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förTill statsrådet och chefen

jordbruksdepartementet

chefenbemyndigade regeringenGenom beslut den 21 november 1991
särskild kommission medför jordbruksdepartementet tillsättaatt en

EG förberedautifrån Sveriges ansökan medlemskap iuppgift att om
1990 års livs-omställningsbeslut omfattasavstämning de som aven av

medelspolitiska beslut.
decemberbemyndigande förordnades den 19Med stöd dettaav

ordförande,1991 f.d. landshövdingen Claes Elmstedt,till ledamöter
bankdirektör Piarektor Carlsson, direktör Olof Karlander,Mårten

1992 chef-Nilsson, generaldirektör den 7 januariPer Wramner samt
Till huvudsekreterareekonom Klas Eklund t.o.m. 1992-09-30. resp.

Carl Johansekreterare utsågs 27 januari 1992 avdelningschefden
PernillaLidén 1992 departementssekreterareden 15 februarisamt
februariIvarsson. biträdande förordnades den 1Som sekreterare

1992 fil. kand. Agneta Boman.
Lindell DagYvonne Gustafsson, Kaarlo Laakso, Rolf samt von

jordbruksdeparte-Schantz för finans-, utrikes-, miljö- ochhar resp.
Kommissionen har vidare biträttsräkning följt arbetet.mentens av av-

delningschef och enhetschef Börje Karlsson.Hans Andersson
parlamentariskGenom den 22 januari 1992 förordnadesbeslut som

referensgrupp till kommissionen riksdagsledamöterna Lennart
Anita Gradin s, Holger GustavssonBrunander s,c, Jan Fransson

Windén nydRosén fp, Christerkds, Carl G Nilsson m, Bengt
Åhnberg.Annikasamt

SOU1992 lämnat betänkandetKommissionen har den 2 september
Åtgärder livsmedels-199287 för förbereda Sveriges jordbruk ochatt

industri EG förslag vegetabiliesektom, livsmedelsexportenför om-
och den ekologiska produktionen.



I enlighet med sina direktiv har kommissionen under förevarande
arbetes gång haft kontakter med olika berörda myndigheter och orga-
nisationer. Referensgruppen vid tillfälle informeratshar arbe-ett om

och beretts tillfälle lämna synpunkter det.tet att
Kommissionen får härmed överlämna 1992125betänkandet SOU

Åtgärder för förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustriatt
för EG förslag animaliesektom.om-

Stockholm i november 1992

Claes Elmstedt

Mårten Carlsson Olof Karlander

Pia Nilsson Per Wramner

Carl LidénJohan

Pernilla Ivarsson
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SOU 1992125 Sammanfattning

Sammanfattning

Omställningskommissionen erhöll i november 1991 regeringens upp-
drag förbereda avstämning 1990 års livsmedelspolitiskaatt be-en av
slut utifrån Sveriges ansökan medlemskap i EG. börjanIom av sep-
tember 1992 lämnade kommissionen förslag åtgärder för vegeta-om
biliesektom, livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen.

föreliggandeI delbetänkande redovisas resultatet kommissionensav
behandling animaliesektoms anpassning.av

Utgångspunkter

Anpassningsåtgärdemas syfte få jordbruk har förutsätt-är att ett som
ningar överleva och utvecklas med de förutsättningaratt ettnya som
medlemskap innebär. En utgångspunkt bevaraär öppetattannan ett
och levande kulturlandskap. De förändringar priser och villkorav

undergörs anpassningsperioden måste signaler till berör-som rättge
da och utformade på sådantparter de miljöpolitiskasättettvara att
målen uppnås.

I 199293130 vissa jordbrukspolitiska frågor uttalasprop. om att
regeringens målsättning Sverige skallär bli medlem i EG fr.o.m.att
den l januari 1995. Det övergripande förhandlingsmålet jordbruks-
området fullständigär integrering med EGsatt jord-en gemensamma
brukspolitik skall ske från den dag Sverige blir medlem. Utgångspunk-

Sverige vidär integrationenten skall uppnåatt så positivastora sam-
hällsekonomiska effekter möjligt med hänsyn till både be-tagensom
hovet stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och till kon-av en

och skattebetalamas intressen.sumenternas En ambition bör därvid
inga övergångsåtgärder skall behövaatt tillämpas sedan Sverigevara

blivit medlem övri konkurrensbegränsande åtgärdersamt undan-att ga
röjs. En anpassning de totalt lägre pris-, stöd- och kostnadsni-mot sett
våer gäller inom EG måste därför omedelbart påbörjas.som

Som aviserats i kommissionens första delbetänkande skall effekten
förslagen rörande vegetabilieproduktionens anpassning animalie-av
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produktionen behandlas. En utgångspunkt kommissionenför har där-
för varit spannmålspriset i Sverige ligga ikommer nivå medatt att
det inlösenpris EGs vid tidpunkten för svensktmotsvarar ettsom
medlemskap, vilket föreslagits i kommissionens första betänkande.
För säkerställa denna prissänkning kompletterar kommissionenatt nu
sitt tidigare förslag med referensprissänkningar för spannmål.

Eftersom EG har lägre pris-, kostnads- och stödnivåer på animalie-
området kommissionen det fram till medlemskap i EG äratt ettanser
angeläget successivt sänka dessa. Statsmaktema kan bidra tillatt en
anpassning till EGs villkor sänka det gränsskydd påattgenom pro-
teinfodennedel bidrar till hålla de kostnaderna påsvenskaattsom en
högre nivå EGs.än

Jordbruksministem har i 199293130 vissa jordbrukspoli-prop. om
tiska frågor redovisat sin avsikt föreslå regeringen fr.o.m. denatt att
l januari 1993 införselavgiftensänka på proteinfodermedel med
30 %. Animalieproducentema kan sinadärmed sänka kosmader. Detta

för sänkt pris- och stödnivå inom sektorn. Den kanutrymmeger en
åstadkommas sänkt gränsskydd eller sänkninggenom genom en av
direktbidragen. Produktionsprocessen medför tidsförskjutning mel-en
lan den proteinfoderregleringenborttagna effekter i formoch sänk-av

kostnader. Gränsskyddssänkningar kommer till viss del äventa att om-
fatta förädlings- och uppsamlingsleden. För den ökade kon-mötaatt
kurrens EG-medlemskap nödvändigtinnebär det medärettsom en
effektivisering i samtliga insatsvaruledetled i livsmedelskedjan från-
till detaljistledet. Kommissionen utgår ifrån dessa led, liksom ävenatt
de led ligger efter prisregleringsledet, vidtar alla de åtgärdersom

möjliga för sig situationen. Effekternatill denär attsom anpassa nya
de föreslagna åtgärderna i livsmedelskedjans alla led bör följasav

upp.
finns sänkningarDet denna åtgärd behov ytterligareutöver avav

EGs nivåer.priserna inom animaliesektom för dessa tillatt anpassa
Motivet och påskyndahärför tydliggöra de framtida villkorenär att
effektiviseringen så konkurrenskraften stärks.att

sina förslag tagit till skillnadKommissionen har i hänsyn den som
finns till sänkamellan olika kostnader det gäller möjlighetennär att

kostnadsnivån först pådessa på kortare eller längre sikt. Eftersom
inom EGlängre sikt kan förväntas sig till den gäller äranpassa som

prisnivån sådet därför, enligt kommissionen, inte rimligt sänka attatt
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den i nivå med EGs före den 1 januari 1995, vilket det datumär är
för medlemskap kommissionen enligt sina direktiv utgår ifrån.som

Dessutom det förmodligen så precis det föreliggerär att som
skillnader mellan olika EG-länders prisnivåer det inte osannoliktär

prisnivån i åtminstone vissa delar Sverige kommer avvikaatt attav
från EGs. Detta kan bero på transportkostnader. Vidare kan vissen
del den svenska produktionen grund önskemål från konsu-av av

betinga mervärde i konsumentledet. Detta har beaktats imenterna ett
samband med förslagen takten i anpassningen.om

Kommissionen vill understryka den betydelse utfalletstora som av
den ekonomiska politiken får för livsmedelssektom i fråga möjlig-om
heterna till smidig anpassning till EG. Inte minst gäller det ränte-en
nivån.

Förslagen

Jordbruksministem har, aviserat sänkning införsel-nämnts,som en av
avgiften på proteinfoder med 30 % den l januari 1993. Kommissio-

den resterande avgiften bör bort för dessa foderme-attnen tasanser
del den 1 juli 1993.

Utöver den sänkning priserna på animalieprodukter därige-av som
möjliggörs har kommissionen ytterligare anpassningansett attnom en

till EGs prisnivåer nödvändig. Mellan tredjedel och hälftenär en av
den återstående skillnaden mellan Sveriges EGsoch priser i det pris-
reglerade ledet bör kunna elimineras fram till den 1 januari 1995.

