheten vilka växtskyddsbestäm-en om
melser, EG kommer liksom osäkerheten tidsper-attsom enas om, om
spektivet för genomförande innebär det svenska förberedelse-ett att
arbetet försvåras. På grund lång produktionstid och kapitalinten-av
siva produktionsmetoder krävs lång framförhållning. Jordbruksverket
arbetar aktivt med bygga kontrollsystem för i första handatt ettupp
småplantsodlingen eftersom det högst sannolikt småplantsodling-är att

kommer omfattas framtidaEG:s produktionskontroll. Underatten av
de åren frivillighar småplantskontroll i Skåne.senaste provats uten
Småplantskontrollen, så småningom skall omfatta småplantorsom av
alla kulturer ekonomiskt värde för svensk trädgårdsodling,störreav
kommer sannolikt bli obligatorisk. frivilliga kontrollenDen kom-att

bestå under den tid gränskontrollen EG upprätthålls. Där-att motmer
efter måste obligatorisk kontroll, likvärdig med den i EG, införas.en

finnsDet sedan länge certifieringssystem i drift för produktionett av
och handel med potatis, jordgubbs- och hallonplantor och ett motsva-
rande under uppbyggnad för fruktträd.ärsystem

Även inom det nordiska pågår arbetesamarbetet med utarbetaatt
förslag till certifieringssystem för friska fruktträdett ett gemensamt

och prydnadsväxter, följs med intresse frånarbete bådeett stortsom
den europeiska växtskyddsorganisationen EPPO och EG-kommis-
sionen.

Beträffande GATF-förhandlingama torde eventuellt inomavtalett
för Uruguay-rundan inte innebära något förändradebehovramen av

växtskyddsbestämmelser i EG Sverige.eller
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14.1.3 EG:s växtskyddsbestämmelser

handelnFör inom Gemenskapen behöver EG övergå till växt-en
skyddspolitik fysiskaomfattande gränskontroller.utan

Det nuvarande regelverket helt och hållet inriktat på handelnär
mellan medlemsstaterna med tredje land. Handeln inomoch varje med-
lemsland däremot inte reglerad EG-nivå. Vad i harmonise-är man
ringen hittills uppnått Standardiseringhar rad listor ska-är en av en av
degörare reducering antalet importförbjudna i han-samt en av varor
deln mellan medlemsstatema. Vidare har avskaffat den systema-man
tiska gränskontrollen, så högst tredjedel importvaroma kon-att en av
trolleras fysiskt.

Den beslutade, strategin på växtskyddsområdet innebärännunya,
dock för inom Gemenskapen producerade skall lika reglerväxteratt
gälla både inomför handel och mellan Gemenskapsländema. Detta
sker praktiskt sundhetscertifikatet åtföljer sändningenattgenom som

fästs produkten kan små-ersätts växtpass,ettav som som vara
plantor, plantskoleprodukter eller potatisutsäde däremot intemen
andra färdigvaror citrusfrukt. Märkningen sker etikettän genom en

bunten, kartongen e.d. Detta skall sedan åtföljaväxten, mate-pass
rialet vid alla förflyttningar. Genom etablera med offi-att ett system
ciella kontroller i försäljningsledet skall försäkra sig Ge-attman om
menskapens växtskyddsregler tillämpas lika vid genomförandet denav
inre marknaden.

För produkter, frånhärstammar land utanför Gemenska-ettsom
produktionsplatskontroll utförda EG-inspektörerövervägspen, av

och där så möjligt kontroll i samband med själva in-är en noggrann
förseln till Gemenskapen.

Vidare diskuteras inom EG möjligheten tillskapande s.k. skyd-av av
dade frånfria vissa växtskadegörare. Tanken här låta detär attzoner,
regionala sundhetsläget, nationsgränsema, bli avgörandeänsnarare
för växtskyddskontrollen.

Den strategin innefattar regler för exportländerhur kanävennya
bli ersättningsskyldiga för bekämpningskostnader i mottagarländema

sjukdomar sprids föreskrivna kontrollätgärderattom genom ge-
nomförts. Ambitionen de reglerna träder i kraftär vidatt senastnya
tidpunkten för genomförandet den gränsfria EG-marknaden.av
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l4.1.4 Konsekvenser för Sverige EG-inträdeettav
följandeI det diskuteras sannolika konsekvenser på växtskyddsområ-

det svensk anpassning till EG:s framtida bestämmelserav en oavsett
detta sker först vid svenskt EG-medlemskap eller tidigareettom gen-
EES-avtalets utvecklingsklausul. Andra för den svenska marknads-om

bilden viktiga faktorer, framför allt tullskyddet, avvecklas dock gen-
EG först vid svenskt EG-inträde. Effekterna dettemot ett över-av

tagande EG:s kommande lagstiftning på växtskyddsområdet,av som
kan förutses före EG-medlemskapet, begränsas starkt dessa fakto-av
rer.

För upprätthålla växtskyddsnivån efter förverkligandetävenatt av
den gränsfria marknaden den l januari 1993 utförs fortsättningsvis
kontrollen vid produktionsplatsen i stället för vid gränsstatio-som nu

Denna kontroll övervakas för EG kontrollorga-nen. av en gemensam
nisation benämnd Inspektoratet.

Det nuvarande sundhetscertifikatet fäs-ersätts växtpass,ettav som
på produkten och garanti inte bara för produktenstes utgörsom

sundhet för dess ochäven produktionsmetod.utan ursprung
riskprodukterFör skall kunna införas till vissa skyddszoneratt

kan ha begränsad giltighet.passet
frånDen konkurrenssynpunkt kanske förändringen vidstörsta ett

EG-medlemskap samtliga generella importförbudär bortfalleratt gen-
EG-ländema.temot

Det kan i detta sammanhang också erinras den absolutaattom mer-
Sveriges import trädgårdsprodukter iparten allmänhet ochav av

plantskoleväxteri synnerhet kommer från Gemenskapens medlemssta-
Värdemässigt EG-ländema för 75 % den totala impor-er. svarar av

produkter belagda med krav sundhetscertifikat.ten av
Å andra sidan har ökad importkonkurrens redan blivit följdenen
successiva lättnader avseende import värdväxter för San José-av av

sköldlusen och produktionsplatskontroll i exponlandet bilate-genom
rala avtal med Israel, Danmark och Nederländerna Italien. Vidsamt

EG-inträde bortfaller i och för sig importförbudetett på krysante-
EG-länder. Detta torde dock helt sakna betydelse,gentemot ef-mum

Sverige redan ingått avtal möjliggör importtersom från desom
viktigaste leverantörsländema inom EG.

En anpassning till EG:s växtskyddsstrategi innebär vid svenskt EG-
inträde alltså slopad gränskontroll produkter från Gemenskapenav
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också utökad kontroll frånprodukter tredje land vid den grän-men av
Omfattningen denna gränskontroll minskar Finlandyttre omsen. av

inträder i EG vid tidpunkt Sverige.och Norge samma som

14.2 Utsäde

Sverige det tillåtet grannhandel,I med dvs. odlare vidär när ensta-en
överlåtelse säljerka offentligt utbud utsäde till odlare påutan annan

Grannhandel med utsäde vanligast för potatisutsäde. Utsädes-ärorten.
för inom EG.potatis under revision EG:s nuvarande för-ärsystemet

bud troligtvisgrannhandel kommer bestå och kommer dåmot att att
innebära väsentlig skärpning för svensk del. torde medföraDettaen

behov kraftig utbyggnad svensk utsädesproduktion altema-ett av av
tivt kraftigt ökad import EG-inträdet.utsädespotatis vid Sverigesav
Potatishandlares Riksförbund har framfört önskemål svenskattom
odling skall få tillgång till de finnsalla i Euro-snarast sorter, utesom

företrädesvis svensk anslutning till EG:s sort-pa, genom gemensamma
lista.

EES-avtalet innebär Sverige kommer utsädeslagstift-att att anpassa
ningen till de regler, gäller enligt EG:s direktiv på utsädesområ-som
det. Den sortlistan för lantbruksväxter skall enligt EES-gemensamma
avtalet utarbetad EG- och EFTA-statema den 31 decem-senastvara av

1995.ber För köksväxter finns dock särskild sortlista. påSortemaen
denna lista får användas i svensk odling redan från den l januari
1993.

Nytt till följd EES-avtalet köksväxtutsäde deär att arterav av som
i EG-direktiv 70458 måste statsplomberat certifierat föranges vara

få försäljas på EES-marknaden. Tidigare har enbart kvalitetsdekla-att
ration krävts i Sverige. Effekten härav torde begränsad, efter-vara

huvuddelen det köksväxtutsäde, i svensk odling,användssom av som
redan i dagsläget importeras från EG-ländema. Kravet införsel-
tillstånd för köksväxtfrö kommer bort i samband med EES-att tas
avtalets ikraftträdande. innebärDetta dock endast viss administrativ
förenkling.

De bestämmelser i EG:s direktiv utsädesområdet, rela-rörsom
tioner med tredje land, omfattas inte EES-avtalet. Sverige kan utanav

svårigheter redan harmonisera tillstörre EG:s bestämmelser ochnu
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tillåtaenbart import utsäde från länder utsädesproduktionav vars
godkänts EG.av

14.3 Kvalitetsbestämmelser

l4.3.l Nuläge i Sverige

Som framgått växtskyddsavsnittet finns i Sverige tvingande kvali-av
enbart inom plantskoleområdet.tetsnorrner

På fruktområdet finns kvalitetsregler i form frivillig kvalitets-av en
garanti för äpple och säljs företag registrerade hospäron som av
Svenska Fruktfrämjandet. fastställdaReglerna Jordbruksverketär av
och tillämpas främst packerier grossister.och Det finns inga skyl-av
digheter kvalitetsklass i butik.att ange

Svenska Grönsaksfrämjandet frivilligahar utarbetat kvalitets- och
sorteringsregler för för färskvarumarknaden.grönsaker avsedda Des-

frivilliga kvalitetsregler tillämpas allmänt trädgårdsnäringenssa av
ekonomiska föreningar handeln.och av

Svenska Blomsterfrämjandet har utarbetat vissa kvalitetsregler som
kan ligga till för tillämpasgrund de regler, blomster-sägas som av
grossister och trädgårdsnäringens ekonomiska föreningar. Regler-av

tillämpas intedock lika konsekvent och direkt grönsaksom-na som
rådet.

14.3.2 iNuläge EG

EG:s kvalitetsregler syftar till tillgodose konsumentintresset kva-att av
litetsprodukter, hålla kvalitet borta från EG-marknaden, för-sämre
bättra odlamas lönsamhet förutsättningarnaunderlätta för han-samt
del och ömsesidig konkurrens. fyller också viktigDe roll i mark-en
nadsregleringen.

Tio fruktslag och dubbelt så många grönsaker omfattas EG:sav ge-
kvalitetsbestämmelser. Reglerna obligatoriska så till vi-ärmensamma

da tillämpligade vid försäljning färskvarorär levererasatt av som
till konsumtion i alla led från producent till detaljist. Produkterna får
endast importeras och kvalitetsreglema uppfyllda.ärexponeras om
Kvalitetsreglema gäller fråga gårdsförsäljningdet direktnär är om

ellertill konsument vid leveranser till livsmedelsindustrin.
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Enligt kvalitetsnorrnema produkterna normalt uppdelade i kvali-är
Extra, I och II. För vissa produkter finns också kvalitets-tetema en

klass III denna klass används bara under särskilda omständighe-men
vid dåliga skördeår då dessa nödvändiga för täcka kon-ter är attvaror

sumtionsbehovet inom EG. Förutom kvalitetsindelningen omfattar reg-
lema också storlekssortering, packning, beskrivning och märkning.

Kvalitetsreglema har betydelse då de direkt avhängiga tillärstor
möjligheterna för återköp liksom erhålla exportbidrag. Vidareatt är
referenspriset vid import kopplat till kvalitetsregler.

Tabell 14.1
Kvalitetsnorrner finns för närvarande för följande produkter:

Frukt Grönsaker Grönsaker

Applen ärtskockorKron Gurka
Aprikoser Sparris Vitlök
Körsbär Auberginer Purjolök
Vissacitrusfrukter Vissa bönor Cikoriarot witloof
Persikor, Nektariner Brysselkål Isbergssallat,endiver

ÄrtorPäron Morötter
Plommon Blomkål Vanlig lök- och
Jordgubbar Savoykål Bavarialök
Vindruvor Selleri Spenat
Kiwifrukter Huvudkål bl.a. vit- Paprika

ochrödkål Tomat
Zuccini

Källa:CAPMomtor

För detaljerad beskrivning kvalitetsnormema för gurka,en av tomat-
blomkål och äpplen hänvisas till bilaga 2 i JNLBS rapportserieer,

1991:7

14.3.3 Konsekvenser för Sverige EG-inträdeettav
De kvalitetsregler, i dag finns inom EG, kommer inte hasom att
någon negativ påverkan på den svenska trädgårdsnäringens konkur-
renskraft. Möjligen kan bestämmelserna för storleken på frukt inne-
bära vissa svenska kan få svårt hävdaatt sig. EG:s reglersorter att
baseras på storfallande och övriga Indelningen i dessasorter. grupper
kan bli avgörande för odlingens möjligheter producera fruktatt som
går högsta kvalitet. Eftersomatt sortera svensk odling ärsom ex-
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goda möjligheterportinriktad torde det dock föreligga relativt att
EG-arbetetfrån eller i det reguljärasvensk sida vid anslutningen

påverka kvalitetsbestämmelsema.
Även medföra någratordeEG:s nuvarande kvalitetsnormerom

avslutningsvisanpassningssvårigheter för svensk odling kanstörre
också vissa administrativa aspekter beröras kort.

övergångför Sveriges vidkommandeEtt EG-inträde innebär en
från väl frivilliga kvalitetsregler till tvingandefungerande system,ett

på i besluten ochdär reglerna fastställs EG-nivå. Deltagande om nya
allt kontrollen dessaförändrade kvalitetsnormer framför tor-avmen

administration.de medföra ökad svensk
kvalitetsnor-visserligen hela förMedlemsstaterna har attansvaret
ikontrollarbete skerefterlevs mycket detta nära sam-avmema men

importörer producentorganisationer.arbete med och s.k.
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Skördeskadeskydd15

15.1 Bakgrund

skördeskade-område tillkom år 1961På jordbrukets ett permanent
vallskörd,skydd för jordbruksprisreglerade grödor, dvs. spannmål,

1961:94, JoU22, rskr.potatis, oljeväxter och sockerbetor prop.
1961:267. s.k. skördeskadeskyddDetta ersatte ett systempermanenta

kompensation prishöjningar stödlån bidrag be-ochmed samtgenom
behovsprövade prövades årligen riksda-hovsprövade och icke som av

tillPå trädgårdsnäringens område har motsvarande möjlighetergen.
ersättning vid skördeförluster inte funnits.

samband med skördeskadeskyddet infördes för jordbruket,I prö-att
det till omfatta köksväxter och and-vades borde utvidgasäven attom

sådanspecialgrödor. Riksdagen fann dock utvidgning inteattra en
möjlig bl.a. med hänsyn till bristfällig skördestatistik. Riksdagenvar

utgick dock från utvidgning skulle komma ske så tek-att att snarten
på skulle till trädgårds-niska förutsättningar förelåg. I avvaktan detta

kontantbidrag betalas underodlare liksom tidigare behovsprövade ut
Bidrag vid förlust på grund naturkatastrofanslaget Dettaav m.m. an-

198485 samtidigtslag slopades emellertid fr.o.m. budgetåret som
möjligheter till ersättning till följd naturolycka infördes. Med na-av

åsknedslag, jordskred,turolycka naturföreteelser t.ex.renaavses som
jordras, hagel, översvämningar och snötryck.stormar,

med riksdagen frågan ersättning till följdl samband prövadeatt om
naturolyckor prop. 19838426, BoU6, rskr. 198384:41 berördesav

också skyddet för trädgårdsgrödor. propositionen anfördes följande:I
Vad gäller skador på efter samrådgrödor jag, med chefen föranser
jordbruksdepartementct, ersättning vid sådanfrågan skada böratt om

pågåendesedan arbete rörande skördeskadeskyddets utform-prövas
ning har slutförts. möjligheter till ersättningDe statsmedel hit-av som
tills funnits vidhar skada trädgårdsgrödor bör därför behållas tills
vidare. Detta innebär riktlinjerna för det nuvarande naturkatastrof-att

bör tillämpas vidanslaget sådana skador. Medel får, jag tidigaresom
har anfört, begäras särskilt eller frånriksdagen anslaget Oförut-tasav

utgifter.sedda
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Riksdagen lämnade hösten 1986 motsvarande på motionsvar en om
skördeskadeskyddet för trädgårdsnäringen motion l98586:Jo260,
JoU198687:1.

Skador på trädgårdsgrödor kan således fortfarande efterersättas
riktlinjerna för tidigaredet naturkatastrofanslaget. Ersättningen bevil-
jas regeringen efter prövning i varje enskilt fall.av

Under perioden 1985-juni 1991 inkom 73 ansökningar. 121 ären-
lämnadesden sammanlagt 2 578 000 kronor i ersättning, detvarav

högsta beloppet 400 000 och det lägsta 25 000 kronor. Under bud-var
getåret l99192 inkom 13 ansökningar, vilka inte har avgjorts.ännu

15.2 Lantbrukets skördeskadeskydd

Fr.o.m. odlingssäsongen 1988 har Lantbrukamas riksförbund LRF
övertagit huvudmannaskapet för skyddet Stiftelsen Lantbrukar-genom

skördeskadeskydd, arbetar under benämningen Skördeskade-nas som
skyddet. Samtidigt ändrades också ersättningsreglema. Ersättning ut-
går endast vid totalskador aktuell gröda. Som totalskadornumera av
räknas obärgade arealer, arealer där skörden varit lågså kvalitetav

den måste kasseras arealer inte kunnat sås påatt grund då-samt som av
lig väderlek. Skyddet omfattar alla lantbrukare har 5 haänsom mer
åker.

Ersättning utgår iendast de områden i landet där totalskada före-
kommer allmänt s.k. skadeområden. Dessa områden fastställsmera
varje år Skördeskadeskyddet grundval skördesituationen ochav av
väderläget. Endast de jordbrukare har drabbats totalskador isom av

skadeområde berättigade till ersättning.är Förett kunnaatt ersätt-
ning krävs också jordbrukaren ska ha lämnat de årliga uppgiftemaatt
till lantbruksregistret ha gjort vad möjligt för så ochärsamt a:tsom
skörda.

Länsstyrelserna informerar Skördeskadeskyddet skördesituation-om
i varje län. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för bestämning-en

eventuella skadeområden. När skadeområde har fastställts,etten av
Skördeskadeskyddetsänder ansökningsblanketter till länsstyrelsen iut

det jordbrukareniaktuella området. Därifrån kan den enskilde sin tur
rekvirera ansökningsblanketter. Länsstyrelsen har dessutom till upp-
gift kontrollera ansökningarna och utföra vissa fältkon:roller.att att
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Den skördeskadeersättning drabbad jordbrukare kan erhål-som en
la, framräknas på så normskördevärdet skadan minskas medsätt att av

självrisk på 20 % jordbruksföretagets totala normskördevärde.en av
Normskördevärdet normskörden multiplicerad prismed grödans iär
handel under månadnovember det aktuella året. Värdet vallskörd-av

beräknas särskiltpå och de grödor där normskörden intesättetten
kan räknas fram andra vidgrödor ersättningsberäk-representeras av
ningarna. För obärgade arealer minskas ersättningen med bärgnings-
kostnaderna för osåddaoch arealer speciell beräkning.görs en

15.3 Skördeskadeutredningen

I februari 1989 tillkallade jordbruksministem särskild utredareen
med uppdrag bl.a. behovet och formen för skördeskade-överatt se av
skydd för trädgårdsnäringen. Utgångspunkten för skulleöversynen va-

både det finansiella och administrativa föratt ansvaret ett eventu-ra
ellt skördeskadeskydd skulle åvila näringen. Utredningen skördeska-om
deskydd för trädgårdsnäringen skördeskadeutredningenm.m. avgav
sitt slutbetänkande 1989:87SOU i september 1989. Av detta fram-
går skördeskadeutredningen kontakter med olika försäk-att genom
ringsbolag hade undersökt möjligheten tillskapa skördeskade-att ett
skydd byggt på försäkringsmodell. Enligt skördeskadeutredningensen
mening innebär sådan modell alltför många nackdelar, varför ut-en
redningen inte ville förorda försäkringsaltemativ. Skördeskadeut-ett
redningen föreslog stället föri skördeskadeskydd trädgårdsnär-att ett
ingen skulle utformas på liknade för lantbruket medsättett som sam-

användning totalskadebegreppet och skadeområdesbildningen.ma av
Administrationen de två skydden föreslogs kunna ske inomav samma
organisation. Det formella för verksamheten borde dock lig-ansvaret

hos skilda juridiska och finansieringen verksamhet-ävenga personer av
borde åtskilda.erna vara

Finansiering skördeskadeskyddet för trädgårdsnäringen före-av
slogs ske fond på 30 miljoner kronor byggdes underattgenom en upp
10 år. Ca 3 miljoner kronor år skulle lO-årspe-underavsättasper en
riod för detta ändamål. Skördeskadeutredningen ansåg idet förstaatt
hand prisregleringsavgifter handelsgödsel-de och bekämpnings-är
medelsavgifter, varje år återförs till trädgårdsnäringen, vilka börsom
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utnyttjas för detta. Trädgårdsnäringens Riksförbund TRF föreslogs
bli huvudman för såväl skyddet fonden.som

Ett skördeskadeskydd borde enligt skördeskadeutredningens me-
ning omfatta skador direkt betingade otjänlig ochväderlekärsom av
då endast skador på köksväxter, frukt bär och prydnadsväxter på fri-,
land. Skador, borde fråga,komma i bl.a. utvintringsskadorsom var
och vissa regnskador. Däremot borde torkskador och skador växt-av
skadegörare inte berättigade till ersättning. Skador, med des-vara som

utgångspunkter kunde komma i fråga för ersättning, torde i prakti-sa
ken begränsas till utvintrings-, frost- och regnskador.

För på detta utvidga skördeskadeskyddet lanbruks-krävssättatt att
registret byggs till omfatta flera uppgifter. Vidare måste någonut att
form skattning normskördar för olika områden ske eftersomav av
det saknas i dagsläget. Historiska genomsnittstal bör kunna användas
för detta ändamål. Priser kan skattas i efterhand prisstati-attgenom
stik från olika ekonomiska försäljningsföreningar tillhandahålls.

Skördeskadeutredningens förslag har inte genomförts främstännu
på grund de prisregleringsavgifter, skulle anslås för fond-attav som
uppbyggnad, redan intecknade för angelägen användningvar annan
och från näringens sida inte har sig kunnat gå med påatt ansettman
den för fonduppbyggnaden nödvändiga omprioriteringen medlen.av

15.4 Skördeskadeskydd inom EG

Inom EG betalar Gemenskapen inte något skördeskadeskydd tillut
trädgårdsnäringen. Däremot kan medlemsländerna inom förramen
Rom-fördraget betala dylikt stöd. Naturkatastrofhjälp förenligtut är
med Gemenskapens regler. Skadan måste dock minst 30 % eller ivara
eftersatta regioner 20 %. Det statliga stödet till försäkringar, heltsom
täcker förluster vid naturkatastrofer, får högst 80 % premier-vara av

I statliga till försäkringarna. uppmuntrar att taprogram, som som
täcker väderrisker och inte kan klassificeras naturkatastro-som som
fer, får subventioner högst uppgå till 30 % premierna. Sådana sub-av
ventioner skall successivt minska och får utgå under högst 10 år.

Alla EG:s medlemsländer har för hjälpa jordbruka-attarrangemang
inkl. trädgårdsodlare för naturkatastrofer. någrautsätts I länd-re som
sker detta inom för förberedda med tillhörandeer ramen program
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fonder, medan det i andra länder anvisas speciella medel från statsbud-
för aktuella skador.geten

De försäkringar eller finnsandra skördeskador isystem mot som
olika EG-länder inte utformade efter principer. Up-är gemensamma

olikheterpenbara förekommer i hur administreras, vilka ris-systemen
ker täcks, ersättningsnivåer, ñnansieringsformer Utifrånsom m.m.
de regler tillämpas för ersättning har EG-ländema indelats i tvåsom
huvudgrupper. denI sköts huvudsakligen privata för-systemetena av
säkringsbolag Danmark, lrland, Tyskland, Nederländerna Stor-och
britannien. Den andra fungerar med betydande statsstödettgruppen
Spanien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg och Portugal.
Stödet i de sydligaste länderna.är störst





185Kapitel 16SOU 1992:119

struktur16 Trädgårdsföretagens

vanligen företag yrkesmässigt produ-Med trädgårdsföretag somavses
Trädgårdsproduktionen bedrivs emellertidträdgårdsprodukter.cerar

trädgårdsod-ofta i kombination med verksamhet. I synnerhetannan
jordbruksproduktion. Träd-lingen på friland ofta kombinerad medär

handel.gårdsproduktionen inte sällan också kombinerad med Iär en
traditionell kombineras trädgårdsproduktio-handelsträdgård den egna

produk-med försäljning direkt till konsument såväl den egnanen av
liknande kom-tionen inköpta produkter och förnödenheter. Ensom av

garden-bination handel har mindre plantskolor ochproduktion ochav
centers.

16.1 Växthusföretag

i landet minskat medanUnder 1980-talet har den totala växthusytan
1900 år 1981 till 2250 m2medelarealen företag har ökat från m2per

år 1990.
totala växthusytan årVäxthusen glas svarade för 90 % denavav

landets1990. växthus den dominerande delenUppvärmda utgör av
utsträckning äldre växthus,växthusareal, 88 % år 1987. Det iär stor

ouppvärmda växthusensaknar uppvärmning. Hela 63 % de ärsom av
till delen20 år gamla. ouppvärrnda husenDe är störreöver yngre

enkla plasthus.
fördelning efteruppvärmning hade ârl 987 följandeVäxthusen med

täckningsmaterial:
Andel, %Yta, m2

Flerskiktat 382 344 13material
En- tlerskiktat material 827 27och 162
Enkelglas 541655 417
Plast 176633 6
Summa 3 041 100556
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Flerskiktat material började omfattning omkringanvändas i förststor
år 1980 i samband med cnergiprishöjningama.de kraftiga Därför är

del växthusen flerskiktat material relativtmedstoren av nya.
Åldersfördelningen för växthusen med uppvärmning år 1987var

följande:
-5 år 5-9 år 10-19 år 20 år- Summa

Växthusyta, m1 675 176 509 051 891 985 965 344 3 041 566
Andel, % 22 29 32 10017

Den ekonomiska livslängden för växthus brukar 20-25 år.anses vara
faktumDet tredjedel växthusytan 20 år gammal,överatt en av var

visar fömyelsetakten inte har varit tillfredsställande. Många växt-att
hus gamla och oekonomiska bl.a. vad gäller arbetseffektivitet ochär
energiåtgång. helEn del gamla växthus har dock byggts och för-om

Åldersfördelningenbättrats. också förbättratshar jämfört med för-
hållandena under 1970-talet, då 40 % växthusytanöver överav var
20 år.

Förbättringen har skett omfattande nybyggnation, fram-genom en
för allt under början och mitten 1980-talet. Fömyelsen framtving-av
ades de kraftiga höjningama energipriser och lönekostnader.av av

Nybyggnationen efter 1987 har minskat kraftigt. Detta torde främst
bero på den försämrade lönsamheten i näringen.

Av den totala växthusytan 20 % blockhus venlotyp.utgörs av av
Dessa andel den nybyggnation har gjortsutgör understoren av som
1980-talet i sydligaste Sverige. Denna växthustyp har främst använts
för grönsaksodling har under år i allt utsträckningstörremen senare

byggts för krukväxtodling. Vid byggnationäven blirstora ytorav
iblockhus billigare fristående hus.än

Under de åren torde ökning byggnationen enklasenaste en av av
båghus med täckning plastfolie ha skett. används oftastDessa förav
säsongsmässig odling.

16.1.1 Köksväxtodling under glas
Köksväxtodlingen i växthus domineras helt och gurka. Där-tomatav

odlas främst sallatutöver och melon i växthus. Antalet företag, som
odlar köksväxter under glas, uppgår till 566. Odlingen sker ytaen

1 774 000 m2.av



16 187SOU 1992:119 Kapitel

och gurkaTomat

utsträckning i specialisera-Tomat- och gurkodlingen sker i stor stora
Överföretag relativt venlotyp. 60 %de med växthusnya av av pro-

5 000 antalduktionen kommer från företag med m2. Ettän stortmer
små små företaggurk- och tomatodlare har dock arealer. I dessa

drivs odlingen oftast i kombination med odlingar andra grönsakerav
odlingama har oftast växthuseller prydnadsväxter. I de sämreman

därför kulturtid. Skörden arealenhet blir därför läg-och kortare per
förSåledes svarade 44 % antalet tomatodlaxe endast 4 % av pro-re. av

duktionen år 1990.
och gurkodlingama har god teknisk standard. FörDe stora tomat-

fortsatt rationa-klara konkurrensen med importen krävs dockatt en
lisering. Arbetsåtgången i svenska odlingar betydligt högre iär än

Ekonomin i möjliga rationaliseringsåtgärder oftanederländska. är
Ävenberoende på anläggningens de svenska odlingamastorlek. större

odlingensmå jämfört med de flesta nederländska. Om den svenskaär
arbetsbesparande tekniskska kunna bibehållas eller stärkas genom

utrustning, fall ökning anläggningamaskrävs därför i många aven
storlek.

säsongsmässigt varierandeArbetsbehovet i odlingama mycketär
med under våren och medan arbetsbehovet undertoppen sommaren

efter-november januari mycket lågt. problem,Dettaär är ett stort-
odlingama säsongsanställd personal och det dåberoendeär ärsom av

svårt behålla kvalificerad arbetskraft.att
Energikostnaden produktionskostnadema iockså deär störstaen av

gurk- och tomatodling. Odlingens konkurrensförmåga därför käns-är
lig för ändringar i bränslekostnaden, påverkas beskattningenssom av
utformning. Energiprisema betydligt högre i Sverige i Neder-är än
länderna.

Tomat- och gurkodlingen betydande del svensk trädgårds-är aven
näring. Dess konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter beroendeär

fortsatt hög rationaliseringstakt. Produktionskostnadema i Sverigeav
kan inte ned till nederländsk nivå. För få pris påatt ut ettpressas
produkterna, täcker merkostnadema, krävs samordnad ochsom en
effektiv marknadsföring.
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Sallat

Sallatsodling i växthus förekommer i viss utsträckning i kombination
med odling i mindre företag. Produktionen kommer emellertidannan
huvudsakligen från fåtal specialiserade anläggningar, iett stora som
huvudsak producerar kruksallat. Genom dessa företags utveckling har
sallatsproduktionen ökat, medan antalet odlare har minskat mycket
starkt.

Övriga köksväxter

Odlingen övriga grönsaker i växthus tillsker del mindrestorav an-z
läggningar och i kombination med produktion för lokal försälj-annan
ning. Dessa företag kan ofta förmerpris produkterna jämförtta ut ett
med grossistprisema och därför inte så känsliga förär irrportkonkur-
rens.

EG-inträde

borttagandeEtt det svenska gränsskyddet vid EG-inträde skär-av ett
konkurrenssituationen ytterligare. För klara konkurrensen ochper att

produktionskostnadema måste odlingsföretagens storlek öka såpressa
effektivaste teknik kan användas. måsteArbetseffektivitetenatt ökas,

produktionstekniken.vilket fordrar kritisk granskning hela Ra-en av
tionaliseringen måste ske i samarbete mednära marknadsorganisa-en
tion och marknadsföringenäven och distributionen.avse

16.1.2 Krukväxtodling
Odlingen krukväxter i växthus omfattade l 166 749 m vid 683 fö-av

enligt SCB:s Rapporter från lantbrukets företagsregisterretag 1990
J 10 SM 9102. Av dessa företag hade 38 % växthusyta högsten om

0001 m2 och oftast traditionella handelsträdgårdarär med blandad
produktion och försäljning.

Krukväxtodlingen jämnare fördelad iär landet grönsaksodlingenän
och bedrivs under varierade förutsättningar, det gällernär växt-mer
husens standard och utrustning. Rationell krukväxtodling kräver mer
kapital för inredning och utrustning jämfört med köksväztodling och
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också betydligt ytenhet. Det krävs därförarbetsbehovet är större per
familjeföretag med krukväxter jämförtså växthusytor iinte stora ett

tillräcklig sysselsättning och inkomst skamed köksväxtodling för att
erhållas.

Krukväxtodlingen bedrivs ofta under del vintern. Där-även stor av
i utsträckning vidtagit energibesparande åtgärder iför har storman

Täckningsmaterial flera skikt används uteslutan-krukväxthusen. med
för krukväxtodling. Rörliga energibesparande installeras ock-de vävar

används i snittblomsterod-så i huvudsak för krukväxtodling ävenmen
Även finnsgurkodling. rullbord och assimilationsbelysning iling och

krukväxtodlingen.delstoren av
specialiserade krukväxtföretagen således oftast välochDe ärstörre

arbetskostnadema emellertid jämfö-utrustade. Kapital- och höga. Iär
Danmark och Nederländernarelse med konkurrentländema deär

odlingama små kan därför inte utnyttja den arbets- ochsvenska och
teknik de och exportinriktade företagenkostnadsbesparande storasom

för de skånska producentema lön-i dessa länder har. I synnerhet har
år på importkonkurren-försämrats under grundsamheten senare av

sen.
lokal försäljningmindre företagen med blandad produktion ochDe

så känsliga importkonkurrensen. fortsatt minskninginte för Enär av
företag förväntas.antalet dessa kan dockav

köpa in allt delDessa företag kan sig störreattgenom avanpassa
sortimentet minska den produktionen.och egna

produk-företagens utvecklingsmöjligheter beroendeDe större är av
tionsmetoder, kapital-, och energibesparande. Utveck-arbets-ärsom
lingen också starkt beroende marknadsföringen.är av

EG-inträde

värdetull 8Vid EG-inträde bortfaller tullskyddet % och pris-ett om
ifrån främst Danmark blir hårdare. På vissa produkterkonkurrensen

till lågaproduceras i skala och kostnader kan den svenskastorsom
blirodlingen inte konkurrera. En ändring produktsortimentet där-av

nödvändig del i anpassningen. Strukturrationaliseringenför av pro-en
duktionsföretagen odlings-kommer fortsätta, vilket innebär störreatt

arbetsbesparande teknik och intensivare utnyttjandeytor men av an-
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läggningama. Denna utveckling måste ske i samverkan mednära
marknadsorganisationer.

16.l.3 Snittblommor i växthus
Odlingen snittblommor i växthus minskade kraftigt under 1970-av
talet. Snittblomsterodlingen därefterhar ytterligare halverats under
1980-talet. Den kvarvarande odlingen fördelad på antalär ett stort
företag med liten produktion, oftast säsongsmässig och för lokal för-

Årsäljning. Sammanlagt odlas snittblommor bara på 309 000 m2.
1990 svararde 25 företag med 0005 m2 vardera föröver hela 70%

produktion. Dessa företag främst belägna i storstadsområdena.ärav
Odlingen främst i de specialiserade företagen har stabi-av rosor nu
liserats och kan förväntas bibehållas vid nuvarande konkurrensför-
hållanden.

16.2 Frilandsföretag

När det gäller frilandsodling köksväxter, frukt, bär, plantskoleväxter
och snittblommor det framför allt köksväxt-är och bärodlingen, som

produktionsgrenar i jordbruksföretag.är Flertalet produkterna ärav
mycket arbetskrävande eftersom de skördas för hand. Endast vid me-
kaniserad skörd matlök, och rödbetor arbetsbeho-moröttert.ex. ärav

i storleksordning för jordbruksgrödor.vet samma som

på16.2.1 Köksväxter friland
Köksväxtodlingen friland omfattar antal produkter medett stort
varierande odlingsteknik och resurskrav. Det totala antalet företag
med köksväxtodling på friland uppgår till 8251 stycken exkl. odlare

konservärtor. Företagen mycket varierandeär storlek och struk-av av
tur.

Kontraktsodlingen till konservindustrin konservärtor, spenat,av
och rödbetor liksommorötter odlingen lök sker vid jordbruksföre-av

Dessa växtslag omfattar arealer bådetag. totalt och vid varjestora
företag. Skörden mekaniserad.är



SOU 1992:119 Kapitel 16 191

Bladgrönsakerna kål och sallat skördas för hand, vilket kräversom
arbetsinsats 200 500 timmar Produktionenha. sker vidstoren per-

specialiserade företag, tillfälligtanvänder sig anställd arbets-som av
kraft. Tillgången på arbetskraft begränsande faktor för dessaär en ar-
betskrävande kulturer.

En utvecklingsväg för mindre del köksväxtodlingen lokaläraven
försäljning bl.a. gårdsbutiker självplock. oftaoch De högregenom
produktionskostnadema i liten odling kan kompenseras hög-etten av

produktpris.re
De specialiserade odlingsföretagens effektivitet står sig väl istora

jämförelse konkurrentländemas. företag troligenmed Dessa kommer
alltför andel den svenska produktionen. Omstörreatt svara en av

fårkonkurrensen ske på lika villkor kan produktion föräven export
utvecklas. Detta förutsätter marknadsföringen organiseras effek-att
tivt. Organisationen marknaden kanske den viktigaste konkurrens-ärav

Sverigefaktom. har mycket goda förutsättningar producerat.ex. att
vitkål likväl har del den svenska vitkålsodlingen kon-stormen en av

viktig förklaring till utveckling varit låg-kurrerats En denna harut.
prisimport marknadsorganisationemaifrån Västtyskland, där expor-

överskottet för inte förstöra prisbilden hemmamarknaden.attterar
En faktor kan bli avgörande för frilandsföretagens ut-annan som

vecklingsmöjligheter den framtida utformningen EG:s handels-är av
avtal med gäller deras möjligheterdetöststatema när att exportera

billigtköksväxter till Sverige.

16.2.2 Fruktodling
Fruktodlingen ökade mellan år 1981 och 1987. Frukt odlades 1990 på

390 vid 5032 ha företag. Genom det röjningsbidrag, odlamasom
kunde få år 1989 1991 minskade arealen kraftigt. Röjningsbidraget-

inte kopplat till några villkor för den fortsatta odlingen bidra-var men
användes i utsträckning till förnya odlingama. Skördenget stor att tor-

de därför under normala väderleksbetingelser bli minst lika destor
åren den i mitten 1980-talet.närmaste som var av

Röjningsbidraget kunde också användas avvecklingsstöd. Påettsom
utnyttjadesdetta det några odlingar. Röjningsbidragetsätt störreav

torde inte ha påverkat företagsstrukturen särskilt mycket. Medelarea-
1987 5,6 halen och 1990 4,8 ha.cavar ca
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Fruktodlingar drivs inte särskilt ofta i kombination med konventio-
nellt lantbruk renodlade fruktföretag. Däremot har oftautan som
fruktodlare med små arealer förvärvsarbete. Detta berorett annat
både på fastighetsstrukturen och på de intäktsvariationema påstora
grund väderlekens växlingar.av

Odlingstekniken och produktiviteten har utvecklats kraftigt under
1980-talet. De företag har anlagt odlingar, med tätplanteringsom nya

svagväxande träd, droppbevattning, förstöd träden och produktivaav
har hög konkurrenskraft skuldsättningen inte försorter, hög.ärom

Den tekniken kapitalkrävande. Finansieringenär kapitalkost-ochnya
nadema viktig faktor i dessaär företag. Vidareutveckling od-en av
lingsteknik och produktivitet kan förutses fortsätta under 1990-talet.

16.2.3 Bärodling
Jordgubbar

ÅrJordgubbsodlingen sker ofta i kombination jordbruk.med 1990
bärarealen 3 139 ha vid 1236 företag. Odlarens medelareal harvar

Ävenökat från 1,8 ha år 1981 till 2,4 ha år 1990. i de jordgubbs-större
distrikten dominerar små odlingar.

Begränsande för det enskilda företagets jordgubbsareal oftast detär
arbetsbehovet under kort Odlama,stora speciellt isäsong. jordgubbs-en

Ävendistrikten, beroende utländskär arbetskraft. tillgänglig arealav
i många företagär begränsande faktor.en
Odling för självplock allmänt förekommande iär synnerhet utanför

de specialiserade jordgubbsdistrikten.
Jordgubbsodlingen har hittills inte för särskilt konkur-utsatts stor

från importen under den svenska eftersom jordgubbar-säsongenrens
har kort hållbarhet. En hårdare importkonkurrens förväntaskanna

dels eftersom odlingen i övriga Europa har gått till hållbarareöver
och transporttåligare dels eftersom kyl- och transportteknikensorter,
utvecklas. Den svenska odlingens konkurrenskraft till delavgörs stor

kostnaderna för plockningen.av
Svensk jordgubbsodling kan ha utvecklingsmöjligheter med export

under produktionen i sydligarenär delarna Europasensommaren av
låg och prisnivånär hög. Dessa möjligheter torde öka ocksåom

Sveriges grannländer går in i EG. Export fordrar emellertid en sam-
lad satsning på produktutveckling och marknadsföring.
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Svarta vinbär

Odlingen vinbär spridd i landet. Norrbottens län har denärsvartaav
andelen arealen, 30 %, år 1990 endast 15 % skör-största av ca men av

den. Andelen kontraktsodlade vinbär har minskat kraftigtsvarta un-
1980-talet.der

Svarta vinbär skördas maskinellt och bären används heltnästan som
industriråvara. Arbetsbehovet skörden främst beskär-utöver utgörs av
ningen, begränsningsfaktor för odlingamas storlek. Beskär-ärsom en
ningen kan mekaniseras det minskar avkastningen.men

Medelarealen för företag med vinbär 2,1 ha år 1990. Ensvarta var
odlingardel med flera tiotals ha finns. Avsättningsmöjlighetema styr

odlingens omfattning. Den svenska förädlingsindustrins köp färska,av
svenska minskat.bär har Man köper i stället halvfabrikat bl.a. från
Danmark. En del den svenska skörden tillharstor exponeratsav
Danmark under år. Det svenska priset på vinbär följersvartasenare
världsmarknadsprisets svängningar prisvariationemaoch kan vara
stora.

kanDet i EG särskilt stöd till livsmedelsindustrinnoteras att ettges
denna använder vinbär har odlats inom EG. Mot bakgrundnär som

bl.a. härav utvecklingen den svenska odlingens avsättningsmöj-är av
vidligheter EG-inträde svårbedömbar.ett

Hallon

Odlingen hallon har ökat under år och sker huvudsakligen iav senare
kombination med jordgubbar och för självplock.

påSnittblommorl6.2.4 friland
Odlingen snittblommor förekommer oftast komplement tillav som an-

trädgårdsproduktion vid handelsträdgårdar. Antalet företag,nan som
odlade snittblommor, år 1990 156 med sammanlagd arealvar en
65 ha. Medelarealen för snittblomsodling del4 000 m2. Envar ca
självplocksodlingar etemeller torde också ingå i dessa arealer.av

Förutsättningarna för snittblomsterodlingen på friland osäkraär
och resultatet mycket väderberoende. De enskilda företagens odlingar
torde därför förbli relativt små inriktadeoch på främst lokal försälj-

ning.
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16.2.5 Plantskola
Plantskoleproduktionen sker huvudsakligen i specialiserade företag.
246 plantskoleföretag hade år 1990 sammanlagd areal på 706 ha.en
Av antalet plantskoleföretag andel mindre produktionsföre-är storen

säljer den produktionen lokalt tillsammans inköptamedtag, som egna
produkter och trädgårdsfömödenheter.

De produktionsföretagen har ofta specialiserat sin produktion.stora
De säljer i huvudsak i parti kompletteraroch sitt sortiment genom
köp från andra plantskolor och import.

Utvecklingen går fortsatt specialisering produktionen ochmot av
handel mellan plantskoloma. ändringar importrestriktionerDe i och
växtskyddskontroll kan förutses kommer troligen leda till änd-attsom
ringar i det producerade sortimentet. De specialiserade företagens pro-
duktionsmetoder effektivitetoch står sig väl i internationell jämförel-

En friare import, minskat bostadsbyggande och kommunernas be-se.
sparingar kan komma leda till krympning branschen.att en av
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överväganden och förslag17

Behov trädgårdspolitiska17.1 insatserav

17.1.l Allmänna synpunkter
delar Sverige finns förutsättningarI goda bedriva ratio-stora attav

nell trädgårdsproduktion. Ljusförhållandena underär gynnsamma en
del året och tillgången på bättre i länder.mångaär änstor vattenav
kalla årstiden medför insekts- sjukdomsangreppDen och blir be-att

vilket innebärgränsade, användningen kemiska bekämpningsme-att av
del kan hållas på internationellt låg nivå. Klimatet innebärsetten
dock vegetationsperioden för i synnerhet frilandsprodukter bliratt

ikortare våra viktigaste konkurrentländer uppvärmnings-ochän att
kostnaderna för odling glasunder ökar.

Svensk trädgårdsnäring har årligt produktionsvärde på 2 800ett
miljoner kronor. Antalet inomstadigvarande sysselsatta näringen kan
uppskattas 500till 7 antalet tillfälligt sysselsat-Dessutom kanpersoner.

upskattas 000till 17 motsvarande 2 000 ärsverken. Tillta personer
kommerdetta de, sysselsatta i servicenäringar, förserärsom pro-som

råvarorducentema med eller för försäljning inkl. hopsamlingsvarar
distributionoch förädling färdigade produkterna.samt av

Yrkesmässig trädgårdsproduktion bedrivs i 3004 företag,ca varav
4601 har produktion i 450 friland.växthus och 3 Trädgårdsproduk-

tion drivs inte sällan i kombination med verksamhet, han-t.ex.annan
del. Frilandsproduktion drivs iköksväxter och bär ofta kombina-av
tion med jordbruksproduktion.