En sänkning spannmålspriset den förväntade EG-nivån eftermotav
fullt genomförd reform CAP medför tillsammans med bort-en ettav

tagande gränsskyddet för proteinfoder kostnaderna i animalie-attav
produktionen sänks i följande omfattning
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effektProduktionsg-ren krkg produkt varav av
protein-borttagen

foderreglering

Mjölk 0,25 0,15lcrkg
Nötkött 3,00 krkg 0,75
Griskött 2,00 krkg 1,25
Ägg 1,05 krkg 0,70
Slaktkyckling krkg 0,801,15
Får- och lammkött 0,50 krkg 0,10

Avser slaktad förvikt köttslagen
Källa Statensjordbruksverk

Direktbidrag

jordbruket skallRegeringen har för budgetåret 199293 föreslagit att
innebärtillföras 600 miljoner i form direktbidrag. Det1 kronor av

beloppet skall för-totalt minskning med 800 miljoner kronor. Huren
delas riksdagen fattat beslutkommer inte bestämmas förrän haratt

beloppet.om
nötköttsproduktionen betaladesDet belopp för direktbidrag till som

miljoner Un-under budgetåret 199192 utgjorde totalt 168 kronor.ut
sammanlagtder år 1992 utbetalades djurbidrag pådärutöver ett ca

am- och100 miljoner köttproduktionkronor till självrekryterande
utbetalas framdikor. Kommissionen föreslår bidragdessa ävenatt

till medlemskap i EG.ett
förslag jord-Eftersom riksdagen behandlat regeringensinteännu att

budgetåret tillföras 600 miljoner kronorbruket för 199293 bör 1
mjölkpro-förkan kommissionen inte hur direktbidragetstortange

minskning det kanduktionen blir för innevarande budgetår och vilken
innebära jämfört föregående år. Genom den minskningmed ärsom

föreslår,kommissionentrolig, har del den prissänkning re-en av som
någragenomförts Eftersom det inte finnsdan för mjölkproduktionen.

djurbidrag denför mjölkkor EG förordar kommissioneni ävenatt
direkt-återstående minskningprissänkningen uttas avgenom en

bidragen.
krmjölkko199394 kommissionen 800För budgetåret föreslår att

dåutbetalas minskning direktbidragendirektbidrag. Den somsom av
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totaltjämfört budgetåret 199192har genomförts med
Återståendemjölk.1 530 krmjölkko drygt 25 örekgmotsvarar

resterandebudgetåret 199495 dåsänkning direktbidragen förgörsav
olika mejeriprodukter påverkas800 kr bort. Referensprisema påtas

därmed inte.
mjölkproduktionen enligtUtvecklingen direktbidragen för serav

krmjölkkokommissionens förslag följerut som

199192 199394 199495199293

2 330 800 -

Referensprissänkningar

griskött, få-Kommissionen föreslår referensprisema för nötkött,att
medlemskap igelkött och successivt tiden fram tillsänks underägg ett

enligt föl-EG. Detta skulle medföra utveckling referensprisemaen av
jande

ÄReferenspris Nötkött Griskött Fågelkött gg

1992november 29,57 19,61 20,72 1,85l
ljuli 1993 29,57 18,61 19,72 10,85

januari 19941 28,07 17,61 17,97 10,35
juli 19941 26,57 16,61 17,97 10,35

Oljeväxter

Kommissionen föreslår för 1994 års skörd arealbidrag tillatt ettges
oljeväxtodlingen på 000l krha. Det det arealbidragmotsvarar som
kommissionen föreslagit skall utbetalas till spannmålsodlingen för

år. Kommissionen föreslår fröpriset till 2,30vidare sättsattsamma
1994krkg för års produktion.
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Effekter kommissionens förslagav
effekter på kon-Kommissionens förslag på animalieområdet får stora

sumentprisema.
konsumentprisema deKommissionen effekten påuppskattar att av

tillgränsskyddssänkningama på animalier fram med-föreslagna ett
beroende på vilketlemskap blir mellan 1,9 och 2,6 miljarder kronor

spannrnåls-prissänkningama få. sänktagenomslag handeln låter De
kon-priserna och borttagna förmalningsavgiften sänker därutöverden

Samman-sumentprisema mellan och miljarder kronor.med 1,1 1,4
utgifterlagt minskar alltså kommissionens förslag konsumenternas

för livsmedel mellan 3 4 miljardermed och kronor.
mellan 5 %innebär prissänkningar i konsumentledetFörslaget

och 12 % för de aktuella produkterna.
påintäkterFörslaget innebär för animaliesektom jordbmkamasatt

minskar jäm-gränsskydd och minskade direktbidraggrund sänktav
1991. Samtidigt minskar kost-fört med de förhållanden rådde årsom

för anima-Nettoeffektennaderna på grund sänkta foderkostnader.av
Jordbruketsmiljonerliesektom blir uppskattningsvis 900 kronor. to-

tala intäkter år 1991 29 miljarder kronor.var
i jordbruketeffekter uppstår på lönsamhetenHur ärstora som

måstesig prissänkning på produkternasvårt uttala En mötasatt om.
varvidproduktionskostnademamed effektiviseringar för minskaatt

de negativa effekterna på lönsamheten kan begränsas.
goda i mjölk-Möjligheterna minska kostnaderna bedömsatt vara

nötkötts-produktionen variera i olika delar landet. Inomkan avmen
uppföd-intensivaproduktionen blir svårare, särskilt inom dendet

extensiva nötköttspro-ökar stödet till denningen. Vid medlemskapett
Sverige intenuvarande läge iduktionen så i förhållande tilldennaatt

därför intebedömslönsamhet. Antalet betande djurborde sämre
anpassningsperioden.minska undernämnvärt

betydelse förUtvecklingen inom animalieproduktionen är storav
odlingsland-riktbibehålla och biologisktmöjligheterna öppetatt ett

behandla frå-betänkande,Kommissionen skall, i sitt kommandeskap.
livsmedelspolitikenmiljömål inom den nuvarandehur dettagan om

EG. Skilda styrmedelmedlemskap iskall tillgodoses införkunna ett
kulturlandskap be-levande kommerför bevara ochöppet attatt ett

handlas.
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kommer också stödet till jordbruket iKommissionen behandlaatt
regionalpolitiskt betingade jordbruks-Sverige och vissa andranorra

livs-Behovet utvecklingsinsatser inom jordbruket ochstöd, m.m. av
medelsindustrin kommer också diskuteras.att
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1 Uppdraget, m.m.

Enligt sina dir. 199197 skall kommissionen förbereda dendirektiv
avstämning omställningsbesluten i 1990 års livsmedelspolitikav som
skall ske efter det EG har lagt fast principerna för sin kommandeatt
jordbrukspolitik. Kommissionen skall beakta faktorereffekter och

inte kända eller förutsedda vid tidpunkten för 1990 års livs-som var
medelspolitiska beslut. I första hand skall effekterna medlem-ettav
skap i EG beaktas.

Utgångspunkten för arbetet omställningen jordbruket skallär att av
fullföljas på sådant Sverige vid inträdet har stark ochsättett att en
konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri. Vidare an-

det angeläget svenska jordbruket får möjlighetdetäratt att attges
konkurrera på lika villkor med omvärlden och målet öppetatt ettom
och levande kulturlandskap kan uppnås.

Kommissionen skall enligt direktiven löpande redovisa sina slutsat-
förslagoch lämna till erforderliga förändringar i gällande beslutser

för handi första åstadkomma smidig anpassning svenskt jord-att en av
bruk och svensk livsmedelsindustri till EG.

Kommissionen har i sitt första betänkande SOU 199287 lämnat
förslag till anpassningsåtgärder inom vegetabiliesektom, livsmedelsex-

och den ekologiska produktionen.porten
I 1992932130 vissa jordbrukspolitiska frågor uttalas attprop. om

målsättningregeringens Sverige skall bli medlem i EG fr.0.m.är att
den l januari 1995. Det övergripande förhandlingsmålet jordbruks-
området bör fullständig integrering med EGsattvara en gemensam-

jordbrukspolitik skall ske från den dag Sverige blir medlem. Ut-ma
gångspunkten är Sverige vid integrationen skall uppnå såatt stora po-
sitiva samhällsekonomiska effekter möjligt tillmed hänsyn tagensom
både behovet stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring ochenav

skattebetalarnastill konsumenternas och intressen. En ambition bör
därvid övergångsåtgärder skall behöva tillämpasinga sedanattvara
Sverige medlemblivit övriga konkurrensbegränsande åtgär-samt att
derundanröjs, båda fallen basisi ömsesidighet. anpassningEnav
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gällerkostnadsnivåertotalt lägre pris-, stöd- ochdemot sett som
påbörjas.inom EG måste därför omedelbart

ambitionsnivå påupprätthålla fortsatt högEtt mål ocksåär att en
djurskyddsdjur-miljö- ochregionalpolitiska området pådet samt

hälsoområdet.
för-skullejordbruksministem detI propositionen anför att envara

animalieproduktionenvegetabilie-del villkoren för såväl somom
sammanhang. HanEG klargöras ifram till medlemskap i kunde ettett

förgrundernaavsikt lämna förslagtillkännager också sin att enom
till 1993 årsi sin anmälanlivsmedelspolitikensuccessiv anpassning av

bakgrund beslutatdennabudgetproposition. Kommissionen har mot
för-animaliesektom och lämnapåskynda sin behandling ett separatav

pris- ochtill EGspå anpassningslag denna, vilket bygger enom
livsmedelsområdet.marknadsregleringar på

1990 årsmedsitt arbeteKommissionen fortsätter stämmaatt av
levande kultur-ochmedel för bevarabeslut mål och öppetatt ettom

arealersätt-frågananslutning därtilllandskap med i prövaattsamt om
jord-enlighet medlandskap. Ibevaraning metod öppnaattsom en

kommis-proposition kommerovannämndabruksministems uttalande i
miljöåtgärderde kompletterandesionen också beaktaatt numerasom

Kommissionenjordbrukspolitiken.dendelär ar-gemensammaen av
vissa andraSverige,jordbruket ibetar också med stödet till re-norra

investeringsstöd ochjordbruksstöd,gionalpolitiskt betingade över-
etableratsjordbrukareunderlätta för degångslösningar för att un-som

utvecklingsin-bl.a. behovetår, Vidare kommerder avm.m.senare
diskuteras.livsmedelsindustrinochinom jordbruket attsatser

med frå-sammanlänkadanpassningAnimalieproduktionens är nära
kulturlandskap. Denlevandebevarandet ochöppetett sena-avgan om

Där-betänkande.behandlas i dettatidsskäl inte kunnatfrågan harre av
mil-ingåendedeni betänkandetför har det inte varit möjligt göraatt

bordekommissionenförslagenjökonsekvensanalys ansersomav
gjorts.



SOU 1992 125 19Kapitel 2

2 Vad innebär medlemskap i EGett

2.1 Marknaden för animalier

Genom den avreglering påbörjats i Sverige 1990 års livs-som genom
medelspolitiska beslut har de tidigare produktionsöverskotten på fler-
talet områdena inom animaliesektom i det eliminerats.närmasteav
Jordbruksverkets 199230.rapport

Överskottsproduktionen inom mjölksektom har i upphört.stort sett
Detta har medfört avräkningsprisema har ökat under produktions-att
året 199192 jämfört med föregående år. En viss produktionsökning
förutses för produktionsåret 199293. Utvecklingen på köttområdet
har under de åren kännetecknats snabb produktions-senaste attav en
anpassning Den snabba anpassningenägt har gjort detatt storarum.
prisfall avregleringen väntades medföra uteblivit.har Konsumtio-som

har upprätthållits eller ökat för och griskött. Produktionennöt-nen
gris-, får- och lammköttnöt-, för närvarande inne i öknings-ärav en

fas.
Sveriges gränsskydd har i jämförelse med situationen i EG stör-en
inverkan prisnivån. EGs marknadsprisema störresystemre ger

möjlighet variera och konkurrensen på marknaden i allmänhetatt är
hård. För flera de viktiga produktionsgrenama inom animaliesek-av

karaktäriseras situationen inom EG eller mindretom störreav pro-
duktionsöverskott i förhållande till den totala konsumtionen. Mark-
nadssituationen skiljer sig dock mellan medlemsländerna. Den sven-
ska livsmedelssektom får vid medlemskap i EG på mark-ett agera en
nad med hårdare konkurrens. Samtidigt får tillgång till mark-man en
nad består 300 miljoner konsumenter.änsom av mer

2.2 Stödnivåer

Stödnivån till jordbruket kan uttryckas på olika En jämförelsesätt.
med förhållandena inom EG visar enligt OECDs beräkningar stöd-att
nivån till den svenska produktionen högre i EG. OECDs beräk-är än
ningar s.k. PSE-tal Producer Subsidy Equivalents visar skill-attav
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animaliepro-tillutsträckning kan hänförasnadema i stödnivå i stor
totalt isåvälberäkningarduktionen. Stödet enligt dessa somanges

andelhurPSE-talet kanDet procentuella sägas storprocent. avange
denstöd. Avolika formerjordbrukets intäkter utgörs se-avavsom

EGPSE-talen föraktuellafrån OECD framgår denaste rapporten
Sverige.och

1988-91samtligaTabell 1 PSE produktertotalt,

199119901988 1989

EG
6367.54.50 68.00PSE-net ECU 58.43miljarder

494946 41PSE-net %, totalt
52 6037PSE-net vegetabilier 51%,
47 4443 42PSE-net %, animalier

Sverige
16.3816.67 19.9015.50PSE-net miljarder kr
2.162.69.452.09 2PSE-net miljarder ECU

596152PSE-net %, totalt 52
5650 7139PSE-net %, vegetabilier
6053 5558PSE-net %, animalier

19911990uppgifterna fördefinitiva medanUppgifterna för 1988och 1989är resp.
preliminära prognosl.är enresp.

jord-tillutgårsamtliga stödskall i principBeräkningarna somavse
regleringssy-följd olikabruket. Skillnader i foderkosmader avsom en

foderstödet tillfördyring utgörbeaktade denär attstem somgenom
beräkningar-föreligger i resultatenviss osäkerhethar avdragits. En av

olikafrånlämnatsunderlagpå skillnader i detbl.a. beroende somna,
mel-mellan olika årkraftigtProcenttalen varierar ocksåländer. samt

årolikamellanskillnadernaanimalier och vegetabilier. Delan stora
världsmarknadsprisema. höga stöd-Depå förändringar iberor främst

förklaras bl.a.Sverige år 1990vegetabilieproduktionen inivåema för
arealbidrag.medi kombinationrelativt höga inhemska priserav

stöd,reduce-marknadsprisstöd,direkta1 PSE-beräkningarnaingår följande stödI
för råd-kostnadertjänsterLex.ring kostnaderför insatsvaror,allmänna statensav

vissaregionala stödoch öv-forskning, delstatligagivning, utbildning, m.m., samt
stöd.riga
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PSE-talen allt alltför trubbigt instrument för kunnaär trots ett att
slutsatserdra vid vilken stödnivå den svenska produktionen kon-ärom

kurrenskraftig EGs. Beräkningarna heller inte avseddaärgentemot
användas för jämförelser länder emellan. EGs PSE-tal visar vida-att

utifrångenomsnittligt värde för hela Gemenskapen. Omettre man
kostnader och priser vill svensk konkurrenskraft det där-bedöma är
för relevant jämförelser våra konkurrent-medgöra närmasteattmer
länder. Sådana såvälstudier för närvarande flertal hållgörs ett av
offentliga Sveriges Lantbmks-Statens jordbmksverk ochorgan som
universitet branschintressenter.som av

Gemensamt för flertalet på histo-studierna de grundar sigär attav
riska värden. I huvudsak statiska jämförelser. För bedömagörs att
förmågan till anpassning i jordbruket det ocksåönskvärt att stu-vore
dera utvecklingen i dynamiskt perspektiv med hänsyn till deett mer
allmänna förutsättningar, samhällsekonomiskadet läget, kant.ex. som
gälla under kommande år. effektiviseringsarbetet fångasDet pågående
inte heller vid statiska analyser. Sektoms struktur med mångaupp
små företag har betydelse anpassningsförmågan.för Kommissio-stor

får dock utgå från det befintliga material fram.tasnen som
En anpassning till EGs regleringstödsystem, och marknad kom-

inte likamedge höga generella stödnivåer inkl. djurbidragattmer
i dag gäller i Sverige. Det finns därför inom animalieproduk-som

tionen behov kostnadsanpassning och effektivisering. Detett stort av
gäller särskilt för nötkötts- och mjölkproduktionen. ekonomiskaDe
villkoren för primärproduktionen måste tydliggöras för undvikaatt
onödiga samhällsekonomiska förluster. Oförändrade stödnivåer leder
för animalieproduktionens del till bibehålls eller förnyasatt resurser

kan bli överflödiga vid EG-inträde.ettsom
Konkurrensförrnågan hos den svenska produktionen ocksåavgörs
andra faktorer priset, hur produktionen uppfyller markna-än t.ex.av

dens och konsumenternas efterfrågan olika kvaliteter. Olika reglerav
inom miljöområdet och djurhållningen påverkar också konkurrensför-
mågan. Inom EG förekommer dessutom särskilda villkor vid sidan av

generella pris-de och marknadsregleringama, främst investerings-
inkomststödoch i s.k. mindre gynnade områden 3.se vidare kap.

Vår, i relation till EG, generellt miljö- och djurvänliga produk-sett
tion medför inte bara merkostnader kan också skapa mervärden.utan
Det i internationellt perspektiv unika smittskyddsläge Sverigeett som
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fråga salmonella,har för djurproduktionen, i ärt.ex. en annanom
tillgång.

konkurreramöjligheternaFör det svenska jordbruket kommer att
konkurrens-också till del beroendeoch överleva i EG stor att vara av

livsmedelsindustrin. För helaförmågan hos främst insatsvaru- och
effektivisering nöd-livsmedelskedjans olika led gäller ökad äratt en

den ökade konkurrensvändig för jordbruket skall kunna mötaatt som
i EG innebär.medlemskapett

och får-mjölkVidare bör framhållas produktionen nöt-samtatt av
imiljömässiga mervärden i Sveirgekött betydligtskapar änstörre

betydelseprodukternasnärliggande EG-länder. Exempel på detta är
och mellan-mångfald i våra skogs-för landskapsbild och biologisk

olika möjlighe-EGs jordbrukspolitik finnsbygder. Inom förramen
till produktionsstöd i syfte bevara dessa värden.attter