Trädgårdsnäringens betydelse varierar från region till region. I vis-
områden den väsentlig del näringslivet. Denutgör övervägan-sa en av

de delen produktionen förlagd till södra Sverige förutsätt-ärav men
ningar för trädgärdsproduktion finns i Kli-hela landet.över stort sett
matfaktorer, jordar, arronderingsförhällanden och infrastrukturella
faktorer emellertid styrande för frilandsodlingens lokalisering.är

Enligt enig expertis på kost och hälsa bör svenska konsumenter
minska intaget fett och salt och samtidigt fiberintaget. Sverigesökaav
invånare alltsåbör folkhälsoskäl öka sin konsumtion frukt ochav av

Ävengrönsaker inkl. rotfrukter och potatis. vi har ökat grönsaks-om
konsumtionen till dagens 53 kg och frukt- och bärkonsumtionen till
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58 kg och år, vi i Sverige klart mindre mängderäter grön-per person
saker och frukt vad i allmänhet i andra europeiska länder.än görman
Tillgången på varierat utbud stimulerar till ökad konsumtion.ett en

inhemskEn högkvalitativ produktion bidrar till sådant utbud.ett
Trädgårdsproduktionens nuvarande omfattning, inriktning och lo-

kalisering resultat marknadskraftemas inverkanär träd-samtav av
gårdspolitiska åtgärder. Till grund för de statliga insatsemas inrikt-
ning och genomförande ligger de trädgårdspolitiska målen från år
1979. I avsnitt 7.9 har jag kunnat konstatera de trädgårdspolitiskaatt
målen tillfredställande uppfyllda.är

Det från såväl samhällets frånär de enskilda odlamas synpunktsom
angeläget den yrkesmässiga trädgårdsproduktionen kan bedrivas såatt
rationellt möjligt. Effektiv produktion förutsättning för till-ärsom en
fredsställande konkurrensförmåga importen också förgentemot men
rimliga konsumentpriser. En rationellt bedriven verksamhet förutsät-

möjligheter för företagen fortlöpande användater modern teknikatt
och odlingsmetoder. Huvuddelen de statliga insatserna har där-nya av
för varit inriktad på rationaliseringsfrämjande verksamhet.

De trädgårdspolitiska insatserna omfattar för årligtnärvarande stöd
till högre utbildning, forskning och försök uppskattningsvis 50 miljo-

kronor, rådgivning 16 miljoner kronor direkta bidrag förner samt
rationalisering, naturkatastrofer ca 5 miljoner kronor. Energi-m.m.
skattenedsättningen kan beräknas till 90 miljoner kronor. Lånegaran-ca
tier tecknas för 20 miljoner. Dessutom ingår gränsskyddet i sarnhäl-ca
lets stöd till näringen. Värdet detta svårt uppskatta.är De totalaattav
tullama för sådana trädgårdsprodukter, odlas i Sverige, ärsom av
storleksordningen 200 miljoner kronor.

Ett svenskt medlemskap i EG leder till den svenska livsmedelspo-att
litiken och trädgårdspolitiken måste fasas in i EG:s jord-gemensamma
brukspolitik. Jordbrukspolitiken och trädgårdspolitiken ihar huvud-
sak hållits utanför EES-avtalet. Huvuddelen villkoren för EG-inträ-av
det beträffande jordbruk och trädgårdsnäring återstår därför för-att
handla Medlemskapsförhandlingama, förbereds inomom. som nu re-
geringskansliet, kommer föras siktemed på anslutning denatt en

januari1 1995.
Under de åren har dock den internationella konkurrensensenaste

på trädgårdsområdet hårdnat. inhemskaDe producentprisema har där-
för, i realpriser, sjunkitmätt för flera viktiga produktslag. Samtidigt
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har Sverige högre kostnadsläge de främsta konkurrentländema.änett
Näringen har givetvis också påverkats den lågkonjunktur-rådandeav

Denna har, inom andra näringar, desärskilt drabbaten. mestsom
skuldtyngda företagen.

Den högre kostnadsnivån har i viss mån kompenserats gräns-av
skyddet. Vid sidan gränsskyddet har svensk odling för vissaav pro-
dukter konkurrensfördel i förhållande till importen i detformen av
merpris, konsumentpreferenser och medför.transportavståndsom
Dessa konkurrensfördelar kan generellt hävdas förstörrevara pro-
dukter dyrbara eller transportkänsliga. Markprisema vida-är ärsom

betydligt lägre i Sverige i Nederländerna.än t.ex.re
Ett EG-inträde kommer påverka den svenska trädgårdsnäring-att

konkurrensförmåga på många bl.a. gränsskyddetkommersätt,ens
andra EG-länder slopas. innebärDetta konkurrensen frånmot att att

Sveriges viktigaste konkurrentländer, Danmark och Nederländerna,
kommer öka. De förutsättningarna måste från svenskadenatt nya
trädgårdsnäringens sida med fortsatt rationalisering och andramötas
anpassningsåtgärder.

Jag kan konstatera Sverige har förutsättningar trädgårds-goda föratt
produktion och den nuvarande trädgårdsnäringen underlag föratt ger

inte obetydlig sysselsättning. företaga-Inom näringen finns kunnigaen
och anställda. Det finns väl utbyggda produktionsanläggningar. Jagre

finner det därför från resursutnyttjande- och sysselsättningssynpunkt
angeläget Sverige fortsättningsvis intematio-kan ha kvarävenatt en
nellt konkurrenskraftig trädgårdsnäring.sett

Som jag tidigare har framhållit trädgårdsnä-kommer den svenska
ringen under de åren ställas inför rad problem. Inärmasteatt en
Sverige näringen sedan lång tid tillbaka omfattande statligt stödettges
i form olika trädgårdspolitiska insatser. Också i trädgårdsnä-EGav ges
ringen, såväl inom för den allmänna jordbrukspolitikenramen som
till följd de olika medlemsländemas ambitioner, omfattan-ettav egna

Ävende stöd. Finland och Norge har verkningsfullt stöd till sinett
trädgårdsnäring.

Mot bakgrund det anförda jag det väl motiverat och nöd-av anser
vändigt med fortsatta statliga insatser på trädgårdsområdet. Mål och
medel för dessa måste dock till förutsättningarde och behovanpassas

förväntas råda under de fem till tio åren.närmastesom
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anpassningsåtgärderl7.l.2 Behov av
redovisningenkapitel 6 behandlas ekonomi. AvI odlingsföretagens

framgår Sverige heterogena och lönsam-trädgårdsföretagen i är attatt
hetsförhållandena mellan olika delbranscher.varierar såväl inom som

år,Efter år 1987, flertalet delbranscher harför ett gottvar ensom
försämring inte genomförts i den taktReinvesteringar harägt rum.

från skulle Soliditetentekniska utgångspunkter varit önskvärt.som
försämratshar för flertalet rådande lågkonjunkturenföretag. Den nu

har givetvis Soliditeten,ytterligare försämrat speciellt hos företag
med hög skuldsättning. Odlarprisema för många trädgårdsprodukter
har innevarande år såväl i Sverige ivarit låga övriga Europa.som

Vid svenskt förutsättningarna för importEG-inträde kommerett
och vid införselträdgårdsprodukter ändras. Tullama,export attav
från de nuvarande och de tillkommande EG-ländema, kommer slo-att

Vid import från utanför Gemenskapen kommer vårtländerpas. nu-
varande EG:sgränsskydd generellt högre nivå.ersättasatt settav
Skyddet lågprisimport icke EG-länderfrån blir därigenom hög-mot

EG:s avtal länder innebär emellertidmed del sådana mångaattre. en
dem, visserligen inom för begränsade kvoter på förmånligaav ramen

denvillkor, får tillträde till marknaden.svenska
Samtidigt med EG-anslutning försvinner också de tLllar,en som

måste betalas då svenska trädgårdsprodukter till EG-länd-exporteras
förbättrarDetta möjligheterna för eventuell svensk Omexport.er.

Finland och Norge också blir medlemmar kan vissa exportmöjligheter
till dessa länder uppkomma. Ett svenskt medlemskap i innebärEG
också EG:s förnuvarande stöd till Sverige Sådantupphör.att export
exportstöd från EG:s sida utbetalas för och äpplen.t.ex. tomater

Vid EG-inträde måste Sverige sig till EG:s förett systemanpassa
marknadsregleringar. Av de produkter odlas i nämnvärd omfatt-som
ning i Sverige det endast blomkål,är äpplen och pirontomater, som
berörs. EG:s återköps- och interventionsköpsreglering konstrueradär
så den i praktiken endast indirekt harrbetydelse för Sverige efter-att

marknadsstömingar kan undvikas intervention ide sydli-som genom
EG-ländema.ga
De gränsskyddsändringar, kommer följa på EG-svenskatt ettsom

medlemskap, kommer innebära hårdare internationell konkur-att en
Liberalare fytosanitära regler kommer också verkairens. att samma

riktning.
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redovisningen 6 framgår i Sverige har trädgårds-Av i kapitel att
kostnadsläge i viktigasteproduktionen allmänt högre deänrent ett

konkurrentländema. Till inte oväsentlig del detta hög-utgörsen av en
vissa produktionsmedel. vissskatte- och avgiftsbeläggning En ut-ne

produktionskostnadsnivåema kan förväntas ske vidjämning ettav
för del anpassningen tillEG-medlemskap. Ett problem svensk är att

producentpriser förvän-EG:s lägre kommer ske snabbt medan denatt
tade utjämningen kostnadsnivåema energi, arbetskraftav som avser

torde betydligt längre tid.tam.m.
svenska odlama får svårast konkurrera det gäller produk-De näratt

där vårt klimat produktionsförutsättningar i formsämreter ger av
investe-lägre skördar, kortare odlingsperioder, högre byggnads- och

eller förbrukning vissa produktionsmedelringskostnader högre av
energi. Vårt klimat kan också, tidigare framhållits, innebä-t.ex. som

fördelar lägre skadegörartryck. Generellt gäller ocksåt.ex. attra
på gällerSverige har konkurrensfördel hemmamarknaden då deten

bibehållenprodukter svåra med kvalitet.är att transporterasom

l7.l.3 Anpassningsvägar
Näringen hårdnande delskan den konkurrensen utifrånmöta genom

utveckla kvalitet-produktdifferentiering, dvs. produkter med vissaatt
rationalise-och skiljer sig från importerad delsvara,er som genom

effektivisering produktionen. Effektivisering iring och utbuds-av
och marknadsledet kan också den hårdnande kon-väg mötaattvara en
kurrensen.

Produktdifferentiering tillgripaskan i första hand hemmamark-
preferensernaden utveckla konsumenternas för svenskaattgenom

produkter. sådan skall hållbar och på sikt kunnaFör linjeatt en vara
motivera för måste skilja sigmervärde det svenskodlade,ett varan
från motsvarande importerade produkter smak,bättret.ex. genom

hållbarhet ellerbättre miljövänlig odling. skiljer sigJu varamer en
från vad odlas i övriga desto lättare bör det siktEuropasom vara

hävda mervärde för kvalitet. fåsvensk Ett sättatt ett annat att ut ett
merpris kan försörja närrnarknad med högkvalitativaattvara en pro-
dukter. På sikt kan produktdifferentiering utnyttjas föräven export.

produktdifferentieringMot detta slag handelnsverkar strävan-en av
den koncentrera utbud och prissättning.att
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De svenska trädgårdsföretagen mycket heterogena. Deras möj-är
ligheter rationaliseringar den hårdnande konkurrens-att mötagenom

varierar därför. Rent allmänt kan svensk trädgårdsnäringsägasen att
under de 20 åren visat på anpassningsbarhet. Förmå-senaste storprov

rationalisera har varit såväl avkastningsökandeatt storgan genom
kostnadssänkande åtgärder.som

Varje trädgårdsföretag måste klara anpassningen utifrån sina egna
förutsättningar. Lösningama, vilka regel kommer utgörasattsom av

kombination åtgärder, kommer variera. En del deatten storav av nu-
varande företagen kommer investeringar i storleksökning, iatt genom

teknik eller andra rationaliseringsåtgärder försöka sänkany genom
styckkostnadema i sin produktion.

En del företagen kommer minska omfattningen sinannan attav av
trädgårdsproduktion och behålla endast de rationella delarnamest sam-
tidigt de ökar andra verksamhetsgrenar i sitt företag handels-som t.ex.
delen.

En tredje kan välja helt avveckla sitt företag. Det kan dåattgrupp
fråga äldre odlare med begränsad skuldsättning i avvak-vara om som

pensionering inte återinvesterar i företaget.tan
Vissa högt skuldsatta företagare kan få svårigheter klaraatt anpass-

ningen och tvingas därför sällan avveckla. I de fall där detatt är
fråga rationellt och utvecklingsbart företag kommerett detom sanno-
likt drivas vidare odlare.att av en ny

Trädgårdsnäringen liksom jordbruket har alltsedan efterkrigstiden
genomgått successiv omvandling efter de här skissats.mönsteren som
Skillnaden mellan den historiska utvecklingen och den förestående an-
passningen till EG-förhållanden den kommerär att attsenare genom-
föras snabbare. Under de åren kommernärmaste krav ställasstora att

trädgårdsföretagamas kunnande. Förutom de skall odlings-att vara
tekniskt kunniga ställs krav på deras insikter i företagsledning,stora
kalkylering, planering och marknadsfrågor.

Anpassning kräver också tillgång på kapital för investeringar av
strukturell karaktär eller för rationaliseringar och produktionsanpass-
ningar för produktdifferentiering. Det viktigt trädgårdsföretag-är att

kan få tillgång kapital på villkor, skäliga och jämförbaraären som
med vad gäller i konkurrentländema.som
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Utgångspunkterl7.l.4 för förslagen
Enligt direktiven skall utgångspunkten för utredningsarbetet denvara
inriktning näringspolitiken, har lagts fast riksdagen höstenav som av
1991. Denna politik inriktad generella åtgärder,är att t.ex.genom
skattesänkningar, skapa goda förutsättningar för företagande i
Sverige, och konkurrenssnedvridande selektiva företagsstöd skallatt
avvecklas. Utifrån detta bör, enligt direktiven, skapas goda förutsätt-
ningar för trädgårdsnäring, vid inträde i EG stark ochäretten som
konkurrenskraftig.

Jag skall därför enligt direktiven analys trädgårdsnäring-göra en av
kostnader, marknads- och konkurrenssituation i jämförelse medens

Sveriges viktigaste konkurrentländer trädgårdsområdet. inne-Detta
bär jag i första hand skall utgå ifrån trädgårdsnäringens utveck-att att
ling i Sverige skall stärkas generella åtgärder inom förgenom ramen
den allmänna näringspolitiken jag också bör påtala sådanaattmen pro-
blem, förspecifika trädgårdsnäringen och inte lösesärsom som gen-

generella åtgärder.om
En viktig utgångspunkt EG-aspektema. Inom EG träd-är ärarman

gårdspolitiken integrerad del jordbrukspolitiken. Den svenskaen av
trädgårdspolitiken måste först inordnas i livsmedelspoli-den svenska
tikenjordbrukspolitiken, vilken skall infasas i EG:s jordbruks-senare
politik.

Regeringens övergripande förhandlingsmål på jordbruksområdet är
fullständig integrering med EG:s jordbrukspolitikatt en gemensamma

bör kunna ske från Sverigeden dag blir medlem. Utgångspunkten är
Sverige vid integrationen skall uppnå så positiva samhällseko-att stora

nomiska effekter möjligt med hänsyn till både behovettagensom av
stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och till konsumenter-en

och skattebetalarnas intressen. En ambition bör därvid attnas vara
inga övergångsåtgärder skall behöva tillämpas Sverige blivitsedan
medlem övriga konkurrensbegränsande åtgärder undanröjes,samt att
i båda fallen basis ömsesidighet.av

Svensk trädgårdsnäring arbetsintensiv, kapitalkrävande ochär ut-
för importkonkurrens. På grund dessa påverkasegenskapersatt nä-av

ringen i högre grad många andra näringar den nuvarandeän extre-av
lågkonjunkturen Sverigesoch höga kostnadsläge. finns ing-Detma av

talar för trädgårdsnäringsvensk helhet skulle ha detet, attsom som
ställt huvuddelen svenskt näringsliv. Näringen varitharsämre än av
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ochförskonad från omfattande nedläggningar, betalningsinställelser
förekommit konkurser ochkonkurser. Detta hindrar inte det haratt

trädgårdsföretag,det finns åtskilliga enskilda har ekono-att storasom
särskiltmiska svårigheter. Situationen kan dock försämras, deom nu

odlarprisema på många produkter kommer råda ytterligarelåga att
odlingssäsonger.ett par

omställningskommission-Jag vill i detta sammanhang peka att om
förslag slopa prisregleringsavgiftema på handelsgödsel och be-attens

kämpningsmedel den juli 1993 realiseras, kommer kostnaderna i de1
svenska trädgårdsföretagen minska med 12 miljoner jäm-kronoratt ca

Åfört med budgetåret 199192. andra sidan kommer motsvarande be
lopp till för näringen försvinna.kollektiva insatser att

Då förutsättningarna för verksamhet väsentligen ändras, har deten
tidigare motiverat statsmakterna in lämnarträder och eko-ansetts att
nomiskt förstöd underlätta erforderlig anpassning. Detta gälleratt
särskilt branscher företagen ocksåsmå och där små och sak-är ärsom

för ändamålet. Stöd denna kan karakteriserastypnar resurser av som
hjälp till Självhjälp. Den hjälp det då varit frågahar kansom om vara
tillfälliga skattelättnader, stöd till särskilda rationaliseringar och för-
ändringar produktionsinriktning. sådanaI lägen har också samhäl-av
let tillstöd forskning, rådgivning och allmänt utvecklingsarbete.gett

Jag de ändringar i gränsskyddet beror påatt ettanser mm., som
EG-inträde, sådan situation då stöd till anpassning motive-utgör ären
rad. gällerDetta särskilt intenäringen skulle komma omfattsattom

någon längre övergångstid efter EG-inträde.ettav
Jag kan direktiven inte till lägga någranotera att utrymme attger

ofinansierade förslag och inga medel står finna till omfördel-att att
ning inom trädgårdssektom. Om det emellertid i anslutning till jord-
brukets EG-anpassning skulle finnas möjlighet rikta liknandeatt an-
passningsåtgärder till trädgårdsnäringerl, lämnar jag i det följande för-
slag till åtgärder, jag underlätta EG-anpassning för träd-som anser en
gårdsnäringen. Jag har därvid också utgått från vissa antaganden om
tidsplaner och övergångstider för de erforderliga gränsskyddsändring-

se avsnitt 17.3.1.ama
Efter EG-inträde kommer näringen få tillgång till de stödett att

EG:s strukturprogram erbjuder. Det viktigt, inte kon-är minstsom av
kurrensskäl, svensk trädgårdsnäring redan från början kan få till-att
gång till åtminstone de för näringen verkningsfulla delarnamest av
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redovisat de stödfonneravsnitt 17.3.3har iJagdetta somprogram.
börför införa dessaFörberedelsemaviktigast.jag bedömer attsom

trädgårdsnäringen vidsvenskaerbjudas denstöden kandrivas så att
1995.EG-inträde årett

trädgårdspolitiska insatserMål för17.2

aktualitet.1979 har fortfarandemålen från årträdgårdspolitiskaDe
dock angelägetår 1995 detpå svenskt EG-inträdetanke ärMed ett

EGmål medel. InomEG-anpassning såvälmed är, somsomaven
integrerad del jord-trädgårdspolitikenredovisats,tidigare har aven

därför fort-7.8. Samma böravsnittbrukspolitiken CAP, synsättse
därförförsta böri Sverige. Ettsättningsvis också gälla attsteg vara

livsmedelspolitiken. Dennai gällandeträdgårdspolitiken inordnas den
CAP.medel tillsedan beträffande mål ochbör anpassas

livsmedelspolitikbeslutetRiksdagen med anledninghar om nyav
för politik-utgångspunkter den1990 allmännavåren dels uttalat nya

utformninggrund fördels målforrnuleringantagit av nysomen, en
livsmedelspolitik.

livsmedels-utgångspunkter förföljandeRiksdagsbeslutet innebär att
47:politiken gälla 19899025skall J oU s.

villkor andraunderkastadProduktionen skall somsammavara
näringar.

och tjänster.efterfrågadeProducentema förskall ersättas varor
of-kollektiva och nyttigheterI de efterfrågan gällerfall ärvaror

tjänster bör därför be-fentliga ingripanden ochbefogade. Dessa varor
offentligakostas med medel.

trädgårdspolitiken lättastRent tekniskt kan inordnandet görasav
medovanstående utgångspunkterriksdagen kompletterarattgenom

uttala skall omfatta hela den yrkesmäs-livsmedelspolitiken ävenatt att
prydnads-siga trädgårdsproduktionen såväl ätliga produkterdvs. som

växter.
i livsmedels-in prydnadsväxterförefalla ologiskt räknakanDet att
i livsmedels-energi- och fibergrödorredan innefattaspolitiken men nu

skall in-prydnadsväxterför jag föreslårmotivpolitik. Ett ävenattatt
EG:s jordbrukspoli-omfattaslivsmedelspolitiken dessagå i är att av

ÄvenEG:s marknadsregleringar.de inte omfattastik, även avom av
trädgårdsfrågoma behandlas iorganisatoriska skäl bör ett samman-
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hang. Detta gäller statliga insatser växtskydd, forskning,t.ex. som un-
dervisning, arbetsmiljö Prydnadsväxtodlingen ofta starkt in-ärm.m.
tegrerad med produktionen köksväxter, frukt och bär växt-av Lex.av
följdsskäl.