2.3 Kostnader

animaliesektominomEGs produktpriser för flertalet produkterär
medföradärförMedlemskapet kommerlägre de svenska. ettän att

kostnader kom-produktionen. För vissakostnadstryck på den svenska
EGs politik innebäraanpassningen tillmedlemskapet och att enmer

proteinfoder-vissagäller i frågaautomatisk anpassning. Det t.ex. om
allmän-påverkas dekostnadermedel och spannmålssubstitut. Andra av

svenskaför detgäller generellt nä-ekonomiska villkoren. Fråganna
jord-hänföras tillspecifiktkonkurrenskraft och kan interingslivets

ochförutsättningarpåverka dessabruksproduktionen. Möjligheten att
jordbrukspolitiska medlensutanför dedärmed kostnader ligger ram.

kapital- och bygg-arbets-,dettaKostnader berörs är t.ex.avsom
kostnader.

kostnadsläge harsvensktfaktorer påverkar göraAndra attsom
förutsättningardemografiskaochmed de särskilda geografiska som
jämförelsevis långaoch iSverige klimat, befolkningstäthethar, t.ex.

i föräd-strukturenpåverkat den svenskaavstånd. Avstånden har t.ex.
Produk-transportkostnader.medför också högrelingsindustrin, men

klimatet.positiv riktningnegativ ochtionen påverkas både ikan av
närliggan-iviss produktionOdlingsförutsättningama för är sämre än

och därmeddock sjukdomstryckSamtidigt kande konkurrentländer.
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behovet kemiska medel för bekämpa skadegörare mindre.attav vara
Kostnader för byggnader påverkas också klimatfaktorer.av

Slutligen påverkas de svenska kostnaderna vissa särreglerav som
ställer krav på produktionen och inte har någon motsvarighet isom
de EG-reglema. Särreglema framför allt ekono-ärgemensamma av
misk betydelse i primärproduktionen. Svenska djurhållningsregler
och miljökrav på gödselhantering exempel särregler. Dessaärt.ex.
innebär i allmänhet ökade produktionskostnader. Samtidigt kan regler-

också ha positiva effekter för djurhälsan. Man bör också beak-t.ex.na
sådana regler i ökad utsträckning införs i våra konkurrentlän-attta

der, varför skillnaderna sannolikt kommer minska på sikt.att

2.4 Den jordbrukspolitikengemensamma

Som medlemmar EG och omfattade CAP kommer Sverige såle-av av
des tillämpa de olika delarna den politikens mark-att av gemensamma
nadsreglering. Det betyder såväl återinförande vissa instrumentav

avvecklades i och med 1990 års beslut införandesom som av nya -
framför allt utbudspåverkande regleringar. Jordbruksstödet måste-

till lägre nivå. Det svenska gränsskyddet tredje landanpassas moten
får till EGs nivåer, vilket innebär såväl höjningar sänk-anpassas som
ningar. följandeI det beskrivs de generella principerna för EGs poli-
tik. Beskrivningar hur EGs reglering utformad förärav resp. pro-
duktområde vid ingående genomgång i kap.ges en mer

2.4.1 Utformning EGs marknadsregleringav
Inom EG tillämpas i princip enhetliga regler för prisregleringen av
jordbruksprodukter. Alla medlemsländer har gränsskydd motsamma
länder utanför Gemenskapen. För flertalet sektorer har EGs mark-
nadsingripande åtgärder hittills varit uppbyggda kring prisstöd.ett

administrativtEtt målpris riktpris fastställs för standardprodukten
per kilo levande vikt djur, liter helmjölk eller kiloper per spann-
mål. Detta pris skyddas omvärldens prisnivåmot gräns-ettgenom
skydd. På den inhemska marknaden kan EG-kommissionen genom
interventionsköp och exportbidrag hindra priset från sjunka underatt

viss nivå. Från interventionslagren kan produkterna antingenen
EG-marknaden vidavsättas tidpunkt eller exporteras.en senare
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ochinterventions-prisertvå politiskt fastställda trös-Ytterligare är
marknadsprisinterventionspris ochkelprisema. Förhållandet mellan

förTröskelpriset grundenstödköp intervention sker. äravgörs när
priser fram-mellan dessainförselavgifter. Förhållandetberäkning av

går fig.av

Figur l EGs prissystem

RiktQris
l röskelpns

ftlmportavqi
[xportbidrag

fVM-prs cii ./\/\/V fobVM-pr;s

[G-marknad

StatensjordbruksverkKälla

medlems-regler förmed land gällerVid handel tredje gemensamma
skallEG-marknadenpriset fördet fastställdaländerna för politisktatt

nivå berorimportavgifterupprätthållas. Vid importkunna uttas vars
EGströskelpriser.och EGsmellan världsmarknadsprisskillnaden

gränsskyddsnivånochgemenskapspreferenshar stark rym-system en
skyddargränsskyddetöverskydd, dvs.produkterför många ettmer

marknadspriset.prisnivå det internahögre änen
mel-prisskillnademautjämnaExportsubventioner föranvänds att

normalfalletprisnivå iEGsEftersomEG och världsmarknaden.lan
utgår tillbidraginnebär detvärldsmarknadsprisnivånöverstiger att

intestorlek dockSubventionemasEGs jordbruksexportörer. sätts
Åtvå marknader.mellan dessaskillnaden i prisautomatiskt enasom
inommarknadsbalansenförsörjningssituationentillsidan hänsyntas
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EG och å andra sidan förs aktiv exportpolitik. Subventionema kanen
Ävensåledes utgå med olika belopp till olika tredjelandsmarknader.

vid förekomst bilaterala kan bidragen differentierasav arrangemang
för olika destinationer.

Dessa två element i EGs jordbruksreglering, överskyddet i gräns-
skyddet och den relativt påverkan marknadssituationen harstora som
på prisbildningen, bl.a. därför exportpolitiken inte automatiskt lyf-att

alla pristryckande frånöverskott marknaden, förklarar skillna-ter ut
den mellan gränsskyddat pris och marknadspris. Det också anled-är
ningen till vad i jämförelse med Sverige kan tyckassom en vara para-
doxalt, nämligen EG för vissa har högre gränsskydd ochatt ettvaror
samtidigt lägre marknadspriser.

EG-kommissionen bestämmer hur kvantiteter skallstora som expor-
och från vilket medlemsland. Därefter kan lägga interas exportörer

anbud till kommissionen få viss kvantitet till vissatt exporteraom en
ersättning. Om anbudet får licensexportörenantas att exporteraen
den angivna kvantiteten, ofta med bestämd destination. EGs export-en
bidrag således fastställda EG-kommissionenär medan anbudsgiv-av
ningen gäller priset för den interventionslagrade Exportbidragvaran.

anbud förekommer också.utan
Importavgifter och tullar tillförs EG-budgeten. Kostnaderna för in-

terventionsköp och exportbidrag täcks i sin bud-tur av gemensamma
getmedel. Marknadsregleringama för rad produkter kräver vidareen
licenser vid import och export.

2.4.2 Reformen EGs jordbrukspolitikav
EGs jordbrukspolitik kommer enligt beslut i maj 1992 reforrne-att

Syftet med EGs reform bl.a. få bättre balans mellanärras. att ut-en
bud och efterfrågan i jordbruksproduktionen och därmed minskaatt
överskottsproduktionen och kostnaderna för denna. En utgångspunkt

jordbmkamaär skall kompenseras föratt sänkta produktpriser. Det
centrala ingreppet sänkningen stödprisema på spannmål.är Jord-av
brukspolitikens traditionella instrument i form gränsskydd, reglera-av
de priser och exportbidrag, finns kvar efter reformen deras bety-men
delse kommer minska.att

För animalieproduktionen innebär reformen stödprisema sänksatt
något %för mjölkprodukter ioch omfattning för nötkött -15större

följd produktionskostnadema minskar de sänktaattsom en av genom
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oli-interventionsköpen ochbegränsassparmmâlsprisema. För nötkött
extensivadenstödjainförs, främst förka former direktbidrag attav

sänktadedra likaproduktionen vilken inte kan nyttastor spann-av
avsnitt 3.2.1.mâlsprisema vidarese

relateradedirektfågelkött ochRegleringama för griskött, ägg är
EG reglerings-iproduktionsgrenamatill spannmålspriset eftersom

Gränsskydd ochspannmål.vidareförädlingtekniskt ex-avses som en
delarAndrasänks därför.produktionsgrenarportbidrag för dessa av

för mjölk-produktionskvotsystemetmarknadsregleringen t.ex.som
påstorlekenEventuellt kaninte refonnen.påverkasproduktionen av

påverkas.kommakvotema att

stödåtgärder EGinomSärskilda2.4.3
intestödformeromfattningfinns i betydandeInom EG dessutom som

Bl.a.delarna.för de sär-i Sverige med undantagförekommer norra
jordbruks-hälftenberöroch inkomststöd,skilda investerings- avsom ca

EG.arealen inom

direktbidragSvenska2.4.4
ochstödformervissalivsmedelspolitikensvenskadag finns det i denI

Sedanmotsvarighet i EG.någon direktregleringar inte har ensom
svenskadetdel stö-år 1989 lämnasöverenskommelse i GATF en av

bidragi huvudsakdirektbidrag,form s.k.det till jordbruket i perav
pris-tillkommit förDirektbidragen ersättadjur olika slag. attsomav

budgetrnedel.höjningar finansieras av

gränsskyddet2.5 Anpassning av

producentledisåväl i konsument-marknadspriser liggerEGs som
innebärvilketde svenska,lägreflera jordbruksprodukterför än att

jordbrukspolitikmarknad ochtill EGsanpassningvid fullständigen
Samtidigt gällersjunka.stödnivåemapris- ochkommer de svenska att

det totalasannoliktochflertal produktergränsskyddet för ävenettatt
fullständiga anpassningeni EG. Denlägresvenska gränsskyddet änär

gränsskyddet iprisnivån samtidigtsänkningkräver således somaven
vissa fall måste höjas.
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Detta förklaras gränsskyddet i EG skyddar högre prisnivåattav en
den faktiskt råder påän marknaden. Detta beror på det i regle-som

ringen inbyggda avståndet mellan gränsskyddet och den inter-genom
vention- och exportbidragssystemen stöttade prisnivån. kombinationI
med EG-marknaden för flera produkter karaktäriserasatt storaav
överskott bidrar detta avstånd till priserna.att pressa ner

Om gränsskyddet skall användas medel för denett attsom anpassa
svenska prisnivån till EGs måste det sänkas. För vissa produkter skul-

Ävendet innebära nivån därigenom avlägsnas från EGs nivå.att
den totala nivån på gränsskyddet skulle vid gränsskyddssänkningar på
enskilda produkter sänkas.

Genom EGs reform jordbrukspolitiken kommer gränsskyddetav
på jordbruksområdet sänkas. Sänkningen kommer ske medatt att auto-
matik för de produkter i EG regleringstekniskt betraktas för-som som
ädlad spannmål, dvs. griskött, och fågelkött.ägg

2.5.1 Svenska referenspriser

När den interna marknadsregleringen avskaffades i Sverige blev be-
tydligt prisrörelser tidigarestörre möjliga. Prisernaän kan i princip

sig mellan världsmarknadsprisnivåröra och gränsskyddad prisnivå.
Den 1 juli 1991 de tidigare mittprisema s.k. referenspriserersattes av

vilka gränsskyddet I skydd dettamot avvägs. gränsskydd tillåtsav
marknadspriset variera fritt. Denna förändring innebär inte någraatt
grundläggande principer för gränsskyddet har förändrats.

Referensprisema för spannmål och matpotatis relaterade tillär pro-
ducentledet. Gränsskyddet dock priserna iavvägs det led där denmot
internationella handeln Detta innebäräger vid fastställandeattrum.

gränsskydd beaktas handelsledens kostnaderav m.m.
För animalieproduktema gäller följande referenspriser. Referens-

priserna gäller för slakteri-, packeri- eller mejeriled beroende på
vara.
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1992Referenspriser, novemberTabell 2

ReferensprisVara
100kgkr

2 957Nötkött
2723Kalvkött

1961Griskött
3 117Fâr- och lammkött

0722Kyckling
Ägg 1851

2 078Smör
8871Magen mjölkpulver
0963Hårdost

kr 100l

456Konsumtionsmjölk
3 % standardmjölk

mel-skillnadenså deskallInförselavgifterna bestämmas att motsvarar
finnsReferenspriservärldsmarknaden.prisetreferenspris ochlan

förgränsskyddetinnebärhuvudprodukter. Detangivna för att varor
åt-viagränsskydddettarelateras tillförädlingsgrad sedanannanav

gångstal, värderelationer m.m.
mestadels lägre gräns-för nötkött ängränsskyddetDet svenska är

Sverigemejerivaruområdet hartull.EG inkl. 20 % Inom ettskyddet i
föroch lägremjölk smörochgränsskydd för mjölkpulverhögre ett

gränsskyddetsvenskadetfågelköttgriskött, ochoch För äräggost.
EG dock s.k.tillämparprodukterEG. dessahögre i Föravsevärt än

tillkommerslussprisemaunderstigerslusspriser. Om importprisema
Samti-importpris.slusspris ochmellanmotsvarande skillnadenavgift

preferensarrange-antalEG tillämpardigt bör nämnas stortettatt
normalagränsskydd detmedför lägrei praktiken änvilka ettmang,

länderländergrupper.från vissavid import



SOU 1992 29125 Kapitel 2

2.5.2 Förändringar det svenska gränsskyddetav
frågaI möjligheten gränsskyddsnivånsänka den försvenskaattom

jordbruksprodukter betänkandeställde sig kommissionen i sitt första
avvisande till sådana förändringar, bl.a. bakgrund vad dettamot av
skulle kunna få för effekter på kommande medlemskapsförhand-de
lingama. Framför allt gällde det i de fall sådana förändringar avlägs-
nade den svenska gränsskyddsnivån från EGs, där svenskadvs. det
gränsskyddet ligger under EGs. Kommissionen har under arbetets
gång erfarit sådana förändringar dock torde möjliga.att vara

Eftersom Sverige för de aktuella produkterna inom animalie-
inteområdet har några bundna tullar från GATT legal isynpunktär

första hand GATTs artikel XXIV 5a intresse. Den innebär attav
EG efter utvidgning inte skall ha högre gräns-sammantaget etten
skydd vad gällde för de i tullunionen deltagande länderna föreän som
utvidgningen. Blir skyddet högre efter utvidgningen skall justerasdet
ned.

svenskaDen gränsskyddsnivån påsåväl industrivaruområdetär som
på jordbruksområdet lägre EGs. Vilken gränsskyddsnivå det utvid-än
gade EG kommer hamna på dock mycket svårt förutse ochäratt att

Österrike,beror bl.a. på med högre EGs,gränsskydd änt.ex. ettom
blir medlem samtidigt Sverige.som

Under alla förhållanden torde effekterna för EGs eventuella juste-
ringsbehov sänkt svenskt gränsskydd på vissa jordbruksproduk-ettav

få försumbara. Gränsskyddssänkningen enbart ledater väntasanses
till marginellt ökad import i relation till EGs totala handel. Gräns-
skyddsförändringar under perioden fram till medlemskap torde så-ett
ledes möjliga de nödvändiga för den svenskaär attvara om anpassa
prisnivån till EGs. Det gäller såväl för där gränsskyddet över-varor
stiger där det understiger EGs nivå.som

Eftersom eventuella sänkningar det svenska gränsskyddet inteav av-
bindas i GATT kan några kompensationsförhandlingar inomses ra-
för GATT inte uppstå sänkta gränsskyddsnivåer skulle medfö-men om

ökat marknadstillträde sedan försvinner för vissaettra som ex-- -
ponländer under tiden fram till svenskt medlemskap.ett

En möjlighet åstadkomma sänkning svenska pris-attannan en av
och kostnadsnivåer öka konkurrensen på marknaden,är att t.ex. ge-

riktade kvoter med reducerad importavgift till EG. Kvo-attnom ge
effekt tvåsidiga eftersom de kan svenska exportmöjlig-ärternas ge

heter på EG-marknaden. dock såKvoter svåra beräkna deär att att
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vidare han-för bådebesvärligafår administrativtavsedd effekt. De är
gränsskydd el-använda sänktdel myndigheter. valet mellanoch I att

nivå förordartill EGzsför sänka svenska priserler riktade kvoter att
ikan dockgränsskyddssänkningar. Kvoterkommissionen generella

riktamöjlighetEn ytterligarenågot läge föredra. är attatt envara
kvotbegränsning.EGgränsskyddssänkning till utan
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3 Sektorsbeskrivningar

De generella principerna för EGs marknadsreglering har tidigare be-
handlats i avsnitt 2.4.1. följandeI det därför kortfattadgörs en mera
beskrivning skillnader mellan Sverige EG föroch sektor iav resp.
form regleringar, pris-, stöd- och kostnadsnivåer och andra förut-av
sättningar har betydelse för kommissionens ställningstagandensom
och förslag till anpassning animaliesektom.av

Kostnadsjämförelsema hänför sig till primärproduktionen och kom-
i huvudsak från det material Statens jordbruksverk tagitmer som

fram under hösten 1992. I flertalet fall bygger det på jämförelser
med danska förhållanden och baseras på genomsnittskalkyler histo-av
riskt material. I kostnadshänseende gäller jämförelse med Dan-att en
mark relevant i såär produktionsförutsättningama därmotto ärsom
någorlunda likvärdiga med villkoren för slättbygdema i Sverige och

bakgrund det troligen denna prisnivå kommermot ärattav attsom
den svenska. Det har inte varit möjligt utifrån detta materialstyra att

kunna dra några detaljerade och långtgående slutsatser vilkamer om
kostnader mervärden de svenska särreglema innebär.t.ex.resp. som
Materialet får därför framför allt illustrera ungefärliga nivåer samt
peka på de kostnader i första hand förklarar skillnaderna mellansom
Sverige och EG. I fråga anpassningen till EG-marknadens priserom
och kostnader har de skillnader i dag finns mellanäven de ef-som
terföljande leden i Sverige och i EG mycket betydelse.storen

En heltäckande beskrivning de jordbrukspolitiska medelmer av
i EG kommer gälla för produktionsgren bör också inne-attsom resp.

hålla de s.k. strukturåtgärder viktig del EGs politik. Ditärsom en av
räknas olika slags investeringsstöd och inkomststöd i särskilt de s.k.
mindre gynnade jordbruksområdena. Det har vid behandlingen ani-av
maliesektom inte varit möjligt analysera den effekt olikaatt som
strukturåtgärder kan förväntas för olika produktionsgrenar, främst
gäller det mjölk- och nötköttsproduktionen, i medlemskapsperspekti-

En omfattande kartläggning strukturstöden pågår förvet. närvaran-av
de vid Jordbruksverket. Den beräknas vid årsskiftet.klar Devara
strukturstöd inom EG kan få betydelse för Sverige gäller fram-som
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EGområdena därgynnandeutbetalas i de mindreför allt de som
Sverige kommerområden iVilkadelfinansierar insatserna. attsom

förhandlingsfrågoma.viktigarestöd blir deomfattas dessa en avav
betydelse iockså fåmiljöstöd kommerEGs kompletterande att stor

framtiden.

mejerivarusektom3.1 Mjölk- och

i EGMarknadsreglering3.1.1
visstmarknadsregleringEGsMålsättningen med är ettatt garantera

mejeriprodukterför mjölk- ochriktpris till producentemapris som
de-Marknadsrcgleringenseller utanför denna.säljs på EG-marknaden

för den levere-riktprisetmöjliggörasyftar olika tilllar sätt attatt
skall uppnås.rade mjölken

kvgmejerisektom demarknadsregleringen inomkraftigaste ärDen
tilldelatsEG-land harmjölkproduktionen. Varjegäller för eng som

visstilldelasinnebär producentemaproduktionskvot. Systemet att en
mejeriema,tilldelasAlternativt kan kvotemamjölkproduktionskvot.