Som grund för utformningen livsmedelspolitiken har riksdagenav
lagt fast följande målformulering:

Ett övergripande mål livsmedelspolitikenär skall stå iatt överens-
stämmelse med de allmänna målsättningarna god hushållningom en
med samhällets totala Livsmedlen skall uppfylla livsmedels-resurser.
lagstiftningens hygien- och renlighetskrav. Samtidigt bör den förda
politiken bidra till väl kost och därmed till bättresammansatten en
folkhälsa. Prisutvecklingen på livsmedel skall rimlig i förhållan-vara
de till prisutvecklingen övriga och tjänster. Konsumenternasvaror
val skall produktionen. Konsumenterna skallstyra goda möjlighet-ges

välja mellan livsmedel olika slag,att där skillnaderna kaner av avse
exempelvis smak, produktionssätt eller förädlingsgrad.ursprung,
Livsmedelsberedskapen skall grundas på de fredstida inomresurserna
livsmedelssektom och dess förmåga till anpassning, kompletterad med
särskilda beredskapsåtgärder. Målet landetsär livsmedels-att trygga
försörjning under kriser och krig. Vid val markanvändning ochav
brukningsmetoder måste hänsyn till kraven på god miljö ochtas en
långsiktig hushållning med Miljömålen skallnaturresursema. attvara
slå vakt rikt och varierat odlingslandskapett och minimeraom att
jordbrukets miljöbelastning. Att producentema får skälig ersätt-en
ning för och tjänster förutsättningär för övriga mål skallvaror atten
kunna förverkligas. Livsmedelspolitiken bör bidra till regional utjäm-
ning sysselsättning och välfärd.av

Jag finner denna målformulering också kanatt i tillämpliga delar
gälla för trädgårdsnäringen på den gäller försätt jordbruk-samma som

olika produktionsgrenar.ets

17.3 Medel för trädgårdspolitiska insatser

17.3.1 Gränsskydd
Gränsskyddet har sedan år 1979 varit viktigt medel i den svenskaett
trädgårdspolitiken. Tullnivåema varierar under året. Tullar uttas un-
der svensk odlingssäsong i huvudsak 8-20med % importvärdet.av
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skydd låg-vissa produkter finns minimivikt-tullarFör även motsom
funktionen gränsskyd-prisimport. Den utformningen ochnärmare av

bilagaredovisas i avsnitt 8.4 och kapitel 14det samt
flertal tillfäll-Gränsskyddets nivå har diskuterats i riksdagen vid ett

Senast år 1989 konstaterade jordbruksutskottet gränsskyddetatten.
fick välför trädgårdsprodukter avvägt.anses vara

uppfyllaTullskyddet har, enligt min åsikt, bidragit till de träd-att
dågårdspolitiska målen lågprisimport, och särskilt fri-även om av

landsprodukter enbart belagda med värdetull, ibland har utgjort ett
omfattande problem vad förutsågs i 1979 års beslut.änmer som

svenskt EG-inträde innebär påfrestningar för de svenska träd-Ett
gårdsföretagens ekonomi, främst på ändringar i gränsskydd-grund av

De svenska problemen uppstår i första hand gränsskydd-et. attgenom
Producentprisemavåra främsta konkurrentländer slopas.et gentemot

efter sig på betydligt lägre nivåtorde inträde generellt etablera änett
tidigare. efter EG-inträ-Detta talar för behovet övergångsperiodav en
det med stegvis sänkt gränsskydd övriga EG-länder. Uttalanden imot
EG-kommissionens sådan övergångsperiod skulleavis tyder att en

fråganrealistiskt förhandlingsutfall eftersom avisznett tarvara upp
övergångsperiod frukt grönsaker till skillnad från andraför ochom

varuslag. övergångsperiod aktualiseras måsteI aviszn uttalas att om en
hållasden kort.

Regeringens ambition inga övergångsåtgärder bör tillämpasär att
efter EG-inträde.ett

Slopandet gränsskyddet EG-ländema kan ske på flera sätt.motav
Sänkningama engångsåtgärdkan i och för sig närgöras som en som
helst under gränsskydd-perioden fram till inträde. Borttagandetett av

torde övergångsperiodkunna kombineras med medävenet en som,
tillhänsyn till längst någrainnehållet i aviszn, torde kunna sträcka sig

efter inträdet.år också möjligt med olika avvecklings-Det torde vara
tidpunkter övergångsperioder för olika produkter.och

gränsskyddssänkningar våra viktigaste konkurrentlän-Eftersom mot
sannolikt till konsumentpriser generelltder leder lägre bör det sett va-

fördelaktigast från konsumentsynpunkt med tidigt och snabbtettra ge-
Från trädgårdsnäringens synpunkt däremot sånomförande. är ett sent

möjligt kombinerat med övergångsperiodpåbörjande som en som
efter inträdetsig föredra.sträcker att
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Utan direkt förorda något alternativenatt har ijag mina förslagav
utgått från lösning, innebär gränsskyddet EG-ländernaatten motsom
avvecklas i vid inträde. Oberoende vilken lösning,ett steg av som
kommer väljas, jag behov föreligger stöd tillatt näringenattanser av
i form olika anpassningsåtgärder. Generellt gäller tidigareav att
och snabbare avvecklingen gränsskyddet EG-ländemamotav genom-
förs, desto blir behovetstörre stöd till anpassning.av

Lånegarantier17.3.2

Det finansiella stödet inom för 1979 års trädgårdspolitiskaramen
beslut uppvisar likheter med motsvarande stöd påstora jordbruks-
området. Stödet till trädgårdsnäringen har, framför allt vad gäller
lånegarantier, betydelse förstörre jordbruksnäringenän eftersom
trädgårdsnäringen har begränsade möjligheter jordbruketänmer att
ställa säkerheter för lån i samband investeringar.med

Svenska trädgårdsodlare kan erhålla Iånegarantier för åtgärdernu
effektiviserar produktionen, till utvidgning företaget, tillsom av ny-

etablering och till förvärv företag till åtgärder i övrigtsamtav som
bidrar till syftet med trädgårdspolitikenatt uppfylls. Som villkor för

få sådan lånegaranti bl.a.att företagetär har eller inom fram-att nära
tid godtagbarväntas lönsamhet. Lånegarantier används också som
stödform inom EG-länder och förenlig med EG:sär allmänna regler.

Genom det årets ändrade förhållanden på kreditmarknaden,senaste
har de statliga lånegarantiema åter fått avgörande betydelse för fö-en

möjligheter, genomföra investeringarretagens och lösaatt andra nöd-
vändiga finansieringsbehov. Bankerna måste dessutom prioritera hårt
bland eventuella belåningsobjekt och därför har trädgårdsföretagen
svårt tillgodose sina kreditbehov.att l den skärpta konkurrenssitua-
tion sannolik blir bestående under de årensom närmaste och ytterliga-

förstärks vid EG-inträde, kommer deett statligare lånegarantiema
viktiga för företagenatt skall kunna finansieraattvara de investering-

och andra anpassningar behövs.ar som
Jag därför lånegarantiema behöveratt finnasanser kvar. Någon

ändring de grundläggande villkoren bedömer jag inteav nödvän-vara
dig. Prövningen garantiärenden måste givetvis ske medav stor nog-
grannhet och grundad utförliga kalkyler och planer.vara
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jordbruksföretagträd-lånegarantier tillEftersom i formstöd av
förordningar tvåenligtgårdsföretag i dag kan lämnas ärtre varav

teknisk och1970-talet jag dessa börfrån översyntreatt ges enanser
underlätta den ad-vilket kommerihop till förordning,arbetas atten

överläggning-lånegarantigivningen. Vid deministrativa hanteringen av
Jordbruksverket har jag erfarit verketjag har haft med att avserar

kommer försådan sedangöra översyn, att presenterasatt re-en som
geringen.

företrädare för länsstyrelser-överläggningar jag haft medVid de
trädgårdsrådgivare fall där bankernahar det rapporterats omnas

övrig dokumentation inte siggaranti, positiva kalkyler och ansetttrots
samriskbestämmelsema se avsnitt 9.3. Jaglån på grundkunna ge av

jag för trädgårdsnäringens vid-mig inte vilja så långt attanser nu
slopas. nöjer mig med pekakommande föreslår samrisken Jag attatt

förordningenmöjlighet till dispens från samriskpå den ger, omsom
förför, särskild betydelseden åtgärd till vilken lånet avsedd ärär av

sysselsättningen.

EG:sl7.3.3 strukturprogram
avsnitt 10.6 finns stöd-EG:s strukturprogram seförInom ramen

medlemsländerna och till vilka EG bi-obligatoriska förformer ärsom
stödfor-finansiering. Av för medlemsländerna frivilligadrar med de

dels sådana EG lämnar bidraginom finnsprogrammet sommema
nationellt finansierade. Samtliga stöd-till, dels sådana enbartärsom

få tillämpas.dock godkända EG förformer måste attvara av
investeringsstödet tillAv de obligatoriska stödformema förefaller

primärjordbruket förordning 238191 det kommer haattvara som
svenska trädgårdsföretagensden praktiska betydelsen för destörsta ut-

veckling och anpassning till förhållanden. Investeringsstödet senya
avsnitt 9.6 direkt inriktat sådana företagpåär som genom egna nog-

konkurrenskraft.planerade åtgärder vill stärka singrant
För obligatoriskt stöd investeringsstödet fastställer EG all-ett som

förutsättningar inkl. maximala ersättningsnivåer. Medlemssta-männa
själva för utformningen stödet utifrån si-den närmareterna svarar av

ambitioner. EG de nationella reglerna uppfyl-dockprövaregna omna
vissa minimikrav ersättningsnivåema skäliga.ler och kan ansesom
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Produktionsförhållandena för trädgårdsodling relativt likaär i
Danmark och Skåne. Eftersom del den svenska trädgårds-storen av
odlingen finns i Skåne, det naturligt detär danska investeringsstöd-att

bör utgångspunkt förutgöra denet svenska ambitionsnivån.
Jag bedömer det angeläget för den svenska trädgårdsnäringenssom

framtida utvecklingsmöjligheter, den redan vid EG-inträde kanatt ett
erbjudas investeringsstöd. Förberedelsearbetetett bör drivas utifrån
denna målsättning. Det dock nödvändigtär med samordning meden
jordbmkssidan eftersom stödet också där obligatorisktär och grundat
på EG-förordning. Behovet stöd kan dock varierasamma mellanav
jordbruk och trädgård och motivera skilda nivåer för de båda närings-
grenarna.

Samtliga EG-stater Nederländerna har infört detutom frivilliga
EG-medfinansierade startstödet förordning 232891 för jordbrukare
inkl. trädgårdsodlare. I Sverige finns sedan âr 1991 liknandeett
startstöd enbart för jordbrukare. För trädgårdsnäringen liksom för
jordbruket väl fungerandeär rekrytering viktig. Jag finner deten där-
för angeläget också startstöd kan erbjudasatt svensk trädgårdsodling.

I avsnitt 5.6 beskrivs EG-medfinansierat stöd för bildandeett ko-av
operativa producentorganisationer för frukt och grönsaker förord-
ning 103572. Sådant stöd finns tillgängligt för trädgårdsnäringen i
samtliga EG-länder Luxemburg. Syftet medutom stödet stimu-är att
lera bildandet producentorganisationer för komma tillrättaav medatt
strukturella svagheter i utbud och marknadsföring.

Även i Sverige behöver trädgårdsnäringens marknadssida effektivi-
Insatser med detta syfte därför angelägna.är Ett stödseras. bör dock

utformas så det inte försämrar villkoren föratt redan arbetande före-
ningar. Jag emellertidär osäker på ändamålsenligheten för svenskt
vidkommande den i EG använda stödformen. Enav närmare analys
behöver därför de effektergöras stödet i EG-länder,av gett ärsom
jämförbara med Sverige. Denna analys bör igöras samarbetenära
med näringen och ligga till grund för utformningen till svenskaettav
behov stöd för bildandet kooperativaanpassat producentorganisa-av
tioner.

EG:s strukturprogram omfattar fler de härän omnämnda stöden.
Jag har i det här sammanhanget valt de stöd, jag harut ansettsom va-

intresse förstörst underlätta den anpassningsprocess,ra av att som
svensk trädgårdsnäring kommer behöva genomgå i anslutningatt till
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stödform-EG-inträde. min mening angeläget dessaEnligt detär attett
EG-samband medträdgårdsnäring redan ikan erbjudas svensk etter

1995.inträde år
Även and-bedrivas till detta.Förberedelsearbetet måste med hänsyn

intresse ochstödforrner kaninom EG:s strukturprogram vara avra
successivt för svensk tillämpning.bör prövas

17.3.4 Forskning
lantbruksuniversitets SLU satsningarSverigesJag bedömer att

integreradegrundläggande syntesforskning ochforskning, program
Ökad resurssnåla odlingssy-riktiga. miljöanpassade ochsatsningär

verksamheten inom Institutionenhar skett. förskjutningDenstem av
produktionsinriktning tillfrån växtslags- ochför trädgårdsvetenskap

tillprocessorienterad inriktninggrundläggande och attsamtmeren
rationell ochmarknad börockså omfatta distribution och engynna

produktion.konkurrenskraftig
kunskapvilket betyder denForskningen i internationell,dagär att

tillgänglig för allaforskningen via databaser är somsom genererar
forskningsresultatsvenskavill och kan därav. Härav följerdel attta

konkurrentländer ochiockså blir tillgängliga för producenter om-
därför sannoliktkonkurrensförmågan kommerDen framtidavänt. att

kunskap. Vik-förmåga tillämpatill del bero på företagens attstor ny
teknik mås-utvecklingkapital förtillgången på riskvilligtten av nyav

också framhållas.te
små familjefö-trädgårdsnäring medFöretagsstrukturen inom svensk

rådgiv-tillgång till effektivförutsätter lång tid framöverförretag en
intematio-nationellt ochforskningsfrontenning med förmåga följaatt

nellt.
skulle kun-litet land inteSverigeEn berättigad fråga är ettsomom

ikommerforskning. Forskningsutbytetförlita sig på utländsk ävenna
tagande. Denömsesidigt givande ochfortsättningen förutsätta ettatt

internationell nivå.ligga på högforskningen måste såledessvenska en
inom hela träd-för kunskapsnivåockså underlag högDetta utgör en

trädgårdsföretaget.igårdsnäringen, från forskaren till medarbetaren
sådanforskning måsteSatsningama på grundläggande av en om-vara

upprätthållas inom de olikaforskningsmiljöer kanfattning kreativaatt
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ämnesområdena utbildningen har stark aktuellochsamt att veten-en
skaplig bas.

Forskningen betydelse för utvecklingen den svenskaär storav av
trädgårdsnäringen. framtida rationellaDen utvecklingen produk-av
tionsmetoder med sikte bibehållen konkurrensförmågapå bl.a.ären
beroende satsningar tillämpad forskning.av

denFör tillämpade forskningen måste arbetsformer utvecklas.nya
Försöksverksamhetens mål fram tillämpbar kunskap för oftataatt en
hypotetisk medelodlare inte längre relevant. integreratIär ett
Europa med fri rörlighet tjänsteroch måste svensk träd-av varor
gårdsnäring identifiera de områden där sig kunna konkur-man anser

på olika marknader. Den tillämpade forskningen, näringenrera som
själv i ökande utsträckning bör finansiera, bör därför koncentreras
till dessa områden och bedrivas i samverkan med berörda före-nära

eller företagsgrupperingar.tag
harDet inte varit möjligt för mig grund dentyvärr kortaatt, av

tid jag har haft till förfogande, utreda och lägganärmaresom mera
preciserade förslag forskningsområdet. Mot bakgrund det jagav

har redovisat, vill jag därför föreslå Lantbruksuniversitetetattnu ges
i uppdrag tillsammans med Statens jordbruksverk SJV ochatt
näringens organisationer följande:utreda

Hur svensk trädgårdsforskning i ökad utsträckning skall kunna
samarbeta med internationell, i huvudsak nordisk, forskning.

Hur näringen skall bättre kunna tillgodogöra sig internationella
forskningsresultat.

Nya arbetsformer för och finansiering den tillämpade forsk-av
ningen försöksverksamheten.

Identifiering de områden inom vilka svensk trädgårdsforsk-av
ning i första hand bör ha hög kompetens för stärka näringens kon-att
kurrenskraft.

Rådgivning17.3.5

Enligt 1979 års trädgårdspolitiska beslut rådgivningenär väsent-ett
ligt trädgårdspolitiskt medel. I avsnitt 11.3 har redovisats rådgiv-att
ningen under 1980-talet också har fungerat effektivt instru-ettsom

för uppnå såväl trädgårdspolitiska mål övrigament att samhälls-som
mål.
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effektivfortsättningsvis haangelägetdetJag ävenär attatt enanser
där rådgivningennågra områdenpåvill därför pekarådgivning och

åren.deefterfrågad undersärskilt närmastekommer att vara
godträdgårdsnäringen uppvisatframhållits harSom tidigare har

svensksamband medsituationer. Itillanpassningsförrnåga ennya
produktion ökaeffektivpåEG-anslutning kommer kraven ytter-att

speciellaEG-förutsättningar ställertillanpassningligare. Företagens
företagsekonomiskpåefterfråganökadrådgivningenkrav på genom

framstårRådgivningsbehovenmarknadsekonomisk kunskap.och som
i sambandkonkurrensförmåganäringenshöjaför allmäntattstora

EG-anslutning.med svensken
områ-följandeframför allt inomhöjaskunnande behöverOdlamas

den:
produktionsförhållanden,omställning tillföretagens nya

produktionsförhållanden,ochEG:s marknads-
marknadsfrågor,inhemska

företagsstyming.

skulle 40år 1990livsmedelspolitiska beslutetsamband med detI
anvisas199192-199596budgetårenår undermiljoner kronor per

omställning-anslutning tillprojekt iinformation ochrådgivning,för
till 30 miljoner kronorskäl sänktsstatsfrnansiellaBeloppet har aven.

199293.budgetåret
anslags-i sinJordbruksverketbedömningama, gördelarJag som

sitt betänkande,irådgivningsutredningenochframställning görsom
påverkaEG-anslutning börför jordbruketkonsekvensernaatt av en

inklu-börinriktning ochomställningsprogrammets ävenprogrammet
EG-anpassning.dera en

för träd-utnyttjasmedel kandå rimligt dessadetJag ävenattanser
årmiljoner kronor2föreslår därförgårdsnäringen. Jag att per av

rådgivningutbild-anspråk föriomställningsprogrammets medel tas
trädgårdsnäringens behov.ning för

lämpligt kurs-arbeta framankomma JordbruksverketDet bör att
för länssty-underlättamaterial, utarbeta kursplaner och sättannat

inom området.utbildninggenomförarelsemas lantbruksenheter att
troligenrådgivning kommerområde där behovetEtt attannat av

i ka-miljöområdet beskrivetnärmareinom trädgårdsodlingenöka är
understödjamiljön börrådgivningsmål avseendepitel 13. Primära nä-
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ringens miljövänligasträvanden utveckla och resurssnålaattegna pro-
duktionssystem, ekologisk produktion.odling och integreradt.ex.

föreslår i avsnittJag 17.4.2 ökade insatser för miljöfrå-avsättsatt
inom trädgärdsnäringen. Eftersom rådgivningen spelar avgö-gor en

rande roll för miljöfrågoma jag cirka tredjedel dessaattanser en av
insatser bör kunna användas till miljöinriktad rådgivning.

Eftersom trädgårdsnäringen arbetsintensiv bransch kommerär en
den fortsättningsvis väsentlig sysselsättningskäl. Råd-även att vara av
givningen kommer i detta sammanhang betydelsefull. Träd-att vara
gärdsnäringen spelar regionalpolitisk iroll synnerhet ien norra
Sverige och rådgivningen måste då det behov kunskapmotsvara av

både redan etablerade och nystartade företag har.som
Beträffande rådgivningsutredningens förslag ändrat huvudman-om

naskap för den branschmässiga och företagsekonomiska rådgivningen
på trädgårdsområdet jag den föreslagna förändringen hu-attanser av
vudmannaskapet måste ske under sådana former kontinuerligatt en
tillgång på kvalificerad rådgivning till trädgårdsnäringen kan tillgodo-
ses.

Tidpunkten för den föreslagna förändringen kommer olämpligt
med tanke på svenskt [EG-medlemskap och de förändringarett stora
och därmed rådgivningsbehov detta innebär för trädgårds-stora som
näringen.

Jag därför den föreslagna förändringen huvudmanna-attanser av
skapet bör få längre övergångsperiod så vis det statliga drifts-atten
bidraget under femårsperiod och under de fem åren 75,utgörages en
75, 50, 50 25 % den beräknade kostnaden för varjeresp. av nyan-
ställd rådgivare.

Övriga17.4 överväganden och förslag

Marknadsfrågor17.4.1
Den svenska trädgårdsnäringens konkurrenskraft inte bara beroen-är
de effektivitet i primärproduktionen också effektivitet iutanav av
marknadsledet. Mot bakgrund mitt uppdrag analysera mark-attav
nads- och konkurrenssituationen i jämförelse Sverigesmed viktigaste
konkurrentländer och belysa behovet eventuell strukturanpass-av en
ning och strukturrationalisering bl.a. vad producentkooperativaavser
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försäljningsföretag och främjandeorganisationer vid framtidaett
svenskt EG-medlemskap, har jag i kapitel 5 beskrivit träd-närmare
gårdsnäringens utbudsstruktur och marknadsförhållanden.

Av tidigare redovisningar har framgått den svenska primär-pro-att
duktionen har effektiviserats successivt under hela l980-talet. Den
svenska trädgårdsodlingen torde generellt hävda sig odlingstekniskt
väl odlingen i Danmark och Nederländerna. marknadssidanInommot

intedäremot effektivitetsutveckling ha ägtsynes samma rum.
Den svenska trädgårdsnäringen består och kommer framgent be-att

stå förhållandevis antal små produktionsenheter, inteett stortav som
själva har förutsättningar aktivt genomföra försäljningsarbetet. Kö-att

koncentrerade i kedjeföretag och odlama iär under-ärtre storapama
läge dessa det gäller marknadsinfonnation. Samtidigtnärgentemot
måste odlama köpamas påkrav korrekt information utbud-möta om

kvantiteter och hög grad leveranssäkerhet.et, stora av
Odlama måste då ha hjälp försäljningsorganisation,av en som sam-

ordnar utbuden, försäljningensköter iblandoch distribuerar varorna.
Det därvid viktigt denna organisation kan genomföra sinaär att upp-
gifter på kostnadseffektivt En del detta försäljningsar-sätt.ett stor av
bete genomförs producentkooperativa föreningar, tillgodoserav som
odlamas krav på information priser och efterfrågan. En godom sam-
ordning i producentled förutsättningar för jämnare och säkra-ger en

tillförsel till led i handeln. Detta i sin förut-re turav varor senare ger
sättningar för bättre planering i företagen. Det alltså från odlamasär
synpunkt önskvärt med hög anslutning till föreningarna och fö-atten
reningarna sinsemellan samarbetar. Från såväl producentemas som

Ävenhandelns utgångspunkter bättre samlat utbud fördel.är ett en
konsumenterna tjänar effektivisering distributionen och stabi-en av
lare priser.

Odlama i Danmark och Nederländerna har koncentre-t.ex. ett mer
utbud sina svenska kollegor. I EG deän producentkooperativarat ges

föreningarna viktig roll. Dessa föreningar förutsätts medverka viden
marknadsregleringens genomförande, kvalitetskontroller och för att
allmänt främja odlingen. Ett kraftfullt tillstartstöd nyetablering av
producentkooperativa föreningar därför som jag har redovisat iges
avsnitt 5.6. Förslag rörande detta stöds införande i Sverige redovisar
jag i avsnitt 173.3.
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svensk del har utvecklingen särskilt efterFör Mäster Gröns kon-
våren 1992kurs gått i riktning dvs. ökad splittring.motsatt mot en

olikaVid de överläggningar, jag har haft med intressenter undersom
utredningsarbetets gång, framhållits del de svårighe-har att storen av

trädgårdsnäringen hänger med orationell hante-harter som samman
ring utbudet effektivitetsvinster kan härvidlag.och görasatt storaav

näringens utvecklingMycket framtida torde beroende hurav vara av
den löser sina marknadsfrågor. behövs således för effekti-Insatser att
visera själva utbuds- och försäljningsverksamheten. Till marknadsom-
rådet hör också insatser för utveckla sådana produkter, deatt som
svenska odlama har goda förutsättningar för odla. Det gäller föratt

finnanäringen nischer den svenska odlingen kandär utvecklas.att
Till marknadsfrågoma hör också åtgärder för öka den inhemskaatt
konsumtionen de svenska odlare producerar.av varor som

Trädgårdsfrämjandena spelar väsentlig roll inom opinionsbild-en
ningen för ökad konsumtion svenska trädgårdsprodukter. Statsmak-av

har också uttalat riktlinjer för ökad konsumtion frukt ochtema en av
grönsaker. Både från frånnäringens och handelns sida framhålls vär-

Trädgårdsfrämjandenasdet insatser. Behovet förutsättning-ochav av
För strukturanpassning strukturrationaliseringoch verksamhe-arna av

svår bedöma. Främjandena själva framhållerär strävarten att att man
efter ökat samarbete med andra organisationer bedriver lik-m.m. som

Ävennande verksamhet. ökat nordiskt samarbete eftersträvas. Detett
bör dock ankomma på näringen verksamhetens inriktning.att ange
För främjandenas del behovet kollektiva medel angeläget.är av

Jag för utbudsfrågor, försäljning, produktutveck-att ansvaretanser
ling och marknadsinfonnation bör åvila näringen själv. Näringen har
redan påbörjat utvecklingsarbete avseende strategier för kommaatt
till med sina marknadsfrågor. Ytterligare insatser bör förrätta göras

utveckla metoder och medel för få bättre information utbudatt att om
och efterfrågan. Bättre skördeprognoser kan viktig del det-vara en av

Ökadearbete. insatser för marknadsundersökningar och produktut-ta
veckling i syfte finna för svensk odling lämpliga insatser ochatt ut-

Ävenvecklingsvägar också angelägna. satsningar för öka kon-är att
sumtionen frukt och grönsaker erfordras, vilket också stämmerav

med samhällets folkhälsoambitioner.överens
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Näringens för utvecklingsarbete detta slag äregna resurser av
föremellertid närvarande begränsade. återkommerJag därför till re-

sursfrågan i avsnitt 17.4.7.

Miljöfrågorl7.4.2

särskiltNågot trädgårdspolitiskt miljömål finns inte uttalat. Sedan mit-
1980-talet har dock trädgårdsnäringen i varierande utsträck-ten av

kommitning omfattas miljösatsningarde primärtatt av som avser
jordbmket. Dessa inriktade på:är

minska hälso- och miljöriskema vid användning bekämp-att av
ningsmedel,

bättre hushålla med växtnäring,att
främja ekologisk och integrerad produktion.att

Vad gäller bekämpningsmedel har trädgårdsnäringen inte fullt kun-
följa den minskningstakt jordbruket har kunnat uppvisa. Jagnat som

bedömer finnsdet goda möjligheter för trädgårdsnäringen påatt att
jordbruket ytterligare minska bekämpningsmedelsan-sättsamma som

vändningen under förutsättning bidrar med de utvecklingsåt-att staten
gärder redovisas i avsnitt 13.l.4.m.m. som

Under år har många kemiska bekämpningsmedel försvunnitsenare
från Antingenmarknaden. har inte fått förnyat godkännan-preparatet
de eller har säljaren avstått från ansöka förnyat godkännande.att om
Det kan bero på säljaren har bedömt inte hål-att att preparatetsenare
ler måtten vid prövningen eller på ekonomiska grunderatt rentman
bedömer försäljningen inte kan täcka dokumentations- och ansök-att
ningskosmadema. Vissa också dragitshar bort från markna-preparat
den de godkända därför de inte når sådan försäljnings-ärtrots att att en
volym de blir kommersiellt intressanta.att

Från odlarhåll har framhållits bristen minskar denpreparat
svenska odlingens konkurrenskraft jämfört med de länder där motsva-
rande godkänt och försäljs. Detär svårt bedöma i vadärpreparat att
mån våra konkurrentländer har godkännanderegler. Vissagenerösare

godkända i Sverige kan förbjudna i konkurrent-ärpreparat som vara
Ävenlandet och vice trädgårdsnäringen Sverigei har säm-versa. om

konkurrentländerna,tillgång på trädgårdsnäringen iänpreparatre
har jag ingen grund för ifrågasätta Kemikalieinspektionens policyatt
för godkännande krav dokumentation Att mins-preparat,av m.m.
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ka miljö- och hälsorisker samhällsintresse. vill påJag pekaär ett tungt
godkärmandeproceduren bygger på risknytta-avvägning ochatt atten

tillfälliga dispenser kan ingåendeEn prövning bekärnpningsme-ges. av
del med hänsyn till miljö- och hälsorisker i Sverige kan underlätta för
svensk odling bygga konkurrensfrämjande miljöprofil föratt upp en
svenska produkter.

Det dock klart miljöfrågoma, och då bekämpningsme-är ävenatt
delsfrågoma, tilldrar sig ökande intresse inom EG:s medlemslän-ett
der.

En viktig del i det här diskuterade problemkomplexet enligt minär
mening satsningen på åtgärder, underlättar minska använd-attsom
ningen bekämpningsmedel. Sedan mitten 1980-talet disponerarav av
JordbruksverketLantbruksstyrelsen medel för sådana insatser. Goda
resultat har uppnåtts. Tyngdpunkten satsningama har dock förlagtsav
till jordbrukssidan eftersom det där de och snabbaste vinster-är största

har kunnat hämtas.na
Det först under de åren satsningar trädgårdssidanpåär senaste som

kunnat Enligt min mening behövs ytterligare sådana satsningar.göras.
Eftersom ytterligare omprioriteringar från jordbrukssidan svåraär

då behovet där fortfarande föreslår jaggöra, äratt stort, att sats-en
ning på 3 miljoner kronor år under år på trädgårdsnäring-görstreper

miljöfrågor, i synnerhet för minska användningen bekämp-attens av
ningsmedel sådana insatser jag redovisat i avsnitt 13.1.4.genom som

ökning bör finansierasDenna med medel influtit i form milj-som av
öavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel.

Beträffande växtnäringshushållning kan allmänt trädgårds-sägas att
företagen inte förorsakat särskilt olägenheter i relation till jord-stora
bruket. Lokalt kan dock trädgårdsodling förorsaka förorenings-ett
tryck enskilt vattendrag eller kommunalt reningsverk. Enmot ett ett
fortsatt satsning utveckla tekniken för bl.a. recirkuleringatt nä-av
ringslösning i växthus bör göras.

Omställningskommissionen föreslår i sitt delbetänkande SOU
1992:87 i september 1992 stödet till den ekologiska produktionenatt
bör ökas 10med miljoner kronor år under budgetåren 199394per
och 199495. Jag utgår ifrån dessa medel till betydande del ocksåatt
får användas till ekologisk trädgårdsproduktion och tillstyrker därför
förslaget.
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l7.4.3 Regionalpolitik
Trädgårdsnäringens regionalpolitiska aspekt har berörts i avsnitten
3.6 näringens lokalisering, 7.5 regionalpolitiska riktlinjerom om

9.2 och 9.3 finansiellt Riksdagenstöd. uttalade år1979 detsamt attom
angeläget trädgårdsnäringens möjligheterär utnyttjas för uppnåatt att

regionalpolitiska mål. Förutom det särskilda branschstödet till jord-
brukets och trädgårdsnäringens rationalisering har också direkt regio-
nalpolitisk stöd i form lokaliseringsstöd och glesbygdsstöd lämnatsav
för stödja sådan utveckling. Under perioden 1987-1992 haratt en

regionalt stöd till jordbruks-även och trädgårdsföretag i norra
ÅtgärdsprogrammetSverige lämnats med hjälp medel från förav

Sverige. Omfattningen olikade stödformema redovisas i ka-nona av
pitel

Under de årtiondet har Skåne visserligen behållit sinsenaste centra-
la roll odlingsregion. Framför allt frilandsodlingen, ävensom men
växthusodlingen har under period, ökat utanför Skånelänen.samma
Medvetna regionalpolitiska satsningar har verksamt bidragit till denna
utveckling. Tillgång på rådgivning och lämpliga försäljningsorganisa-
tioner har varit förutsättning för framgångsrik utvecklingen en
trädgårdsområdet i region där näringen tidigare variten svag.

Trädgårdsnäringen arbetsintensiv. Förutsättningen för sådanär en
odling finns i praktiskt hela landet. Trädgårdsverksamhet där-ärtaget
för särskilt intressant från regionalpolitiska utgångspunkter och kan
verksamt bidra till regionalpolitiska mål uppnås. Glesbygds- och lo-att
kaliseringsstöd kan lämnas för främja sådan utveckling. Relativtatt en

betydligt på statlig trädgårdsrådgivning i de områdensett satsas mer
regionalpolitisktär intressanta i övriga delar landet. Läns-änsom av

styrelserna i hela landet har också möjlighet med medel från läns-att
anslaget genomföra utvecklingsprojekt avseende trädgårdsodlingen.

dennaMot bakgrund jag de regionalpolitiskt betingade stöd-attanser
möjlighetema kan tillfredsställande.anses vara

Stödet till jordbruket i Sverige, från början främst varitnorra som
betingat beredskapsmässiga skäl, har det livsmedelpoltiskaav genom
beslutet 1991 kommit fåår regionalpolitisk inriktning. Stö-att en mer

bl.a.det i form pristilläggutgår för kött, mjölk, smågrisar, pota-av
tis, och stöd till mejeriet, slakterier ochägg äggpacke-getter samt som
rier. frånDet bör regionalpolitisk utgångspunkt kan detnoteras att va-

lika motiverat stödja bärodling eller frilandsodlingattra annan som
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stöd-beaktaspotatisodling. Detta börstödja getskötsel ocht.ex.att om
EG-inträde.införutformning skall över ettt.ex.ets ses

Energibeskattningl7.4.4
betydan-växthusodlingenEnergianvändningen i den svenska utgör en
medföretagföretagens totala produktionskostnad. Ide andel to-av

20-25 omsättningenenergikostnaden %och gurkodling utgörmat- av
bak-prydnadsväxtodling 15-20 %. Mot dennaoch för företag med

i avsnitt 7.6, sedan längegrund har växthusodlingen, redovisatssom
ochutnyttjad energi. Danmarkhaft reducerad beskattning på Ien

avsnitt 6.5 betydligt lägreNederländerna utgår framgår ener-avsom
giskatter.

avsnitt 7.6, föremål förredovisats iEnergiskattefrågan ensomvar,
allmännaDärvid beslöts denriksdagsbehandling våren 1992. att ener-

skulle utgå med 15 % dengiskatten för växthusnäringens del av gene-
1993 1994 för sedanrella skattesatsen för bränsle under åren och att

betalas trädgårdsnäringen,slopas. Den allmänna energiskatt, avsom
vardera åren 1993 och 1994.beräknas uppgå till 9 miljoner förca

delKoldioxidskatten utgår för växthusodlingens med 15 %även av
1993 och 1994 för år 1995den generella skattesatsen under åren att

koldioxidskatten från 15 % till 25 %höjas till 25 %. Höjningen av
år förjanuari till 12 miljoner kronorden 1 1995 kan beräknas per

växthusnäringen helhet.som
riksdagsbehandlingen uttalade skatteutskottet SkUI samband med

5 199192: Växthusnäringen kan därför överdrift sägasyttr. utan
i behov någon näring låga energiskatter. Omstörre änvara annan av

trädgårdsnäringen inte kan erbjudas någon övergångstid under vilken
gränsskyddet successivt avvecklas, trädgårdsnäringen i ställetbör un-
der period år kunna erbjudas vissa lättnader i energibeskatt-treen
ningen jämfört med vad planerats. kan på såDetta göras sätt attsom
slopandet den allmänna energiskatten tidigareläggs till den 1 juliav
1993 koldioxidskattenoch endast höjs till 20 den generella% skat-av

för åren 1995 1996. På detta växthusodlingen,och skullesätttesatsen
den delen trädgårdsnäringenär grund denmest utsattasom av av

gränsskyddsändringen för dessa produkter, medges skattelättna-stora
der uppskattningsvis 4 miljoner kronor år 1993, 9 miljoner kronor
år 1994 och 6 miljoner förkronor vardera åren 1995 och 1996.
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Den planerade energibeskattningen kan beräknas uppgå tillgrovt ca
40 miljoner kronor för växthusnäringen under perioden 1993-1996.
Mitt förslag innebär energiskatten dessa år sänks tillfälligt medatt
15-20 % vad planerats. Förslaget gäller förutsättningundermot som

finansiering kan ordnas i enlighet med vad jag har anfört i avsnittatt
l7.l.4.

allmäntRent kan den nuvarande energibeskattningensägas utgöratt
konkurrensnackdel för svensk produktion eftersom denna beskatt-en

ning mycket lägre i våra konkurrentländer. Utvecklingenär tycks
dock ökad beskattning energi med hänsyn till de miljö-mot en av
belastande effekterna också i andra europeiska länder. Den faktiska
utvecklingen dock svår förutse, varför avstämning ochär bättreatt en
anpassning till EG-förhållanden energiskatten bör i anslut-görasav
ning till svenskt EG-inträde.ett

Sedan 1970-talet har svensk växthusnäring haft möjligheten att er-
hålla bidrag till energibesparande åtgärder. Denna verksamhet har i
relation till sitt syfte varit framgångsrik. Efterfrågan på sådana bi-
drag har under de åren avtagit, därför flertalet möjliga ochsenaste att
lönsamma åtgärder redan genomförts. Bidraget upphör enligt riks-
dagsbeslut vid utgången budgetåret 199293.av

l7.4.5 Skördeskadeskydd
Naturolyckor

De skador normalt kan inom för skördeskade-ersättas ettsom ramen
skydd huvudsakligen väderleksbetingade innebäroch nedsättningär
eller förlust årets skörd. De fleråriga trädgårdskulturema kanav

skador,emellertid också drabbas medför förväntad skördattav som
eller intäkt för antal år framöver minskas eller bortfaller helt. Det-ett

gäller allvarliga frostskador på frukt- och bärodlingar. Storata t.ex.
skador detta slag inträffar inte så ofta för de företag drab-av men som
bas kan de innebära så förluster företagets bestånd äventyrasstora att
och odlarens utkomstrnöjligheter kan upphöra.att

Som jag tidigare redovisat har alla EG-länder för attarrangemang
hjälpa jordbrukare inkl. trädgårdsodlare för naturkatastro-utsättssom
fer. Ett sådant finns också i Sverige, nämligen reglernaarrangemang
för ersättning till följd naturolycka. Reglerna infördes år 1984.av
Skador på trädgårdsgrödor kan, i avvaktan frågan träd-att om
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gårdsnäringens skördeskadeskydd löses, enligt de något vidareersättas
riktlinjerna för det tidigare naturkatastrofanslaget. förJag tycker min
del det inte rimligt efter åtta år fortsätta lösning,medäratt att en

avsedd provisorium under begränsad övergångs-ettsom var som en
period.

förordarJag därför skador inom trädgårdsnäringen efter denatt
30 juni 1993 enligt riktlinjerna för naturolycka, oberoendeersätts av
hur det går med frågan trädgårdsnäringens skördeskadeskydd. Jagom
har därvid utgått ifrån begreppet naturolycka definierat såäratt att
det omfattar allvarliga frostskador i frukt- och bärodlingar isamt
plantskolor vilka medför fleråriga intäktsförluster allvarli-andrasamt

icke försäkringsbara skador varaktiga produktionsanläggningarga
inom trädgårdsnäringen.

Finansiering eventuellt skördeskadeskyddav
Förslaget från skördeskadeutredningen har inte kunnat realiseras
främst på problemgrund med finansieringen. Den anvisade vägenav
via näringens kollektivt återbetalda prisregleringsavgifter bekämp-
ningsmedel intehar kunnat användas. sittI delbetänkande SOU 1992:
87 i september 1992 föreslår omställningskommissionen prisregle-att
ringsavgiftema på handelsgödsel och bekämpningsmedel avskaffas
fr.0.m. juli 1993den 1 för minska kostnadema inom växtodlingenatt
för 1994 års skörd. Med hänsyn till detta finner jag den skörde-att av
skadeutredningen föreslagna finansieringsvägen inte längre kan anses

aktuell arbeta vidare med.attvara
Skördeskadeutredningen har i sitt slutbetänkande belyst alter-även

nativa fmansieringsfonner. Följande harvägar angetts:
avgift på försålda produkter,
avgift på omsättningen,
arealavgift.

De diskuterade avgifterna skulle obligatoriska för alla företagvara
skulle omfattas skyddet. Skördeskadeutredningen redovisarsom av

emellertid administrativa problem förbundna allamedäratt stora tre
alternativen.

Eftersom det allt finns viss erfarenhet administrationtrots av av av-
gifter via lantbruksregistret jag alternativet med arealav-t.ex attanser
gifter det lättast kan genomföras.är Om jag utgår från 3 mil-som att
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joner kronor årligen under 10-årsperiod behöver tillföras fonden,en
finner jag i genomsnitt 250 kr ha behöver alla fri-att tas utper av
landsodlare exkl. plantskoloma. Avgiften behöver dock differentieras
så avgiften blir högre för frukt- och bärodlingar för köksväxt-att än
odlingama, eftersom förrade bedöms komma belasta skyddetatt per
arealenhet deänmer senare.

Sammanfattningsvis vill jag alltså konstatera det för svenskatt om
trädgårdsnäring skall inrättas skördeskadeskydd, bör det görasett en-
ligt skördeskadeutredningens förslag finansieras via arealavgift-men

Vid mina överläggningar med näringen har jag erfarit sedaner. att
förslaget lades årl989 har mycket hänt påverkat beho-som synen

skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen. finner detJag där-vet ettav
för angeläget behovet skyddet ytterligare innan beslutövervägsatt av

genomföra så omfattande projekt upprättande och drifttas att ett som
trädgårdsnäringens skördeskadeskydd allt innebär.trotsav

skördeskadeskydd eller försäkringar

När det gäller skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen finns inga in-
ternationella skäl talar för Sverige bör införa sådantatt ettsom sys-

Frågan kan därför helt utifrån vad bedöms lämpligtavgörastem. som
från nationella utgångspunkter.

En viktig utgångspunkt i diskussionen skördeskadeskyddannan om
för trädgårdsnäringen trädgårdsföretagens intäkter normalt vari-är att

kraftigt mellan åren inte bara på grund årsmån och skördeut-erar av
fall trädgårdsnäringens produktpriser varierarävenutan attgenom

jordbrukets både under åretän och mellan åren. Intäktsvaria-mer
tionema kan delvis bemästras god planering i företagen. Fö-genom

med god soliditet har naturligtvis lättare klara intäktsvaria-retag att
tionema företag lågmed soliditet. Nystartade företag och företagän

nyligen har gjort omfattande investeringar regel mycketärsom som
känsliga fåroch lätt likviditetsproblem vid minskade inkomster till
följd minskad skörd enskilt år. Tillfälliga likviditetssvårigheterettav
kan ibland avhjälpas lån. Jordbruks- och trädgårdsföretag hargenom

gällande regler för finansiellt statligt stöd möjligheter erhål-attgenom
statlig lånegaranti för lån med till års amorteringsfrihettreupp om

villkoren i övrigt uppfyllda. Jag vill i detta sammanhangär pekaäven
på de ändringar i Skatteregler under år harm.m., som senare genom-
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företagförts eller för för små medelstoraplaneras underlätta ochatt
dendessa rustade intäktsvariationer, baraoch göra mötaatt ommer

långsiktiga lönsamheten tillfredsställande.är
iHuvuddelen köksväxtodlingen på friland sker dag på väl drä-av

Kvalificeradbevattningsmöjligheter. tekniknerad åkermark och med
tekniska möjligheterna motverkaanvänds vid sådd och skörd. De att

effekterna otjänlig väderlek ökas successivt inte bara inom köks-av
frilandsodlingen.växtodlingen inom andra Merävenutan grenar av

omsorgsfulla för trädgårdsgrödor minskar ocksåval odlingplatserav
riskerna för skördeskador.

näringenöverläggningar jag har haft med under utredningensDe
skördeskadeskydd trädgårdsod-gång har visat införandet föratt ettav

detling för inte hög prioritet. Jag därförnärvarande att nuges anser
inte ytterligare insatser för utveckla skör-längre befogat medär ettatt
deskadeskydd för trädgårdsnäringen.

försäkringslös-Om det finns tillräckligt behov och intresseett av
ningar för vissa klart avgränsade skadetyper, jag näringenattanser
själv fram bl.a. fruktodlingen möjlighetbör arbeta sådana. Inom finns
till hagelskadeförsäkring. Försäkringsbolag erbjuder för-dennasom
säkring försäkringsgivaren dålig pålönsamheten för ärattuppger
grund låg anslutning. kan bli problem för andra tänk-Detta ävenettav
bara försäkringslösningar. försäkrings-För öka underlaget möjligaatt av

och sprida riskerna bör möjligheterna samarbeta medtagare att grann-
länderna undersökas.

enlighet med EG:s regler subventionera premierna förI kan staten
försäkringar för väderbetingade skördeskador. bör kunna skeDetta

länmar vissa garantier, begränsar försäkringsbo-att statengenom som
lagens förlustrisker i introduktionsfasen. dettaPremiema bör på sätt

hållaskunna och ökad anslutning stimuleras. sådan medver-Ennere en
kan ifrån sida motiverad, och kostnaderärstatens statensom ansvar
minskas avveckling provisoriet från 1984 prövningårgenom av om

ersättningsärenden enligt de gamla reglerna för naturkatastrof ochav
i stället prövning enligt de reglerna för naturolycka införs.strängare
Sådana eventuella garantier bör tidsmässigt och beloppsmässigtvara
begränsade. Slutlig ställning till garanti skall tecknas kan avgörasom
först då näringen konkret förslag.presenterar ett
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17.4.6 Statistik uppföljningoch
olikaDet svårt hur trädgårdsnäringen och dess delbransch-bedömaär att

därför viktigtkommer utvecklas under 1990-talet. Det detär attatter
finns utförlig de förändringar sker. Statis-statistik belyseren somsom
tiska Centralbyråns med treåriga intervall mellanSCB system upp-
giftsinsamlingama, trädgårdsräkningamadär de utförligare alteme-

tillräckligtmed trädgårdsinventeringama, normalt utförligrar ger en
statistisk information näringens utveckling. Enligt planerna skallom

trädgårdsräkning genomföras avseende förhållandena år 1993. Deten
viktigt med minst uppgiftsomfatt-den kan genomförasär att samma

ning tidigare.som
Utifrån erfarenheterna utvecklingsarbetedetta vill jag framföraom

några statistikens utformning. Trädgårdsodlingsynpunkter drivs i
utsträckning i kombination med verksamhet jordbrukstor t.ex.annan

och handel. Uppgifter detta viktiga vill bedöma företa-ärom om man
behov och möjlighter till anpassning efter förutsättningar.gens av nya

Det också angeläget arbetskraftsavsnittet kan beredas plats iär näs-att
trädgårdsräkning eftersom uppgifterna sysselsättningenta senaste om

inom trädgårdsnäringen från år 1987. Vid sidan trädgårdsräk-är av
ningar trädgårdsinventeringaroch behöver producentprisutvecklingen
på trädgårdsprodukter liksom utvecklingen de viktigaste produktions-av
kostnadspostema följas, eftersom detta belyser lönsamhetsutveckling-

en.
Eftersom utvecklingen inom näringen så svårbedömd, det vik-är är

tigt samlade bedömningar årligensituationen pågörsatt om samma
utvecklingen inom jordbruket följs med anledningsätt verk-som av

ningarna den livsmedelspolitiken. föreslårJag därför Jord-attav nya
bruksverket får i uppdrag årligen följa utvecklingen inom trädgårds-att
näringen.

l7.4.7 Behovet kollektiva medelav
Trenden både Sverigei och internationellt har varit i ökandeatt staten
utsträckning överfört sitt tidigare till näringen, be-t.ex.engagemang

tillämpadträffande forskning försöksverksamhet, rådgivning, mark-
nadsfrämjande åtgärder och teknikutveckling. Det ankommer på nä-
ringen själv i allt utsträckning för finansieringstörre ochatt svara ge-
nomförande näringens utvecklingsinsatser.av



224 Kapitel 17 SOU 1992:119

Näringens organisationer Trädgårdsnäringens Riksförbund TRF,
Grönsaksodlamas Riksförbund GRF och de ekonomiska förening-

se avsnitt 5.2 har mycket begränsade möjligheter självaattarna t.ex.
medlemsavgifter skapa tillräckliga medel för tillgodose deattgenom

behov finns. Det således viktig strategisk fråga för näring-ärsom en
utforma för tillgången till sådana medel,att ett system att tryggaen

näringen kollektivt beroende för sin fortsatta utveckling.ärsom av
Sedan mitten 1980-talet har näringen haft tillgång till återbetala-av
prisregleringsavgifterde på handelsgödsel- och bekämpningsmedel.

administrerasMedlen Jordbruksverket tidigare Lantbruksstyrel-av
sen. Olika intressenter ansöker årligen medel för projekt,om som
främjar trädgårdsnäringen. TRF och GRF lägger sedan ett gemensamt
förslag till fördelning, ligger till grund för beslut Jord-ettsom av
bruksverket. Näringen har haft avgörande inflytande medlensett
användning.