Omtill producentema.kvotfördelningenadministrerarvilka sedan
betala s.k.medlemslandettvingasöverskriderproduktionen kvoten en

riktpri-till 115 %199192 uppgick denbudgetåretsuperavgift. För av
mjölkinvägningenpåhuvudsakligenbaserasDen tilldelade kvotenset.

historisk tidpunkt.vid en
stödköpoffentligainterventionmedVidare tillämpas ett system -

skum-nämligenvissa produkter,garantipris smör,till lägstaett av-
skallInterventionsköpmjölkspulver och vissa italienska ostar. vara en

året.vissa delartillbegränsasundantagsåtgärd och inköpen kan av
inter-nivå undertill visssjunkitmarknadsprisetUppköpen sker när en

lag-föroffentliga uppköpentillSom alternativ deventionspriset. ett
mejeriprodukter.vissalagringEG-stöd lämnas till privatring kan av

riktpri-utgångspunkt iockså medmejeriprodukter fastställsolikaFör
inför-gränsskyddetförgrundtröskelpris, vilket i sin utgörturset ett

tröskelpris ochmellanskillnadenskall i principselavgiften utgöra
världsmarknadspris.

mejerisidan. Princi-påkompliceratSystemet för gränsskyddet är
tröskelpri-mellanskillnadeninförselavgiften beräknasär att sompen

finnsDärutöverprisnivå importeradedenoch ett an-set varan.en
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tal importrestriktioner vilka framför allt på särskildagrundas avtal
EG slutit olikamed tredje-länder inom GATTzsävensom men ram.

Exportbidragen fastställs med utgångspunkt i de priser tilläm-som
i den internationella handeln med mejeriprodukter. Såväl EGspas ex-

portbidrag införselavgifter varierar för olika produkter, framförsom
allt beroende på förädlingsgrad.

EGs reform den jordbrukspolitiken innebär påav gemensamma
mjölkområdet interventionspriset sänks med 2,5 % budget-att smör
åren 199293 och 199394, dvs. totalt med 5 %. Foderkostnadema
minskar samtidigt eftersom spannmålspriset sänks reformen.genom

3.1.2 Nuvarande förenkladesvenska reglering och
djurbidrag

Sverige har i dag inte någon motsvarighet till det kvotsystem eller till
den interna marknadsreglering EG tillämpar. Vilken kvotsom som
Sverige kommer tilldelas fråga vid de komman-äratt avgörsen som

förhandlingarnade svenskt medlemskap.ettom
Omställningskommissionen har i sitt första betänkande lämnat för-

slag begränsat exportbidrag införs föratt ettom ost.
Den interna mjölkprisreglering tidigare tillämpades i Sverigesom

upphörde den l juli 1991 följd det livsmedelspolitiska beslu-som en av
år 1990. Ett förenklat för lönsamhetsutjämningtet system utan export-

ñnansiering infördes samtidigt för mejeriproduktionen. Detta system
skall enligt 1990 års beslut avvecklas den l juli 1995. Utjämningssyste-

syfte mejeriema möjligheterär betalamets mjölkproducenter-att attge
pris för råvaran produktionens sammansättning.na samma oavsett

Inom för detta har under budgetåret 199192 omfördelatsramen ca
l 500 miljoner kronor från konsumtionsmjölk och grädde till övriga
mjölkprodukter ost, mjölkpulver m.m..

Genom riksdagsbeslut under våren 1992 prop. 19919296, JOUl5,
rskr. 253 har riksdagen regeringen bemyndigande avvecklagett att
utjämningssystemet i takt tidigare beslutats.änannan som

Statens jordbruksverk har i september 1992 lämnat förslag tillett
regeringen avtrappning det förenklade utjämningssystemet förom av
mejeriprodukter. Förslaget utgår från den svenska mejerinä-att
ringens övergång till bli del EG-marknaden underlättas såatt atten av
mejeriföretag har förutsättningar konkurrenskraftiga iattsom vara

ettnmedlemskap.EG-perspektiv inte slås föreett ut
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mjölk-dryckesmjölk, ochprisnivån förDen svenska högreär 0st
grädde denEG-länder. Förpulver i och angränsandeDanmark ärän

Sverige iprisnivån iprisnivån betydligt högre.svenska För smör är
EG-länder.angränsandeeller i Danmark ochnivå med något lägre än

iråderprisrelationerslutsatser deJordbruksverkets är att som
korres-i betydande gradSverige i dag mellan olika mejeriprodukter

bedömningi Danmark. Enligt verketsponderar med de gällersom
medlemskap.tillreferenspriser behållas ända frambör gällande ett

Övergången medlemskap bör där-medtill EG-förhållanden i samband
aktualiseras.prisändringarrelativamed kunna göras storautan att

i tvåföreslårutjämningssystemetSjälva avvecklingen görsmanav
påbörjad1994. tidigarevilka inleds under år Med avtrapp-steg, en

mejeriföretag skullesmåverket antalning ettsystemet attmenarav
avgifterna halverasriskeras slås förstaDet steget tas attatt ut. genom

förut-i EGvid inträdetjuli 1994. andra börden 1 Det steget tas som
januari 1995.den 1sätts äga rum

delår 1989 lämnasöverenskommelse i GATT stö-Sedan en aven
utbeta-direktbidrag. Bl.a. har dettai form s.k.det till jordbruket av

bidrag tilluppgick dettaår 1991lats stöd mjölkko. Förettsom per
detmjölkbidrag kilo2 330 krko. Omräknat till motsvarar caper

direktbidragutbetalades 2 395 miljoner kronor0,40 kr. Totalt som
tillersättningenuppgick199192. medelför budgetåret Av dessa

norrlandsstöd. Förmiljoner exkl.till 239 kronormjölksektom l
direktbi-föreslagit riksdagenregeringenbudgetåret 199293 har att

Omställningskommis-till 600 miljoner kronor.skall uppgå 1dragen
medeldelar deföreslagitsionen i sitt första betänkandehar att somav

arealbidrag förtilldjurbidrag omfördelashittills utbetalats vege-som
199495.199394 ochför budgetårentabilieproduktionen

jordbruksavtaletbilateralainom3.1.3 Kvoter det
inteomfattarEG EPTAmellan ochingångna EES-avtaletDet nyligen

också knu-själva avtalet harjordbrukspolitiken, tillegentligaden men
EG ochmellanjordbruksöverenskommelsertits antal bilateralaett en-

jord-del vissaför svenskavtal innebärskilda EFTA-länder. Detta att
jord-svenskavissatill Sverigefrån EG vid importbruksvaror resp.

införselavgifter tullar,ochbefrias frånimport till EGbruksvaror vid
kvantiteter.överenskomnafall inom föri de flesta ramen
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På mejeriområdet EG tull- och avgiftsfriaöppnar kvoter för
svensk På motsvarande etablerar Sverige i och medexport sätt0st.av
avtalet avgiftsfri importkvot för camenbeit-typ,ost, t.ex.en ost av
grönmögelost fetaost. Den svenska exportkvoten för till EGsamt 0st

1 000 hårdost,är medan 3001 från EG tillträdeton tillton ost ges
den svenska marknaden.