Jag finner kollektiva medel det slag det här fråga haräratt av om
haft betydelse för näringens utveckling. rad projektEn och akti-stor
viteter har kunnat genomföras och dessa medel inte hade bli-utansom
vit Detta hindrar dock inte medlen skulle kunnat användas ännuattav.
effektivare planmässighet och koncentrerade insat-störregenom mer

För budgetåret 199192 inbetalades miljoner12 kronor i avgif-ser. ca
återförs budgetåret199293. Drygt 3 miljoner kronor kom-ter, som

sannolikt tidigare för restanlyser utfördaattmer som reserveras av
Statens livsmedelsverk SLV.

Omställningskommissionen föreslår prisregleringsavgiftema slo-att
fr.o.m. den juli 1993.1 Skulle detta bli fallet 199394 det sistaärpas

budgetåret för vilket kollektiva medel finns tillgängliga. På grund av
sänkta regleringsavgifter bedöms detta belopp bli betydligt lägre ti-än
digare.

Som jag tidigare framhållit kommer trycket näringens organisa-
tioner särskilt i anslutning till EG-intráde. Jag bedöm-att stort ettvara

det inte möjligt för näringens organisationer själva underatter som
perioddenna kunna skapa tillräckliga kollektiva för att mot-resurser

de behov kommer uppstå. Jag föreslår därför näring-att attsvara som
för underlätta anpassningen, tillförs 5 miljoner kronor årligenatten,

budgetmedel under budgetåren 199394-199596. Dessa bör i förs-av
hand användas till centrala insatser för underlätta EG-anpass-ta att

ning och för effektivisera marknadssidan. Minst l miljon kronoratt
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bör användas för konsumtionsfrämjande verksamhet. Dessa medel bör
administreras den återbetalningen prisregleringsav-nuvarandesom av
gifter, dvs. via Jordbruksverket. Beträffande finansieringen dessaav
statsutgifter hänvisas till vad jag har anfört i avsnitt 17.1 .4.

På sikt bör näringen finna lämpliga själv skapa erforderli-vägar att
kollektiva medel.ga
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Särskilt yttrande
Wohlströmexpertenav

Allmänt
Utredningen trädgårdsnäringens utvecklingsmöjligheterom genom-
förs i skede då svenskt näringsliv generellt har ställtsett under en
stark djup konjunkturnedgång. Många kommer denpress av en mot
bakgrunden ställa frågan varför trädgårdsodlingens situationatt och
utvecklingsmöjligheter kräver särskilda utredningsinsatser och varför
dessa i särskilda förslag stöd från sidautmynnar deutöverstatensom
generella insatser för stärka näringslivet och företagenatt som rege-
ringen föreslagit och vidare föreslå.avser

Enligt min mening skall det aktuella utredningsarbetet i perspek-ses
tivet riksdagens beslut år 1979 fastlägga särskild trädgårds-av attom en
politik. Någon sådan hade dessförinnan inte existerat grund försom
statliga insatser till denna näringsgren. Utvecklingen under den dryga
tioårsperiod härefter gått ihar många avseenden varit dramatisksom
och politiskt händelserik. Förändringar i såväl nationella inter-som
nationella förhållanden har haft stark negativ påverkan på denen
svenska trädgårdsodlingens konkurrenssituation. Endast egentligtett
förhållande kan ha haft positiv effektsägas för näringen, nämligenen
den svenska devalveringen i början 1980-talet. Effekten dennaav av
förklingade emellertid ganska snabbt beroende på den kraftiga svens-

inflations-ka och produktionskosmadsutvecklingen i sin bl.a.tursom
följd den ökade beskattningen och avgiftsbeläggningen devar en av av

viktiga produktionsmedlen energi, kemikalier, arbetskraft och kapital.
Den svenska trädgårdsodlingens situation unik i den meningenär
Sverige enda västeuropeiska landatt placerat trädgårdsproduk-som

utanförtionen den traditionella jordbrukspolitiken och till skillnad
från exempelvis Norge och Finland också utanför den inom denna van-
ligtvis tillämpade jordbruksprisregleringen. Den riksdagen år 1979av
fastlagda trädgårdspolitiken innehåller inte heller de traditionella jord-
brukspolitiska medlen för direkt kompensera produktionenatt mer
för sådana förändringar i produktionskostnader och intäkter på-som
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för den nationella produktio-verkat lönsamheten negativt eller att ge
tillräckligt på marknaden.ett utrymmenen

odlingen inneburit delssituation för den svenska harDenna nä-att
högre produktions-ringen själv fått försöka kompensera sig för det

förändringarkostnadsläget rationaliseringar eller struktu-genom av
trädgårdsproduktion hämmats irell och dels svensk sitt mark-natur att

utvecklanadsagerande inte haft möjlighet att export-attgenom man en
hänvisad till alltmer konkurrensutsattmarknad enbart varitutan en

hemmamarknad. Effekterna detta har blivit kraftigt avtagandeav en
förnyelselönsamhet, delvis eftersatt rationalisering och produk-en av

tionsanläggningar generellt försämrad soliditet i företagen.och en
Sammantaget innebär dåligt förbereddadetta företagen är mötaatt att

EG-medlemskapet.fortsatta krav anpassning bl.a. inför det väntade
successiva försämringDet bakgrunden denna näringensär mot av av

konkurrens- lönsamhetssituation jag tillkomsten utred-och settsom av
trädgårdsnäringens utvecklingsmöjligheter synnerli-ningen om som

viktig. sådan utredning borde emellertid i beaktandeEn utveck-gen av
ling ha varit genomförd för flera år sedan. Den svenska jordbrukspo-
litiken livsmedelspolitikenoch har bekant under motsvarande tids-som
period varit föremål Successivaför anpassningartätare översyner. av
denna har därför kunnat utifrån utvecklingen inom jordbruketgöras
och utifrån förändringar i omvärlden. betydande finansielltEtt stöd
har också beviljats för anpassningjordbrukets till konkurrensför-nya
utsättningar och till EG-medlemskap.ett

Sett i det här redovisade utvecklingsperspektivet för trädgårdsma-
ringen EG-aspekterna på näringens framtidsmöjligheterär senten
tillkommen utgångspunkt för föreliggande utredningensden arbete.
Den nuvarande konjunkturberoende nationella krisen därmedhar
varit mindre huvudutgångspunkt för utredningen.änen

Enligt min mening borde denna bakgrund utredningsarbetet be-mot
drivits i stegvist koncept där det första skulle omfattatett steget ett
återställande svensk trädgårdsodlings konkurrenskraft såsom denav
förutsattes kunna upprätthållas trädgårdspolitiskai det beslutet är
1979 och i andra därutöver förutsättningar och omstän-ett steg se
digheter behov åtgärder för EG-medlemskap. I tredjesamt ett ettav

först borde effekter den nuvarande krisen resultatet desteg av av
tidigare utredningsstegen studeras.
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Jag klart medveten bl.a.är den mycket korta utredningstidenattom
inte möjliggjort sådant i utredningsarbetet. Däremotangreppssättett

jag utredningens resultat och framlagda förslag bör bedö-attmenar
utifrån sådant betraktelsesätt näringens situation.ett Jag villmas

därvid redan här framhålla jag utredningens förslagatt attanser ge-
nerellt inte behovet åtgärder för återskapa rim-motsvarar attupp av
liga konkurrensförutsättningar för den svenska trädgårdsodlingen och

kravet på rimlig anpassnings- och övergångsperiodmot viden ett
EG-medlemskap.

Vid sidan tidsaspekten, dvs. den mycket knappt tilltagna utrednings-av
tiden, jag framför allt två ytterligare förhållanden jagser som anser
har verkat återhållande på utredningsarbetet och möjlighetema att
framlägga och underbygga förslag tydliga indikationertrots att om
problem och svårigheter för näringen förelegat.

För det första gäller detta bristen aktuella statistiska uppgifter
näringens utveckling, strukturellt och ekonomiskt. De till-om senaste

gängliga uppgifterna från Statistiska Centralbyrån SCB denom
svenska trädgårdsnäringen hänför sig till förhållandena år 1990 då en
begränsad inventering genomfördes. beaktandeI utvecklingenav un-
der åren 199l och 1992 jag inte denna fullt relevant baseraattanser
bedömningar på. Trots näringens under många år framförda krav

fortlöpande uppföljning trädgårdsföretagens ekonomiska förhåll-en av
anden och lönsamhetsutveckling, Statens jordbruksverks SJVgenom
försorg, har inte tillmötesgått detta. Det saknas därför inomävenman
detta område officiellt analysunderlag till stöd för utredningsarbet-ett

Mot den bakgrunden jagstöder självfallet utredningens förslaget. om
kontinuerlig avrapportering näringens utvecklingen ettav som upp-

drag för Jordbruksverket.
För det andra jag utredningens direktiv varit det kanskeattanser

främsta hindret för utredningens arbete. Jag bedömer de generellaatt
kraven på utredningen inte lägga ofinansierade förslag också åter-att

påverkar analyser och slutsatser vilka därmed blir återhållna.mer
För trädgårdsnäringen gäller till skillnad från jordbruket det be-att
gränsade antalet trädgårdspolitiska medel inte förutsättningar förger

finansiell omfördelning med hänsyn till de önskemål och förslagen
skulle kunna framställas utredningen. Direktiven innebär där-som av

sådanmed begränsning de hämmar objektivt analys- och för-att etten
slagsarbete. Jag bedömer de utredningen framlagda ofinansiera-att av
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skullekostnadinnebärför statskassans delförslagende mot-somen
mindremedbensinskatten änhöjning den allmänna ensvara en av

höjningtill denrelationställas iliter. kantiondedels Dettaöre avper
före-i harregeringen dagarnakr literbensinskatten med 1 somperca

slagit.
aktuella eko-näringenstidigare påtalattill vad jagMed hänsyn om

det hittills-omfattningenbegränsadesituation och till dennomiska av
tillminst denträdgårdsnäringen och intevarande statliga stödet till

5-20 %trädgårdsprodukter påpåsänkningen prisnivånväntade av
få ianpassningsåtgärdemastöd- ochvid EG-medlemskap bör taett an-

sinutredningen härvadspråk väsentligt belopp änstörre sett som
tullskyddet kan för-avvecklingenvill erinra enbartJag att avomram.

Tullintäkten för10 %.producentprisnivån medsänka änväntas mer
kronor.till 200 miljonerårligenträdgårdsprodukter beräknas ca

utredningstidenkortajag denSom jag framhållit attovan anser
underlag ochframmenligt på möjligheternainverkat attatt ta ana-

sådantutforma förslag. Etthärpålysera viktiga problemområden och
inlemmande i denträdgårdsnäringensviktigt område är gemensamma

EG. områ-medlemskap i Dejordbrukspolitiken, CAP, vid svensktett
området, den obligatoriskafytosanitäraden detta berör hela detär

restsubstanskontrollenkvalitetskontrollen frukt och grönsaker, avav
kemikalielagstiftningenfrukt grönsaker, denoch samtgemensamma

marknadsorganisation för bevak-inte minst inrättandet svenskav en
genomförandening marknadsförhållanden och gemensammaavav

svenska träd-områden kan denmarknadsåtgärder. På samtliga dessa
kosmadsbelastning-ochgårdsnäringen ställas under regelverk nyanya

analyser ochEffekterna detta har inte in i utredningensvägtsavar.
förslag.

helabehöver ytterligare studerasEtt område jag ärannat som anser
utvecklingssidan där direktiven för utredningenforsknings- och är

beträff-ansvarsfrâganomfattande och detaljerade. Jag ävenattanser
spridningen forskningsinformation till näringen börande närmareav

översiktligt behandlat det-klarläggas. Utredningen har endast mycket
område.ta
Växthusodlingens för beskattningenergianvändning och systemet
energi problemområde betydelse för den svenskautgör storettav av

ocksåodlingens konkurrenskraft. Utredningen framhåller denatt nu-
till nackdel konkurrensmässigtvarande energibeskattningen förär
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svensk produktion. Utredningen pekar vidare utvecklingen kom-att
ytterligare förändra bilden på detta område. förhållandeEttattmer

inte blivit föremål för bedömning från utredningensnärmaresom en
sida det fr.o.m. år 1995 föreslagnaär förändrade uppbördssystemet
för energiskatt inom växthusodlingen. Den avstämning energiskatte-av
frågorna utredningen föreslår bör ske i anslutning till svensktsom ett
EG-inträde måste därför beakta denna fråga liksomäven även ut-en
värdering svavelskattens effekt för växthusodlingens konkurrens-av
situation. En sådan utvärdering borde värdefullt bidragäven ettvara
till den de samhällsekonomiska förutsättningarnaöversyn förav en
ytterligare höjning svavelskatten regeringen i den nyligenav som
framlagda propositionen åtgärder för stabilisera den svenskaattom
ekonomin prop. 199293:50 förklarar sig vilja Jag vill därförgöra.
biträda utredningsförslaget avstämning energibeskattningenom en av

jag vill yrka denna påbörjas omgående ochattmen utrymmeges
föreslå sådana successiva anpassningar det svenska beskattnings-att av

kan motiverade med hänsyn till inter-densystemet som anses vara
nationella konkurrenssituationen.

Slutligen vill jag framhålla utredningens behandling trädgårds-att av
näringens marknadsförhållanden och marknadsfrågor inte kunnat gö-

med det underlag detta kräver. Producentkooperativ samverk-ras som
har generellt starkt stöd i EG:s jordbrukspolitik, CAP. Jagettan an-

det för Sveriges vidkommande bör tilläven fördel vidattser ettvara
EG-medlemskap vi i landet har stark och samlad utbudssituationatt en
såsom bl.a. kan ske i fonnen ekonomiska försäljningsföreningar.av

harJag tidigare pekat några viktiga områden borde blivit före-som
mål för bedömning i EG-perspektiv. För samtliga dessa områ-etten
den gäller producentkooperativ samverkan underlättar för Sverigeatt

utföra sina EG-förpliktelser. Det torde heller inte obekantatt attvara
de akuta problemområdena för denett svenska trädgårdsod-mestav

lingen den uppsplittrandeär utbudsstrukturen och avsaknaden ef-av en
fektiv intern marknadskommunikation i producentledet. Som utred-
ningen också påpekar pågår intern strukturöversyn inom näringenen

syfte öka samordningenär utbudssidan framför allt i södraattvars
Sverige. Arbetet beräknas bli slutfört under loppet november må-av
nad detta år. Från såväl statsmaktemas näringens utgångspunktersom
hade det varit värdefullt detta arbete hade kunnat in i utred-att vägas
ningens bedömningar ochstöd åtgärder på detta område.av
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problemområden jag här berört så viktiga in-De fyra ärstörre som
EG-anpassningen för näringens konkurrens-för den kommande och

sikt de bör bli föremålsituation på både kort och lång jagatt attanser
utredningen iför fortsatt granskning. vill därför föreslå for-Jag atten

anpassningsfrågorkommission för trädgårdsnäringens gesmen av en
i våren 1993.fortsatt uppdrag studera dessa under första handattett

EG-analys medFörutsättningar finns då sammanvägdgöraatt en mer
EG-studier träd-underlag från Jordbruksverkets pågående påäven

gårdsområdet.

Speciella problemställningar

sakförhåll-det följande kommenterar jag vissa särskilda områden ochI
anden avvikande mening i förhållande till utredningen.där jag har en

från utred-I flertalet fall utgår mitt ställningstagande jag inte delaratt
ningens uppfattning de riksdagen år 1979 fastlagda målenattom av

trädgårdspolitiken uppfyll-för i dag kan tillfredsställandeanses vara
da. Mot bakgrund min starka uppfattning så till övervägandeattav av
del inte fallet följaktligen utifrånhar jag näringen vad jagär ansett att
tidigare framhållit i behov och berättigad till kraftfullareär ettav
stöd vad föreslagits.än som

trädgårdspolitiska målenDe

7.9I avsnitt diskuteras de trädgårdspolitiska målen i fyra En-punkter.
dast i punkt kan jag dela utredningens uppfattning målet äratten om
tillfredsställande uppfyllt till-nämligen konsumenterna har kunnatatt

Åtminstoneförsäkras produkter god kvalitet till rimliga priser.av
kan svenska producenter inte orsaken i den händelse någonanses vara
ändå hävdar konsumentprisema varit för höga.att

Beträffande skallmålet den arbetar inom trädgårdsnäringenatt som
ha ekonomisk och social standard likvärdig med denären som som er-
bjuds inom andra näringar och näringen skall erbjuda syssel-att trygg
sättning och arbetsmiljögod jag inte detta fullt eller till-ärattanser
fredsställande uppfyllt. Vid bedömningen måste enligt min mening be-
aktas antalet växthusföretag fr.o.m. år 1979 minskat med i detatt när-

30 %. En lika företagsnedläggelse har inomnästan ägtmaste stor rum
frilandsodlingen. Antalet konkurser visar därvid kraftig ökning.en



SOU 1992:119 Särskilt yttrande 233

Soliditeten i företagen har kraftigt försämrats vilket bl.a. innebär att
den ekonomiska och lönsamhetsmässiga basen för företagares och an- é
ställdas sociala standard och anställningstrygghet oroande Ut-är svag.
vecklingen högre grad åretrunt-sysselsättningar harmot vänten av
och beroendet till tillfällig anställd arbetskraft har ökat. Generellt är
företagen i därfördag väsenligt rustade klara de påfresming-sämre att

fortsatt internationell konkurrens och EG-medlemskap inne-ar etten
här.

Beträffande målet import subventionerade produkter elleratt av
dumpning inte skall få inverka den inhemska produktionens om-
fattning jag det inte möjligt fastlägga i månvad detta ärattanser upp-
fyllt eller inte. Det kan tydligt konstateras den svenska trädgårdspo-att
litiken inte kunnat hindra importerade produkter från regelmässigtatt
komma in till landet till priser inte faktiska produk-svarat motsom
tionskostnader i ursprungslandet. Svenska åtaganden inom förramen
GATT och det förhållande svensk trädgårdsproduktion legatatt utan-
för nationellt prisregleringssystem har inneburit hinder förett ett att
bemöta sådana situationer. I vad mån detta eller exempelvis den gene-
rellt högre kostnadsnivån har haft betyda för omfattningmest att av
den svenska odlingen går svårligen fastställa.att

Beträffande det fjärde målet, förväntadeden inhemska konsum-att
tionsökningen i första hand tillgodosesbör utökad svenskgenom en
produktion under den svenska odlingssäsongen, jag inte helleranser

det redovisade statistiska materialet underlag för entydigtatt attger se
detta mål tillfredsställande uppfyllt. Jag baserar min bedömningsom
på statistiska material utredningen också invägersamma som men
den produktionsminskning blivit följden de två säsong-senastesom av

besvärliga marknadsförhållanden och lönsamhetsproblem.emas

Finansiellt stöd

Jag utredningensdelar mening behovet bibehålla ordningenattom av
kreditgarantier.med Jag vill understryka de svårigheter samrisk-som

bestämmelserna i dag innebär för tillämpningen lånegarantistödetav
inom trädgårdsnäringen. Det påvisat utredningenär attgenom en an-
passning företagen kräver investeringar och därmed tillgång tillav
riskvilligt kapital på förhållandei till övriga länder jämbördiga vill-
kor. förhållandenaIrman den svenska kreditmarknaden förbättrats
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sin kapital-svårigheter förträdgårdsföretagenkommer mötaatt stora
fem-underträdgårdsodlingenföreslår därförförsörjning. Jag att en

från påfritas kravetjuli 1993 delsårsperiod fr.o.m. den 1räknat
Åtgärdernakreditgarantiavgiften. bördels befrias frånsamrisk och

utgåkompensation jag bördel denkunna ansettovanses som en av
har avveck-producentprisnivå odlingenlägreför den mötaatt genom

tullskyddet.lingen av
trädgårdsodlingen vidutredningenavsnitt 17.3.3 föreslårI ettatt

investeringsstöd ochgenerelltskall erbjudasEG-inträde ett start-ett
stöd ienligt den modell detta harträdgårdsodlaretillstöd unga

beträffande behovetmeningutredningensDanmark. Jag delar även av
odlingen föreslårekonomiska läget itillstöd. Med hänsyn detdessa

den l juli 1993.redan fr.o.m.här stöden inrättasjag även att
tillför övergåoch intressetökade behovetbakgrund detMot attav

trädgårdsnäring-produktionsmetoder inommiljöanpassade ävenmer
ytterligareinvesteringsstödföreslå det till dessa kopplasvill jag atten

positiv miljö-investeringar harför sådanabidragsmöjligheter ensom
ändrad produk-i detta avseendei väsentlig grad innebärprofil och en

tionsuppläggning.
instämma i vadstödfrågoma vill jagBeträffande de finansiella även

för effektivisera träd-anför angelägna insatserutredningen attom
fram-hänvisar till vad jaggårdsodlingens marknadsarbete. Jag ovan

i dessa frågor.fört fortsatt utredningsarbeteettom

Energibeskattning

nuvarande energibe-utredningen också framhåller denSom utgör
svavelskatten konkurrens-skattningen, inkl. den miljörelaterade en

förändringar i beskatt-för växthusodling. beslutnackdel svensk De om
vå-underningen för industrin och växthusodlingen riksdagen togsom

skattebelastning1992 innebar i själva verket successivt ökadren en
ambition begrän-bränsle för uppvärmning i växthus. Regeringens att

innehåll växthusodlingensbeskattningen hade därför inget för del.sa
befrielsen frånDen utredningen föreslagna tidigareläggningenav av

allmän energiskatt viktigt i i förhållande till konkurrent-är ett steg en
länderna utjämnad beskattning. sådan utjämning emellertidFör att en
skall kunna också begränsningar beträffandeacceptabel krävs ut-vara

koldioxid- och svavelskattema. vill erinraJag svavel-taget attav om
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inteskatt tillämpas i våra konkurrentländer inom EG och i dessaatt
länder finns koldioxidskatt endast införd i Danmark. Genom beslut i
folketinget under våren 1992 erhöll emellertid den danska växthusod-
lingen enda näringsgren befrielse från denna skatt under vissasom
villkor. Bl.a. innebar dessa växthusföretagen skall företa s.k. ener-att
gisyn. Jag utredningsförslaget tillfällig justeringattanser om en av
nedsättningen koldioxidavgiften vällovlig otillräcklig. Enärav men
justering beskattningen måste både koldioxid- och svavelskatt-av avse
en.