3.1.4 Priser och kostnader i mjölkproduktionen
Producentprisema inom EG varierar ganska kraftigt vilket bl.a. be-

på skillnader i naturliga förutsättningar för jordbruk, iror avsätt-
ningsförhållanden och förändringar i valutakurser. I de flesta prisun-
dersökningar har Irland Storbritannienoch de lägsta avräkningspriser-

Danmark hör, tillsammans med Spanien och Italien, till de länderna.
har de högsta avräkningsprisema.som

Statens jordbruksverk visar i 199217 på följande produ-rapport
centprisjämförelser. Priserna angivna vid 3,7är % fetthalt. Det sven-
ska priset angivet vid 3,7 % fetthalt,är exkl. statliga pristillägg, extra
utjämningsbidrag och kobidrag. För Sverige har dessutom angivits ett
approximativt värde där kobidraget räknats till påslag påettom
mjölkpriset vid avkastning 6 000 kgår.en

Tabell 3 Mjölkpriserna budgetåreti EG 199091

krkg

Danmark 2,41
Tyskland 17
Frankrike 1,97
Irland l ,76
Luxemburg 2,32
Nederländerna 17
Storbritannien ,871
Italien 2,93

Sverige 2,69
Sverige inkl. kobidrag 3,10

Källa Statensjordbruksverk
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landet.varierar dock inomproducentpriset för mjölkDet svenska
olika mejeriföreningar,för mjölk inomTabell 4 visar grundprisema

proteinhalt.fetthalt och 3,4 %priserna gällde år 1991 vid 4,2 %

åravräkningspriser 1991SvenskaTabell 4

Mejeriförening krkg

2,75Skånemejerier
2,71Arla
2,80Falköping
2,67Milko
2,54NNP
2,65Norrmejerier

mejeriema läg-i de nordligaframgår grundprisemaAv tabell 4 äratt
statliga pristill-detSverige. Till grundprisema kommeri södraänre

till-på stödområdet varierarstödområden. Beroendelägget för olika
20 och 96 örekg mjölk.läggen mellan

från Tysk-hård konkurrensi EG torde innebäraEtt medlemskap en
dengeografiska lägeDanmark till följd derasland och nära sven-av

transportkostna-prisbildningen kommerska marknaden. För även
både för svenski EG,betydelse vid medlemskapdema ha ettatt ex-

Sverige.därifrån tilltill EG-marknaden och för importport
från motsvarande kost-skiljer sigProduktionskostnadema i Sverige

SvenskaJordbruksverket ochEG. Olika studier från bl.a.nader inom
mellankostnadsskillnademariksförening uppskattatmejeriemas har
mjölk.90 öreliter50 ochdansk produktion till mellansvensk och

för-Sverige.i Dettavallfoder högreKostnaden för kraftfoder och är
importavgift inte harproteinfodret beläggs medklaras att somenav

indirekt prisreg-motsvarighet i EG. Vallfodret belastasnågon genom
med-svenska klimatethandelsgödsel.lerings- miljöavgifter Detoch

foderkostnad. Förut-vilket leder till högreför kortare betessäsonger,
ochgrund jordmånpåskiljer sig inom landetsättningama även av

slätt-ochskogsbygd å sidanochtopografi, således mellan mellan- ena
Även Sverige.inomproducentprisnivån varierarbygd å den andra.

kostnadermedför något högresvenska djurskyddslagenDen t.ex. ge-
kravochbetesgång obligatorisk underäratt sommaren genomnom

Jordbruksverketi bås. Vidare pekarpå minsta attutrymme pro-
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duktionsstrukturen i Sverige med andel mindre besättningarstörre
har betydelse för kostnadsläge jämfört Danmark.högre medett

3.1.5 Gränsskydd

Inom mejeriområdet har Sverige jämfört med EG högre gräns-ett
skydd för mjölkpulver mejeriprodukter och lägreoch flytande ett
gränsskydd för illustreras i tabell 5och Dettasmör ost. genom exem-
pel på gränsskyddsnivåer Sverige EG iinom mejeriområdet i och
oktober 1992 krIOO kg

GränsskyddsnivåerTabell 5 för mejeriprodukter

SverigeEG

Hårdost 470-1 904 3401 1
Mjölkpulver 853 1280magen
Smör 2 077 1851
Dryckesmjölk 190 300

1,5 % fett

3.2 Nötkött

3.2.1 Marknadsreglering direktstöd i EGoch

Inom nötköttsregleringen fastställs årligen orienteringspris efter-ett
riktpris och, i förhållande till detta, interventionspris. In-strävat ett

terventionsuppköpen begränsade och kan först i med-är görast.ex. en
lemsstat marknadspriset nationellt sjunker till nivåviss undernär en
interventionspriset. Marknadspriset såledeskan ligga under interven-
tionspriset. Dessutom finns för hur mycket årligenövre gränsen som
totalt inom EG kan köpas in enligt interventionsförfarande.

Gränsskyddet vid import nötkött till EG består både tull ochav av
rörliga införselavgifter. Tullen 20 % för kött och 26 % för kött-är
konserver. Införselavgiftens nivå bestäms förhållandet mellanav
marknadspris och orienteringspris. vissaI fall ingen införselavgifttas

marknadspriset når viss nivå orienteringspriset.när överut, t.ex. en
Exportbidrag utifrån skillnaden mellan prisnivån inom EG ochsätts
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kvalitet, värdevärldsmarknaden. Nivån kopplad till produktensär
och exportdestination.

producentstödSom till finns detkomplement det prisstödetett rena
inom budgetåret 199192 tvåEG, s.k. djurbidrag. Det utbetalades för
slags inom EG, handjurs- ochdjurbidrag till nötköttsproducenter en

handjurstutHandjurspremien betalas för varjeamkopremie. uten
90 djurlföre-till slakt. Premien till maximaltlevereras begränsassom

tag.
stegvisinterventionspriset nötköttReformen CAP innebär attav

Prissänk-interventionsuppköpen begränsas.sänks med 15 % samt att
foderpriser spannmålsprisetningen motiveras lägre attgenomav

ikonkurrenskraftbibehålla nötköttetssänks ambitionensamt attav
Begränsningama i interven-konsumentled jämfört med kött.annat
kraften i interventionssyste-tionsuppköpen i sin innebärakan atttur

blirså den verkliga prissänkningenförsvagas mycket större änmet att
15 %.

mindre inten-de bedriverFör kompensera producenteratt ensom
djurbidrag. Vidaretidigare medsiv produktion förstärks de systemet

djurenheterantaletinförs s.k. extensifieringsbidrag grundatett per
ha grovfoderareal.

till 90 djurbesätt-betalas förBidrag för handjur kommer att ut upp
djurenheterhaunderstiger 2ning under förutsättning djurtäthetenatt

dockdjurenheter finns15grovfoderareal. små besättningarFör
maximerasHandjurbidragetundantag från grovfoderkravet. ettett av

har betalatsför vilka bidragreferenstal antalet djur utmotsvararsom
ock-få amkostöd begränsas1990-1992.under något åren Rätten attav
nå-undertidigare utbetalda bidragså för till antaletvarje producent

utbetalasExtensifieringsbidraget1991 1992.åren 1990, ellergot av
för djurtät-bevisakanoch handjur till producenteramkor attsom

djurenheterhaunderstigit 1,4genomsnitt under år harheten i ett
grovfoderareal.

framgår nedandjurbidrag ingår i reformenDe som

020 SEK1ECUko och årAmkopremie 120
SEK76590 ECUtjur12 månaderUngnöt
SEK76590 ECUtjur22 månaderUngnöt

255 SEK30 ECUdjurExtensifieringsbidrag
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3.2.2 Svensk reglering djurbidragoch
internaDe marknadsregleringama har 1990 års livsmedelspo-genom

litiska beslut i princip avvecklats för nötköttsproduktionen. Under en
övergångstid tillämpas budgetåret 199394t.o.m. temporärtett system
för exportfinansiering och griskött. I sitt förstanöt- betänkandeav
har omställningskommissionen i fråga detta bl.a. föreslagitsystemom

det förlängs med halvår fram till tidpunktenatt för svenskt med-ett
lemskap i EG, dvs. den januaril 1995.

Även för nötköttsproduktionen betalades det djurbidrag i de-ut ett
cember 1991 jfr avsnitt 3.1.2. Bidraget utbetalades med 155 krung-

Utslaget på den totalanöt. produktionen nötkött under 1991 mot-av
svarade det bidrag 1,28 krkg kött. Totalt utbetalades 168 mil-ett om
joner kronor under år 1991 till köttproduktionen i form ungnöts-av
bidrag. Under år 1992 har vidare utbetalats engångsbidrag på ca
1 000 kr di- eller amko. Det innebär stöd på totalt 100 miljo-per ett

kronor till självrekryterande köttproduktion.ner

3.2.3 Kvoter inom det bilaterala jordbruksavtalet
likhetI med vad ömsesidiganämnts avgiftsfria kvoter försom om ost-

mellan Sverige och EG se avsnittexport 3.1.3 omfattas också han-
deln med nötkött sådana.av

För färskt och kylt nötkött och beredda nötköttsprodukter inrättas
ömsesidiga tull- och avgiftsfria kvoter inom EES-avtalets Förram.
nötkött omfattar kvotema 4 000 för vardera medanton parten,
1 500 beredda köttvaror tillträde tillton svensk marknad ochges
2 500 motsvarande svenska tillton EGrs marknad. Avtaletav varor
innehåller också utvecklingsklausul möjligheten att,som ger om par-

är och erhålla förmånerterna dem överenskom-utöverense, ge som
mits.