Jag har tidigare framfört jag delar utredningens uttalandeatt om
nödvändigheten avstämning och anpassning till väntade EG-för-av en
hållanden på detta område. Jag emellertid inte kan väntaattanser man
med sådan justering till dess medlemskap blir aktuellt. Det iäretten
dag och under de två åren regeringen förutskickarnärmaste attsom
EG-anpassningen skall genomföras. då rimligtDet är avstäm-att en
ning och anpassning sker omedelbart såsom jag här tidigare föresla-
git.

Kollektiva medel

utredningenI föreslås trädgårdsnäringen under budgetårenatt
199394-199596 tillförs miljoner5 kronor år för centrala in-per

för underlätta EG-anpassning och för effektiviserasatser att atten
marknadssidan. Förslaget utgår ifrån de nuvarande prisreglerings-att
avgifterna inom kort slopas och de kollektiva medel näringen där-att
igenom haft tillgång till också avvecklas.

Jag utredningens i förslaget välvillig och positiv.äratt ansatsanser
Redan mycket bedömning, grundad på dels den omfattandeen grov
bredden den svenska trädgårdsproduktionen och dels flerårigadenav
kraftfulla insats måste till för kostnads- och marknadsanpassaattsom
den svenska produktionen till lägre producentprisnivå i EG-med-etten
lernskap, emellertid vid handen det föreslagna beloppet,attger varav

miljonl kronor föreslås för konsumtionshöjande verksam-avsättasca
het, för lågt för kunna önskvärtär resultat. bakgrundMotatt ettge

vad jag tidigare framhållit de nödvändiga stöd- ochattav om anpass-
ningsåtgärdema måste få i anspråk väsentligt belopp vadstörreta än
utredningen sin bör det föreslagnahär beloppetsett väsent-som ram
ligt höjas. Huvudinriktningen för stödet ibör utsträckningstörre än
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marknads- och konsumtionsbe-vad utredningen föreslagit motvara
årliga storlek jag måstefrämjande insatser. Beloppets exakta anser

övergångsperiod för avvecklingden bestämsavstämmas mot som av
EG för andra övergångs-det nuvarande svenska tullskyddet mot samt

åtgärder. Beloppet bör också stå i rimlig proportion till de positiva
effekter sänkning producentprisnivån långsiktigt får på kon-som en av

aktuellasumentpriset för produkter.
Beträffande det långsiktiga behovet inom näringen kollektivaav me-

på näringen själv finnadel utredningen det bör ankommaatt attanser
lämpliga för detta. kan till viss del instämma i detta. Jag villJagvägar
dock erinra inom flertalet EG-länder, bl.a. i Danmarkattom man

Holland, lagstiftning till viaoch medverkar produktionsav-attgenom
kollektiva för näringen. därförgifter skapa fonder Jag dettaattanser

ocksåframgent bör möjligt i Sverige.vara



@

Kommittédirektiv
Wi

EidJ
Dir. 1992:23

trädgårdsnäringensUtredning utvecklingsmöjlig-om
heter

Dir. 1992:23

Beslut vid regcringssammztnträde 1992-02-20

Chefen statsrådetför Jordbruksdepartementet, Olsson, emför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas med uppgift utreda denatt atten
trädgårdsniiringenssvenska utvcckIingsmiöjlighpter. Utrçátlningen skall göras

bakgrund riksdagens beslut med anledning motioner träd-mot av av om
gårdsnäringcn 199]92:JOU6, rskr. 40.

Bakgrund

trädgårdsnäringenDen svenska omfattar odling frukt, bär, köksväxter,av
bådeprydnadsväxter och plantskoleväxter. Odlingen sker i växthus och

År trädgårdsodlingfriland. 1990 bedrevs i4 600 företag landet. Detav ca
år trädgårds-kan jämföras imed 500 företag 1971. Antalet sysselsatta11ca

tråidgårdsräkningen årföretag 30 000 enligt den senastevar ca personer
trädgårdsföreta-1987. Därav % deltidssysselsatta. %70 Ungefär 35var ca av

räknas deltidsföretag.gen som
årVäxthusodling bedrevs 1990 företag sammanlagd1500 ytacaav en

m2. 0001112.3,3 milj. Den genomsnittliga växthusytan företag 2av caper var
Krukväxtodlingen värdcmässigt och bedrivs 700 företagär störst av ca me-

m3dan odlingen köksváixter till milj. och bedrivs1,8är störst ytan, ea avav
570 företag.ca
Frilandsodling år trädgårdsföretagen.bedrevs 1990vid %drygt 80 Denav

odlade arealen 13 700 ha, hälften belägen i Malmöhus ochnäravar varav var
Kristanstads län. Denna odling dominerades köksväxter, främst morötter,av
matlök och isbergssallat. När det gäller frukt och bär svarade odlingen av
äpplen jordgubbaroch för de arcalernzi.största

Frilandsodlingen årbär i arealhar ökat sedan 1971 minskatmättav men
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snittblommor har minskat mätti fruktantal företag. Frilandsodlingen ochav
totaltbåde friland harOdlingen köksväxteri areal och i antal företag. av

ochnågot minskadärefterökat fram 1980-talet förtill mitten attsett om-av
1970-taletminskade underfattar växthusodlingi dag 5 600 ha. Arealenca

femårsperioden.har i denvarit konstantstort senastesettmen
genomgående liksom arealutnytt-i odlingenArealavkastningen har ökat

mittenskördenivån fördubblats sedanjandet. T.ex. har för äntomat avmer
några kulturerfördärför1970-talet. De totala skördekvantiteterna är

minskat.antal företagarealer ochdesamma 1970-talet ävensom om
årfrån till 441960Konsumtionen 24 kgköksviixter har ökat personperav

Ökningen vitkål, röd-år främstkg 1990. morötter,tomater,avserper person
Ävenkål konsumtionen beredda köksväxter,och djupfrysta köksväxter. av

såsom år bär harKonsumtionen frukt ochkonserver, har ökat sedan 1960. av
årfrån år 1990.ökat 51 kg 1960 till kg68per person per person

% djupfrysta köksväxtcr50 konsumtionen färska och utgörsDrygt av av
år 30%. Sii-zindel för 1960importerade produkter. Motsvarande varav

konsumtionensongsvis kan svenska huvuddelenprodukter utgöra t.ex.av
fruktisbergssallat konsumtionenför Större delenoch växthusgurka. avav

från går odla i Sverigeoch bär härrör import. frukt ochAv här utgörsattsom
krukväxterdock 50 % konsumtionen produkter. lmporteradesvenskaav av

% försåiljningen.50 den totalautgör ca av
Trädgårdsodlingen år 3 miljarderSverige 1990 drygti beräknades omsätta

kronor i produeentledet.
Trädgårdsprodukter statliga ekono-inte prisreglerade i Sverige. Detär

beståendefår gränsskyddmiska stöd den svenska odlingen .delsär ettsom
rådgivning, marknadsföring.tullar, dels stöd till rationalisering och vissav

fårNäringen energi förbrukas vidnedsättning skatten för växt-även av som
till 90 milj.husuppvärmning. Värdet denna nedsättning kan uppskattas caav

år. lånegarantier bidrag tillRationaliseringsstödet ochkr. i formper ges av
åtgärderenergibesparande budgetproposi-och till införande teknik. Iav ny

föreslår såvitt minskastionen 1992 regeringen gäller bidragen skallstödetatt
budgetåret Någrabudgetåretför 199293 och avvecklas helt lr.o.m. 199394.

lånegarantier föreslåsändringar vad gäller möjligheterna inte.att
trädgårdssektornForskning och huvud-försöksverksamhet inom bedrivs

sakligen vid Sveriges lantbruksuniversitet. finansierasDenna verksamhet
forskningsrådhuvudsakligen statliga anslag till viss del ävengenom men av

och näringen. Dessutom bedrivs forsknings- och försöksverksamhet vidav
växtförädlingsfiâretzig.störreett par

trädgårdsrådgivare.Vid länsstyrelsernas lantbruksenheter finns 50ca
Rådgivningen finansieras huvudsakligen avgifts-statsbudgeten. Denöver är
belagd och 20% frånkostnaderna täcks intäkter verksamheten.ca av av

Kvalitetsregler avseende äpplen och har jord-fastställts Statenspäron av



försäljningsorganisa-bruksverk. tillämpas frivilligt produccntcrnasDessa av
finns dockde efterföljs. Detkontrollerartioner Fruktfrämjandetoch att

finns ingabutik. grönsakerkvalitetsklass i Föringen skyldighet stat-att ange
huvudsakligenfinansierasFrämjandeorgziniszitionerliga kvalitctsregler. ge-

tillförs irgzmiszi-Projcktmedelvisst statsbidrag.producentavgifter ochnom
handclsgödsel och bekämp-återförda prisregleringsavgiftcrtionerna av

fr.o.m. budget-försvinnerorganisationernaningsmedel. Statsbidraget till
deavvecklas underåret Prisregleriirgszivgiftcrna skall närmaste199293.

åren.
trädgårdsnäringspolitikcn fat-riktlinjer förnuvarande statligaBeslut om

Beslutetår rskr. 399.l97879:13, JoU29,riksdagen 1979 prop.tades av
från års trädgårdsnäringsutredniug Ds Jopå förslag 1974sig bl.a.grundade

1978:51.1978:13 och SOU

triidgårtlsniiririgeriårs1979 riksdagsbeslut om

triitlgårdsnâiringen förutom all-års behandladesriksdagsbeslutI 1979 om
energibe-stödet tillfinansiella stödet,statliga riktlinjer det statligamänna

området.rådgivningen Vidare be-åtgärder den statligasparande samt
trädgårdsprotluktcr.handlades tullskyddet för

förutsättningar förSverige hade godabeslut slogs fastI riksdagens att en
trädgårdsproduktion. omfattning beroendeProduktionenseffektiv var av

trädgårdsprodukterKonsumtioneninternationella konkurrenskraft.dess av
efterfrågan delborde till kunnaförväntades öka i framtiden. Den ökade stor

konkurrenskraftNäringensproduktion.tillgodoses ökad inhemskgenom en
rådgivning och finan-forskning, försök,borde därför ökadstärkas genom

trädgårds-arbetar inomsiellt gälla destöd. Som riktlinje skulle även att som
likvärdig densocial standardnäringen skulle ha ekonomisk och ärsomen

tillförsäkrziserbjöds Samtidigt skulle konsumenternai andra näringar.som
priser.produkter kvalitet till rimligagodav

träd-i finansieringsstödet tillRiksdagsbeslutet vissa ändringarinnebar
gårdsnäringens lämnas i sambandrationalisering. skulle stöd kunnaBl.a.

investeringar teknikstatsbidrag till iföretag ochmed nyetablering ges nyav
investeringar i regioner därtilloch samverkan. Bidrag skulle vidarevid ges

inäringen utvecklas,det från särskilt önskvärtsamhällets synpunkt är att
statsbidrag tilluppförande växthus skulleförsta Norrland. Förhand i av

åtgärder lämnas.energibesparande
på trädgårdsområdet.tullskyddetändringar iVidare beslutades vissa

från höj-övergång till värdetull för vissa produkter,Dessa vikttullinnebar en
vissajusteringar tullperioderna.ningar sänkningar tullenoch samt avav



Internationell utblick

Under den dryga tioårsperiod gått sedan nuvarande riktlinjer försom
trädgårdsnäringspolitiken lades fast har samhällsekonomin villkorenoch för
trädgårdsnäringen åtskilligaförändrats i avseenden. vårenDe riksdagenav
1990 beslut livsmcdelspolitiken såvälkommerantagna direkt indi-om som
rekt konsekvenser för trädgårdsnäringen.att EESavtzilc-t syftar bl.a. till
fri rörlighet för och kommer konsekvenser för den svenska träd-attvaror
gårdsnäringcit. innehållerAvtalet bestämmelser bl.a. bygger Romsom
fördragets principer förbud olika handelshinder. Till EES-mot typerom av

ocksåavtalet har kopplats antal bilaterala jordbructt mellan EG och
enskilda BETA-länder. Sveriges bilaterala innehål-med EG
ler antal koncessioner bådai riktningarnaett huvudsakligen inom ramen
för tullkvoter. Konccssionernzi omfattar bl.a. frukt och frysta grönsaker.
Därutöver har Sverige medgivit tullättnader EG för antalgentemot träd-ett
gårdsprodukter huvudsakligen ha intresse för de sydligare EG-som anses
länderna. Parterna har utvecklingsklatxsul också uttalat sin före-genom en

vidare i liberaliserande riktning.sats att Härutöver innehåller EES-avta-
let regler växtskydd. Avsiktent.ex. avtalet skallärgemensamma om att
träda i kraft den ljanuari 1993. Det kan konstaterasäven resultatetatt av
pågående GATT-fiörhztndlingzir kommer icke obetydliga konsekvenseratt

trädgårdsnärirtgen,för liksom givetvis framtida medlemskap i EG.ett
årFr.o.m. 1990 har den tidigare tillämpade kvantitativa importregle-

ringen för äpplen och päron tullskydd.ersatts ettav
4

Uppdraget

såvälGenom nationella internationella beslut områden där träd-som
gårdsnäringen i vissa fall endastutgör mindre sektor skapas väsentligenen
ändrade förutsättningar trädgårdsnäringensför produktions- och konkur-
rensförhållanden. Mot denna bakgrund bör särskild utredare tillkallas fören

utreda den trädgårdsnäringenssvenskaatt utvecklingsmöjligheter. I uppdra-
ingåbör utvärdera konsekvensernaget årsatt trädgårdspolitiskat1979 be-av

slut och de politiska beslut därefter har fattats.som
Utgångspunkten för utredarens arbete bör den inriktning närings-vara av

politiken lagts fast riksdagen prop. 199192138, FiUzl0, rskr.som 108.av
Det innebär politiken inriktasatt åtgärdergenerellaatt skat-genom t.ex.
tesänkningar skapa goda förutsättningar för företagandet i Sverige och att
konkurrenssnedvridande och selektiva företagsstöd aweeklas. Utifrån detta
bör skapas förutsättningar trädgårdsnäringför i Sverige vid inträdeten som
i EG starkär och konkurrenskraftig. Utredaren bör därför analysgöra en av
trädgårdsnäringens kostnads-, marknads-, och konkurrenssituation ijämfö-
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relse med Sveriges viktigaste konkurrentländer trädgårdsområdet inkl.
Norge och Finland.

Utredaren bör analysera och inventera forsknings-, försöks- och utveck-
lingsverksamhet bakgrund målbl.a. samhällets för miljö-mot och energi-av
politik och generellt måletbakgrund rationell och konkurrens-mot av om en
kraftig produktion. En redovisning bör göras omfattningen den forsk-av av
nings-, försöks- och utvecklingsverksamhet vårabedrivs i viktigastesom
konkurrentländer. Likaså bör utredaren sådanaredovisa behovet verk-av
samheter i Sverige bör prioriteras i internationellt perspektiv.ettsom

Utredaren bör belysa behovetäven eventuell strukturanpassningav en
och strukturrationalisering, såväl vad enskilda produktionsföretagavser som
producentkooperativa försäljningsföretag och främjandeorganisationerna
vid framtida svenskt EG-medlemskap.ett Vidare bör möjligheterna medatt
bibehållen konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheterna påverkasutan att

minskad kcmikalieanvandningen trädgårdsnäringeni analyseras.en
I utredningsuppdraget också ingåbör bedöma nuvarande regelsystematt

och eventuella förslag handelspolitisk synvinkel dåoch framför allt medur
hänsyn till GATTzs och EG:s regelsystem EES-avtal. Utredaren börsamt ett
vidare, med beaktande förslagen i betänkandet SOU 1989:87 Skörde-av
skadeskydd trädgårdsnäringen,för bedöma behovet i internationelltett per-
spektiv skördeskadeskydd trädgårdsnäringenförett sådantoch hurav ett
eventuellt bör finansieras. Utgångspunkten bör näringen själv finan-attvara
sierar skördeskadeskyddet.

arbetetI samrådbör ske med Utredningen Jo 1991:06 den statligaom
rådgivningen till Kommissionenjordbruket och med Jo 1991:07 för för-att
bereda avstämning jordbrukets omställning.en av

Till förgrund arbetet bör bl.a. ligga den analys gjorts Statens jord-som av
bruksnämnd och Lantbruksstyrelsen konsekvenserna EG-med-ettom av
lemskap för den trädgårdsnåringcnsvenska trädgårdsniiringSvensk i EG.-

Utredaren bör till regeringen redovisa förslag i frågornade aktuella senast
den 1 november 1992. Arbetet bör bedrivas i kontakt mednära berörda
myndigheter, organisationer och utredningar.

Utredaren bör beakta regeringens direktiv dir. 1984:5 till samtliga kom-
mittéer särskilda angåendeoch utredare utredningsförslagens inriktning och
regeringens direktiv dir. 1988:43 EG-aspekter i utredningsverksamhe-om
ten.

Hemställan

Med hänvisning till jagvad anfört hemställer jag regeringen bemyn-attnu
digar chefen för Jordbruksdepartementet



tillkalla särskild omfattad kommittéförordningcnutredareatt en av-
trädgårdsnäringens1976:119 med uppdrag utreda den svenskaatt ut--

vecklingsmöjligheter,
besluta sakkunniga, biträdesekreterare ochatt experter, annat utre-om

daren.
Vidare hemställer jag kostnadernaregeringen beslutar skall belastaattatt

nionde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Jordbruksdepartementet



BILAGA 2

enskildatillämpas inärvarandeimportrestriktioner förNationella som
medlemsstater

lmporthegränsningUrsprungslandProduktMedlemsstater
Tidsperiod

165141lmportförbud lAlgerietBelgien Tomater
Tunisienföravsedda annat --- -insatsvara Marockoän som --livsmedelsindustrin Cypern -- - -l65301IEgypten - -Jordanien --- - 165-3112Ovriga - -

impontillstånd l6-3 110SärskiltSamtligaDanmark Tomater
erfordrastillsammans
medimportlicens

155-315mp0.;förbudlAlgerietFrankrike Tomater
l6-3 l 10MinimipdsMarocko l

Tunisien

Importlörbund 155-3110Israel
Minipris 1ll-3112

155158lmponförbudBulgarien
Nlinimipris 158-

oktober
inom förramen

kvot 700en om
ton

Minimipris 11 l-3112
förinom ramen

kvot 300en om
ton

1510lmpoitförbud 205-Rumänien
Minimipris

155-205
1510-
december
inom

förramen
kvoten
6000om
ochton

200 ton
o m

1510-
3110

lmportförbud 205-3110Spanien
Minimipris 155-3112

4 lmportförbud 155-3112Ovriga i
murknaidspriset minimipnscll franska för understigerimportenförbjuds ochunderdenperioddettemporärtnär tomater

imponlörbudclupplmrJ lrumlkirall innebarSärskilda importlrânSpzuiicnPorlugulbestämmelseranseende utimm
gallafrån medoch 1991uu



lmportbegränsningUrsprungslandProduktMedlemsstater
Tidsperiod

153-306MinimiprisAlgeriet iKronärtskockor
Marocko
Tunisien

I4-306lnförselförbudSpanien

Minimipris 153-313lsrael

Övriga 1 153-313Importförbud

1511-15lmportförbudSamtligaochendiverSallad utom
Algeriet, Marocko

Tunisienoch

Minimipris 56-317AlgerietAprikoser
Marocko
Tunisien

Övriga 56-317lmportförbud

Samtliga 1510l7lmportförbudMeloner
utom

MarockoAlgeriet.
Tunisienoch

IiMinimipris l6-309AlgerietGreenbeans
Marocko llTunisien

l6-309lmportförbudOvriga

Minimipris l8-l51OAlgerietVindruvor
julilmportförbudMarocko

Tunisien
158207-MinimiprisSpanien

möjlighet
till
förlängning

318t o m
inom ramen
för tids-
begränsad

kt -
resp.
värdekvoter

l7-207lnförselförbud
eller158

l9-3 1 12

l

;minimipriselunderstigerförmurknadspriselfranskaochunderdcnperioddet tomater3 förbjudslm temporärtnärponcn
imponlörbudetinnebärframförulllfrånSpanienPortugal utii bestämmelseravseende somSärskilda importen

frångalla ochmed1991uppliiiiull



lmportbegrâinsningUrsprungslandProduktMedlemsstater
Tidsperiod

l månadJulilvlinimiprisIsrael
inom

förramen
en
värdekvot

18-311lmportförbud

Minimipris 1511-Bulgarien
3112

14117- 1lmponförbud
januarioch

Minimipris 15515-Turkiet
och
15 l
31 12
Värdekvot
underden
senare
perioden

1511157-lmponförbud

Övriga l7-311lmportförbud

17-311lmportförbudSamtligaGrekland Vindruvor
Tomater

155-3 l 2l
l6-309Greenbeans
153-306Kronärtskockor
1511-156endiverSalladoch
17-15 10Meloner
56-317Aprikoser

155-156erfordraslmportlicensSamtligaIrland Tomater

151 1-156Kvot 10endiver BulgarienStorbritannien Salladoch tonom
l7-30910t0nkvotBulgarienGreenbeans om
155-3110400KvotBulgarienTomater tonom
315-3110Kvot 1980Rumänien tonom

minimipriselunderstigermarknadsprisetförl franskaochunderdenperioddetImportenlörbjuds tomatertemporärtnär
imponförbudelframförallt innebärl frånSpanienPortugalSärskildabestämmelseravseendeimporten som au

frångälla ochmed1991upphöratt





BILAGA 3

SverigeTulljämförelse mellan EG och

odlingtullskyddel för svensklöljer enjämförclsc Sverige-EG anseendeNedan av
därefter följeriâixthusgrönsakerochtriidgårdsprodukter.Förstjämförsviktigare färska

och till slut för prydnadsväxter.enjämförelse frilandsodladeköksvaxter.äpplenför
året tullbelagdzi.Det bör erinrasperiodunder produkterJämförelsen den är attomavser

Svergesnittblomsomrüdetdärskillnaderfinns tullfrizi periodervadstora ex.avser
denJämförelsentullfria perioderför vissablommor.till skillnad från EG tillämpar avser

prelerenssyslemmeddet tillämpasgenerellatullnivån bör ciinrasochdet allom
ellerfrämst E625bilateralahandelsavtaltullnedsältniitgarför enskildatill följd av

u-länder.Eüzsoch EG:. GSPländerSveriges gentemotgrupperav
tullskyddförmänshehandling ALTP-länder. Förutommedclshavsprogram,Ei:s av

lågprisimport produkter.vissaEG relerensprissystemför motverkaarbetar med attett av

samtligaberäkningarvalutakurszmvåindas.lVid omräkning tullar skall ärgrönav
nmräkningskursveckoma2935 I992.ECU 7.4I SEK aktuelldärför l 2

SverigeStat. Tidsperiod Tullnr
i EG EG

Växthusgrönsaker

Tomat

krkgmin 0,5007020090 krkg l65-306 l7 7155-3110 I8 min 0.26 . min 0.70 krkg17-309 l7 %. 0.50 krkgll0-3llO |7% min.
krkgl64w l55 min 0.50070200I0 ll I-I-lS %. min 0.l5 krkg IO 70.ll

[54l l I

Refercnsprisertillämpas 1420 I2

Gurka

O70700ll .min 0,50 krkgl653ll0 l5-306 20 %20 %
l7-309 20 V0 min 0.70 krkg.l6%l07070019 l53 iiil-l55 l IO-Il
164-304 20

Refemsprisertillämpasl 12- IOl l

Frilandsodlade köksväxter

Lök Nyskördad kepalök

0703l0ll-90 ll--31l2 16-30 I I l0 %l2%
lIZJIS fri



lökAnnan

167-29 12 20 %
Ininimiviktllnll 25 kr100 kg

fri15713-

rödkålVit- och

%IS-30 10krkg I 115%, min 0,041l3l1207049010
17%Il2-304

Huvudsallat
lsbergssallat

%15301 I l 1min krkgI4-3111 15% 0,18Ur 07051110 1-
%7. frill2-304min 0.12 krkgI12-313 1307051190Ur

l1 1-315Referenspriscrtillämpas
huvudsallatAnnan

l3-l5l2 11%
1612-292 fri

Morötter

11-3112 10%lI-ålIZ 17%07061000
imedför nyskördade:morötter ursprung

krhögst 10E0 thngär tull med perm.
30juniundertiden I maj100kg -

Frukt och bär

Äpplen

1843krkg 1%. min 0,18l8-31l2 l408081091
tullvärdc 100%. min 0.17 krkg1l-313 808081093 ett avper

krkgkr 2,50högst 200%. min 0.10 krkg14-31708081099 6 - krkgkr 275 kr 1.75201- - krkgkr 350 kr 1,00276 - krkgkr 0.25351 --
I7-306Refercnsprisertillämpas

fri24 3171-
Jordgubbar

14%krkg 86-1816%. min 0,22|5-3I708101010
fri19-76I8304 14%08101090

Ilwrhiillunxicn gilllullcnkamundcrHxsu151m ulyuuunngsm mms:nonvucr



Prydnadsväxter

Krukväxter

Ur 060299 13 8 %

Färska snittblommor

Ur 0603 l63 llO 24 74- Mirlirlmivikttullar.nivån varierarmellan
lI Iv-315 I7 7r olika snillblornnnoroch perioder

300 |000 kr IOOkg underIullbelagdzn
perioder

Plantskoleväxtor
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BILAGA 4

Använda förkortningar ordförklaringaroch

AC African,P Canibbeail Pacificand States den utvecklingsländer ärgrupp som-
LomE-konventiontxnassocieradetill EG genom

EuropeiskaGemenskapen sannnztnslagning europeiskaär en av
atomenergigemenskapen europeiska stålunionen1957. kol- och NSI ocht
europeiskaekonomiskagemenskapen l957.

EPTA EuropeanFreeTrade ,Association Europeiskafrihandelssamntanslutningen.
grundad 1959, förutom Sverigehar medlemmarNorge, Finland.som som
Island. +sterrike. Schweiz och Liechtenstein.

EES- EuropeanEÅOIIOIIIlCSpace .Avtalet europeisktekonomisktettOlllv
avtalet samarbetsområdeinnebär desju El-fA-ländema från och medden latt

januari 1993bildar enda marknadmedfri rörlighet förstoren varor.
tjänster kapital. Innanoch avtaletkanträdai kraft skall det dockpersoner.

godkännas i nitton länderna.parlamenten alla deav

EESmvtztletinnebärdock inte lil-fA-länderna anslutstill Eüzsatt
jordbrukspolitik i omfattas trädgårdssektonnEG ocksågemensamma av

jordhrukspolitikcn.

Inom för EES--förhandlingarnithar EFFA-ländernzt för sig slutitramen var
bilateralaavtal medEG. Dessaavtal innebär Sverigesför vidkommande
tråidgårdsområdetdels vissatullavgiltsfrizi frånkvoter vid import EG av
framförallt frysta grönsakeroch motsvarandevid svensk dill ochexportav
persilja. dels ensidiga tullåtagandensvenska tullfrihet ellerspenatm.m
nedsatttull för vissa eohesionssk. produkter mindre ekonomisktdesom
utveckladeregioucma inom EG skall kunnadrafördel bl. vissaav a.
snittblommor. vissafärska köksväxtt-r,meloner.körsbär,plommon och
frystajordgubbar. Det har dock i huvudsak varit fråga svenskaom
tullkoncessioner odlingssäsongenunder för produkter central betydelseav
för den svenskaträdgårdsnâiringeil.

GATT GeneralAgreement fariffs andTrade Allmänna tull- och handelsavtaleton -
tillkom l947 i FN:sregi och multilateralt avtalomfattande drygtär ett ett
hundratal länder internationelladen handelnsområde. primärt syftarsom
till Iibcralisering viirldshandelnoch denna fast grund Enatten in ge en



mest-gynnad-ickediskriminerandeklausuleni iAllhuvudprincip iir om
dettavarigenomdetforumbetecknarGATIMGN. ävennationsbehandling

liberaliserasyftemedförhandlingarInternationella attövervakas.avtal
sk.denförhandlingarsådanaExempel ärregi.i dessvärldshandelnsker

Llrtlguayronden.pågåendeoch denl973-79lokyoronden nu

fömwåuitillpreferenssystemetallmännadetPreferencesofGeneralSystemGSP -
för u-lâindema.

förkonferensFNzsDevelopmentandTradeConferenceNationsUnitedUNCTAD on -
initiativ 1964.u-lâindentasutvecklingsfrågorupprättadesochhandels-

ekonomiskadeArbetsfältettäckeridag l7l.Antalet medlemsstaterär
industriläitdermellanförstahandivärldensalla länder.relationernamellan

utvecklingsländer.och
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Frihet Grundutbildningens levnadsförhållanden,kompetens. 37.Psykiatrinoch patienterdessansvar- - -villkor i högskolan. utveckling.U. vårdensinnehålloch
Reglerför elevavgifter.risker.Ettseminarium varför 38.Friståendeskolor.Bidragoch U.om
tillåter föroreningarinne M. 39. arbetsskadaän Begreppetute.mer
Psykisktstördassituationi kommunerna i statligverksamhet.Fi.40.Risk-ochskadehantering

probleminventeringsocialtjänstens 41.Angåendevattenskotrar.M.-en ur
perspektiv. 42. förhållbarstadsutveckling.Kretslopp Basen M.-4.Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv. 43. Basisof SustainableEcocyclesThe Urban-ett -Koncession försakringssammanslutningar.för Fi. Development.M.
Nymervärdesskattelag. 44. förhögskolansgnrndutbildning.U.Resurser

Motiv.Del riktlinjer.45.Miljöfarligtavfall och M.ansvar- -Författningstextochbilagor.Del2.Fi. 46. psykisktlångtidssjukaforskningLivskvalitetför- -Kompetensutveckling nationellstrategi.A. kringservice, ochvård.stöden-Fastighetstaxering Bostadsrätter. Fi.Fi. 47.Avregleradbostadsmarknad,DelII.m.m.-Ekonomioch i kyrkan.C. statliga48.EffektivarestatistikstymingDenrätt -10.Ett bolagförmndradiosändningar. finansiering samordning.Fi.Ku. statistikens ochnytt
ll. Fastighetsskatt.Fi. marknadsföringslagstifmingen.49.EES-anpassningav
12.Konstnärlighögskoleutbildning.U. C.
l3.Bundnaaktier. inomaldre-ochJu. 50.Avgifterochhögkostnadsskydd
14.Mindrekadmiumi Shandelsgödsel.lo. handikappomsorgen.

5l.Översyn15.Ledningochledarskapi högskolannågra sjöpolisen.Ju.av-perspektivochmöjligheter.U. 52. samhälleföralla.Ett
16. efterKroppen döden.S. 53.Skatt dieselolja.Fi.

Densista och17. undersökningenobduktioneni 54. förmindre styrforrnerförbarn-Merett nya- -psykologisktperspektiv.S. ungdomspolitiken.C.
l8.Tvångsvårdi socialtjänsten ochochinnehåll. S5.Rådförforskning transporteransvar om-19.Långtidsutrcdningen1992.Fi. kommunikation.K.
20.Statenshundskola.Ombildningfrånmyndighettill Rådförforskning ochtransporterom

aktiebolag. kommunikation.Bilagor.K.
21.Bostadsstödtill pensionärer.S. 56.Färjor farleder.och K.
ZZEES-anpassningkreditupplysningslagen. Fi.Ju. 57.Beskattning vissanaturaförmânerav av m.m.
23.Kontrollfrågori mlldatoriseringen Fi. 58.Miljöskulden. hurmiljöskuldenEnrapportm.m. om
24.Avregleradbostadsmarknad.Fi. ingentingutvecklas vi M.gör.om
25.Utvärdering försöksverksamhetenmed3-årig 59.Läraruppdraget.U.av

yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan. 60. förstatsanstållda.Fi.U. Enklareregler
26. tillRätten folkpensionkvalifrkationsrcgleri 61. reformerataklagarväsende.Del.A ochB.Ju.Ett-internationellaförhållanden.S. 62. förslagForskningochutvecklingförtotalförsvaret-

Årsarbetstid.27. A. till åtgärder.Fö.
28.Kartläggning kasinospelenligtinternationella 63.Regionala perspektivstudie.C.rollerav en- -regler.Fi. debattinlägg.C.64.Utsikt framtidensregioner sjumot -29.Smittskyddsinstitutet organisationförSveriges 65.Kartboken.C.ny-nationellasmittskyddsfunktioner. 66. regioni utveckling.C.Västsverige-30.Kreditförsäkring företagsbeskattningen.DelNågraaktuellaproblem.Fi. 67. reformeringFortsatt av-31.Lagstiftning satellitsandningar Fi.om av

TV-programKu. 68.Långsiktigmiljöforskning.M.
32.NyaInlandsbanan. asylñirllággning.K. 69.Meningsfullvistelse Ku.
33.Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst C. 70.Telelag.K.
34.Fast.ighetsdatasystemetsdatorstruktur.M. 7l. Bostadsförmedlingi former.Fi.nya
35.Kart-ochmätningsutbildningari skolformer.M. 72.Det medlemskapet.C.kommunalanya
36.RadioochTV i Ku.ett.
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Fö.Försvarsmakten.tillstödför Administrativtochvårdstödvalfrihet-service, 105.Välfärdoch73.
Fö.Civilbefälhavama.106.störda.S.psykiskt

ombyggnad.Ku.vidinomSP Kulturstödmätteknikoch 107.Provningprivat74.Prova - Ekonomi.Ju.TeknikOrganisationeuropaperspektiv.N. VAL,108.iSMPoch
andraocharrendejordbnrketFi. ii krig. Investeringarkriserochpolitikunder 109.Ekonomisk75.

frågor.Ju.Huvudbetän- arrenderättsliga2000-talet.införSkogspolitiken76. InfomrationsTelmologirochdenBilagorinför2000-talet. InformationSkogspolitiken 110. nyakande.
Ju.fragorprocessrättsligaII. Jo. ochBilagor straff- m.m.inför2000-talet.Skogspolitiken - Jo.skogsvårdsorganisationen.framtidasocialförsäkringeni Denstörda 111.Psykiskt ett77. - kanslihuset.iAdministrationenkunskapsunderlag.S. 112.

Fi.Bilaga.administrationeninsolvens-internationella KlaravissaUtredningen78. om -företagsrekonstruktion.Ju.113.Lagfrågor.Ju. om Överenskommelsctrañksystem.organisation. Malmöregionenslokaleroch 114.fastigheter79.Statens ny- K.infrastruktur.trafrkensiåtgärderFi. om Svens]ABavvecklingforskning.Ju. i konkurrenskriminalpolitisk Kontroll avKriminologiskoch 115.80. - kontrollbesiktning.K.monopolpåJu. Bilprovningsdubbeltbättre.Trafikpolisen än81. mer arbetskraftAuthyrningochförmedlingutmaning.Ju. 116.Privat avGenteknik82. en- studieEnlågprisbutiken.och avEG.Ju.och 117.KonsumenternaAktiebolagslagen83.
Jo.dagligvaruhandeln.iJu. köpvanorkränkning bron. ändradeförErsättning84. genom privatpraktiserandeläkare.hosvårdförsvarsfastigheter.Fö. Arvodenför118.Förvaltning85. av utvecklingsochnulägeträdgârdsnäringSvensk119.U.betygssystem.86.Ettnytt -

Åtgärder ochjordbruk möjligheter.Jo.Sverigesförberedaför87. att
förslagEGlivsmedelsindustriför vegeta-om- ekoloochdenlivsmedelsexportenbiliesektom,

produktionen.Jo.giska
organisationochbehov,verksamhet-Veterinär88.

Jo.finansiering.
billigare.rättvisareenklareBostadsbidrag89. --- framtiden.Jo.förBiobränslen90.

Bilagedel.Jo.framtiden.förBiobränslen91.
U.Pliktleverans.92.
världen.U.skolaiSvensk93.

bildning.U.för94.Skola
projektkapitalmarknadenförsvenska95.Den

roll.N.framtidanuvarandeochstatens- arbetslivet.diskrimineringietniskFörbud96. mot
Ku.

samhälls-iHushállssparandetlitevi förSparar97.
Fi.ekonomin.

kartläggningsocialbidrag98. avKommunernas en-
kostnaderm.m.normer,

trädgårds-ochjordbruketinomRådgivningen99.
näringen.Jo.

Fi.arbetsgivarorganisationerna.och100.Staten
sjukvård.Fö.ochhlilso-Försvarsmaktens101.

förvaltningskostnaderMyndigheternas102.
Fi.löneförandringar.ochpris-budgeteringav-Fl-IU92.A.103.

handlingsplansvenskRiouppgiftefter104.Var -M.2000-talet.inför
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förochvårdvalfrihet-service,stödVälfärdochJustitiedepartementet
[73]psykisktstörda.Bundnaaktier.[13] kunskaps-socialförsäkringenPsykisktstördai ett-kreditupplysningslagen.[22]EES-anpassningav [77]underlag.Översyn sjöpolisen.[51]av billigare.[89]rättvisareBostadsbidragenklare -- -och [61]Ettreformeratåklagarväsendc.DelA B. kartläggningsocialbidragKommunernas avenAinternationellainsolvens-Utredningen vissaom kostnader [98]normer, m.m.frågor.[78] [118]läkare.privatpraktiserandeförvårdhosArvodenkriminalpolitiskforskning.[80]Kriminologiskoch

Trafikpolisen dubbeltbättre.[81]änmer Kommunikationsdepartementet
Genteknik utmaning,[82]en- Inlandsbanan.[32]NyaEG.[83]Aktiebolagslagenoch kommunikation.Rådförforskning ochtransporteromförkränkning brott.[84]Ersättning genom kommunikation.ochRådförforskning transporteromOrganisationTeknikEkonomi.[108]VAL, Bilagor.[55]arrendejordbruketochandraInvesteringari arrende Färjorochfarleder.[56]rättsligafrågor.[109] Telelag.[70]lnformationsTeknologinInformationochdennya ÖverenskommelseMalmöregionenstraftksystem.frågorstraff-ochprocessrättsliga [110]m.m. [114]i trafikensinfrastruktur.åtgärderomföretagsrekonstruktion.[113]Lagom Svenskavveckling ABKontrolli konkurrens av- kontrollbesiktning.[115]monopolBilprovningsFörsvarsdepartementet

utvecklingförtotalförsvaret-förslagForskningoch Finansdepartementet
åtgärder.[62]till försäkringssammanslutningar.[5]Koncessionförförsxrarsfastigheter.[85]Förvaltningav mervärdesskattelag.Nysjukvård.[101]Försvarsmaktenshälso-och

Motiv.Deltill Försvarsmakten.[105]Administrativtstöd - [6]bilagor.Del2.FörfattningstextochCivilbefálhavarna.[106] 4 [8]Fastighetstaxering Bostadsrätter.m.m.-Fastighetsskatt.[11]Socialdepartementet
1992.[19]LångtidsutredningensituationPsykisktstördas i kommunerna [23]Kontrollfrâgori tulldatoriseringenm.m.probleminvcnteringsocialtjänstensperspektiv.[3]43m ur [24]Avregleradbostadsmarknad.jämförandePsykiatrini Norden perspektiv.[4]ett-- internationellaenligtKartläggning kasinospelav -efterdöden.[16]Kroppen regler.[28]undersökningenobduktioneniDensista ett- [30]KreditförsâtkringNågraaktuellaproblem.wpsykologisktperspektiv.[17] verksamhet.[40]Risk-ochskadehanteringi statligTvångsvârdi socialtjänsten ochinnehåll.[18]ansvar-- Del [47]Avregleradbostadsmarknad,II.Statenshundskola.Ombildningfrånmyndighettill statistikensstatistikstyming statligaEffektivare Den-aktiebolag.[20] finansieringochsamordning.[48][21]till pensionärer.Bostadsstöd Skattpådicselolja.[53]folkpensionkvalifikattionsregleriRättentill - [57]naturaförmânerBeskattning vissa m.m.avinternationellaförhållanden.[26] statsanställda.[60]EnklarereglerförorganisationförSverigesSmittskyddsinstitutetny-- Delföretagsbcskattningen.reformeringFortsatt avnationellasmittskyddsfunktioner.[29] 1671patienter levnadsförhållanden,Psykiatrinochdess - [71]Bostadsförmedlingi former.nyautveckling.[37]vårdensinnehålloch i krig.[75]kriserochEkonomiskpolitikunder[39]Begreppetarbetsskada. organisation.[79]fastigheterochlokalerStatens ny-långtidssjukaLivskvalitetförpsykiskt i samhälls-lite HushâllssparandetSpararvi förservice,stödochvård.[46]forskningkring- ekonomin.[97]inomäldre-ochAvgifter högkostnadsskyddoch [100]arbetsgivarorganisationema.Statenoch[50]handikappomsorgen, förvaltningskostnaderMyndigheternas[52]samhälleföralla.Ett [102]löneförändringar.budgetering pris-ochav-
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Kulturdepartementetkanslihuset.iAdministrationen

[112]Bilaga.administrationenKlara [10]rundradiosändningar.förbolag- Ettnytt
TV-prograrn.satellitsändningarLagstiftning avom

Utbildningsdepartementet [36]iRadioochTV ett.Grundutbildningenskompetens.Frihet [69]asylförläggning.påvistelseansvar Meningsfull-- [96]villkor arbetslivet.idiskrimineringemiskFörbudmot
högskolan.[1]i [107]ombyggnad.vidKulturstöd

[12]högskoleutbildning.Konstnärlig
Näringsdepartementetperspektivnågrai högskolanledarskapLedningoch -

[15]möjligheter.och SPochmätteknikinomochProvningprivat-Prova3-årigförsöksverksamhetenmedUtvärderingav [74]europaperspektiv.iSMP[25]gymnasieskolan.iutbildningyrkesinriktad projektkapitalför statensmarknadensvenskaDen -elevavgifter.[38]ochBidragFriståendeskolor. [95]roll.framtidanuvarandeoch[44]grundutbildning.högskolansförResurser
[59] CivildepartementetLäraruppdmget.

[86]betygssystem.Ettnytt [9]i kyrkan.Ekonomiochrätt a[92]Pliktleverans. [33]tjänstfolkrörelsemasmarknadsföringslagstifmingemmåiKasinospelsverksamhet[93]världen.skolaiSvensk EES-anpassningav[94]bildning.förSkola ochförbam-styrfonnerförmindreMer nya- ,i[54]ungdomspolitiken.Jordbruksdepartementet i[63]perspektivstudie.Regionalaroller en-[14]handelsgödsel.kadmiumiMindre debattinlägg.sjuregionerframtidensUtsiktmot -Huvudbetänkande.2000-talet.Skogspolitikeninfor [65]Kartboken. lr[76] [66]utveckling.regioniVästsverige-[76]2000-talet.BilagorinförSkogspolitiken [72]medlemskapet.kommunalaDet[76]Bilagorinför2000-talet. II.Skogspolitiken
Åtgärder naturresursdepartementejordbrukochSverigesförbereda Miljö- ochföratt

vegetabilie-EG förslaglivsmedelsindustriför om tillåtevarförvi- seminariumför risker.EttRegler omekologiskaochdenlivsmedelsexportensektom, [2]inneföroreningar änute.mer[87]produktionen. [34]datorstruktur.Fastighetsdatasystemetsochorganisationbehov,verksamhet-Veterinär [35skolfonner.imåtningsutbildningarochKart- nya[88]finansiering. vattenskotrar.Angående[90]framtiden.Biobränslenför stadsutveckling.[42]hållbarförKretslopp Basen-Bilagedel.[91]framtiden.förBiobranslen DeveloUrbanSustainableBasisofTheEcocycles-ochjordbruketinomRådgivningen [43]ment.trädgårdsnäringen.[99] [45]riktlinjer.ochavfallMiljöfarligt ansvar-skogsvårdsorganisationen.1framtidaDen miljöskuldenhur utvecMiljöskulden.Enrapportomstudielågprisbutiken.EnochKonsumenterna av [58]ingentinglas gör.omdagligvaruhandeln.17]iändradeköpvanor [68]miljöforskning.Långsiktigochutvecklings-nulägeträdgårdsnäringSvensk införhandlingsplansvensk- efterRiouppgiftVår -[119]möjligheter. [104]2000-talet.
Arbetsmarknadsdepartementet

strategi.nationell [7]Kompetensutvecklingen-Årsarbetstid.[27]
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