3.2.4 Priser och kostnader i nötköttsproduktionen
Jordbruksverkets studier nötköttsproduktionen visar på skill-av stora
nader i avräkningspris i producentled mellan Sverige och Danmark.
Inom EG varierar också avräkningsprisnivån mellan medlemsländer-

Prisnivån högre i underskottsländer.är På kort sikt räknar Statensna.
jordbruksverk med anpassning till danska priser skulle innebäraatt en
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Den-med 20 %.fallerinkl. djurbidragprisnivånden svenskaatt ca
foderkost-sänktadel detill vissbarasänkning kompenseras avenna

medför.EG-medlemskapnader ettsom
harSverige. Prisetvarierar inomför nötköttMarknadspriset nor-

1991årMellansverige. UnderiNorrlandnågot högre imalt varit än
pris-tillkommermarknadsprisetTill70 örekg.skillnaden ettcavar

årstödområde. Underberoendekilo köttbetalastillägg utsom per
på stöd-beroende8,35 krkg1,20 ochbelopp mellan1991 dessavar

område.
för nötköttspro-förhållandenamellanjämförelseJordbruksverkets

foder-ipå skillnaderförutomSverige visari Danmark ochduktion
Skillnadernabyggnadskosmader.i arbets- ochpå skillnaderkostnader

påinverkanavgörandeinte ha någonbedömsi djurhållningsregler
EG.i Trotsjämfört medSverigenötkött iförproduktionskostnaden

återstårkostnadsskillnademadelförklaradessa faktorer kanatt en av
nackdelar inaturligasannoliktberorganska del. Dettadock storen

vinterfo-ochbyggnaderkravform kortare betessäsong, störreav
Om intestrukturförutsättningar.betingadeoch regionaltder sämre

nötköttspro-effektivisering kanutjämnasskillnader kandessa genom
viktigamedjämförtkonkurrenskraftnåsvårigheterduktionen få att

EG-länder.

Gränsskyddsnivåer3.2.5
Gräns-EGs.ligger lägrenötköttgränsskyddet för änsvenskaDet

helfall drygtnötkött1992 för färsktskyddsnivån i oktobert.ex.var
till EG-vid importpå 20 %tullkrkg i EG. Därutöver21 uttogs en

vidproduktmotsvarandeförgränsskyddetSverigemarknaden. l var
gränsskyddEGsfryst nötkötttillfälle 19,30 krkg. För ärsamma

tar förinförselavgift för frystSverigemedanlägre somut samma
färskt nötkött.

Grisköttsproduktion3.3

EGiMarknadsreglering3.3.1 m.m.
EG i prin-regleringstekniskt inombehandlasGrisköttsproduktionen

grisköttsproduk-Ekonomin ispannmål.vidareförädlingcip avsom en
eftersomspannmålsprisemapåverkadutsträckningtionen i högär av
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spannmål väsentlig beståndsdel fodret och därmedutgör aven av -
produktionskostnadema. griskött finns därför ingenFör permanent
interventionsordning tillslag för nötkött. Stödetmotsvarandeav som
griskött den i liten utsträck-belastar budgeten mycketgemensamma

Årligenning. fastställs eftersträvadebaspris detutgörett pro-som
ducentpriset.

Grisköttsmarknaden i praktiken i liten omfattning berördär av reg-
leringen varför marknadsinslaget variera ihögt och priserna kanär
hög utsträckning.

Det gränsskyddet för griskött uppbyggt med utgångspunkt iäryttre
slusspriser och importavgifter. Slussprisema skall i princip ange pro-
duktionskostnadema för grisuppfödning i tredje land skulle hasom
fått köpa spannmålen till världsmarknadspris. Importavgiftema beräk-

med utgångspunkt i EG-producentens för spannmå-merkostnadernas
len med tillägg gemenskapspreferens. Beräkningen avgif-ett av en av

utgår från tröskelpriset för spannmål, vilket i allmänhet liggerten
marknadspriset. beräkningenl förutsätts också produktionenöver att

i EG baseras på dyr EG-producerad spannmål. Slussprisets kon-
struktion har också betydelse för nivån på gränsskyddet.

Vid beräkning exportbidragen för griskött utgår EG bl.a. frånav
interna och marknadsförhållanden frånoch den skillnad iexterna upp-
födningskostnad skulle existerat spannmålen i stället hade kun-som om

tillköpas världsmarknadspris.nat
Griskött behandlas inte direkt i EGs reform jordbrukspolitiken.av

De sänkta spannmålsprisema leder dock till motsvarande nedjuste-
ringar exportbidrag och förgränsskydd griskött.av

Svenska3.3.2 handelspåverkande regler
Sverige tillämpasI inte någon intern marknadsreglering för griskött.

I likhet med vad gäller för nötkött finns exportstöd-temporärtettsom
och exportbidrag utbetalas inom detta för vissa köttdetaljer.system

Det utbetalades budgetåret 199192 inga djurbidrag för grisköttspro-
duktionen.

Import griskött till Sverige tillåts för närvarande smittskydds-av av
skäl bara Danmark, Irlandfrån och Storbritannien.
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grisköttsproduktioneni3.3.3 Priser kostnaderoch
vil-medlemsländerna,EG varierar mellanAvräkningsprisema inom

prisnivån hardanskamarknadssituationen. Denpåket bl.a. kan bero
prisnoteringama. Bådaholländska1992 legat deunder år övert.ex.

griskött.länderna exportörerär stora av
EGs, vilketkostnadsnivån ligger högreochsvenska pris- änDen

svensktAvräkningsprisnivån förfoderkostnader.bl.a beror på högre
14 ochmellangenomsnitt legatåren igriskött har under de senaste

varitproduktionen hardanskaPrisskillnaden den15 krkg. mot ca
bl.a. bero-årenförekommit underhar dock3-4 krkg. Variationer

marknadssituation.ochende säsong
lågPriset för grisköttSverige.varierat iMarknadspriset har även

i Mel-Norrlandi65 örekg högre1991 i genomsnitt änunder år ca
stödområ-förutbetalatshardärutöverlansverige. Pristillägget som

för årkrkgoch 2,05mellan 60 örekgSverigedena i varnorra
1991.

i frågaproduktivitet,smågrisproduktionensden svenskaAtt t.ex.
förkla-betydelseår harsmågrisarsugga ochantalet stor somenom

visarDanmarkochSverigekostnadsskillnader mellantillringsfaktor
på depekar vidarejordbruksverkStatensbranschens studier.bl.a. att
miljöreg-ochför djurenutrymmeskravdjurskyddsreglemassvenska

hög-för detbetydelsegödsel harlagringskapacitet förpålemas krav
Även delvis kanmerkostnaderdessakostnadsläget. mot-svenska omre

analy-frågadennaangelägetpriseffekter detpositivaverkas är attav
all-högregrundbyggnadskosmaderytterligare. Högre ettavseras

kostnads-iskillnadertilldelförklaringocksåkostnadslägemänt är en
förkostnadslägetsvenskadetdockanalyser visarläge. Senare att

Kostnads-lågkonjunkturen.följdbl.a. tillsänktsbyggnader har av
utsträckningvilkendels på isärreglema beroreffekten de svenskaav

delsde svenska,riktningregler iförändra sinaEG kommer motatt
grisköttet.svenskaför detregler kanpå vilket merpris dessa ge

Gränsskyddsnivåer3.3.4
ihögregrisköttgränsskyddsnivån ligger för änavsevärtsvenskaDen
inivångränsskyddadedock deninnebärEG. EGs slussprissystem att

på.visar Förimportavgiftemavadnågot högrepraktiken kan änvara
nivån på EGs1992 gräns-i oktobergriskött gälldehelfall attt.ex.av
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skydd 5,35 krkg för fryst kött och 7,76 krkg för färskt köttvar me-
dan motsvarande svenska importavgift 12,50 krkg.var

Ägg3.4

3.4.1 Marknadsreglering i EG

De jordbrukspolitiska medel påverkar EGs handel med ochäggsom
Äggsektomäggprodukter gränsskydd och exportbidrag.är omfattas

således inte något interventions- eller riktprissystem. Regleringenav
uppbyggd enligtär principer gäller förgrisköttsproduk-samma som

tionen, dvs. äggproduktion regleringstekniskt vidareför-ses som en
ädling spannmål. Nivån på gränsskydd och exportbidrag medsättsav
utgångspunkt från spannmålspriset. Reformen EGs jordbrukspo-av
litik påverkar nivån på gränsskyddet och exportbidragen attgenom
effekten sänkta spannmålspriser slår igenom.av

3.4.2 Svenska importregler

Den svenska marknaden skyddas gränsskydd omvärlden.ett motav
Sverige har för högt ställda sanitäraägg och hygieniska krav på im-

Smittskyddsreglema innebär importporten. bara tillåtsäggatt av
från fåtal länder. Smittskyddsreglema inom EG omfattarett endast
djurhälsa och inte de svenska reglerna smitta kanävensom som
drabba människor, exempelvis salmonella. Regeringens ambition är

de svenska smittskyddskraven skall kunnaatt upprätthållas efteräven
medlemskap i EG. Resultatet dessa förhandlingarett kommer så-av

ledes få avgörande betydelse för den svenska produktionensatt en
konkurrenskraft.

3.4.3 Priser och kostnader i äggproduktionen
Det svenska avräkningspriset för har under år legatägg runtsenare
8-9 krkg, vilket inneburit skillnad på 2-2,50 krkg jämförten ca
med de danska priserna. Statens jordbruksverks studier produk-av
tionskostnader i Sverige och i EG visar äggproduktionen i Sverigeatt
har högre kostnader för bl.a. foder, byggnader och arbete. De sven-
ska djurskyddsregler påverkar produktionskostnadema i förhål-som
lande till EG gäller kraven på visst minsta burutrymme höna.ett per
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iblir det1998Efter årEG.för dettahårdare kravSverige ställer än
Vid nyin-ihöns burar.tillåtet hysainteSverige huvudöver atttaget

kostnadsni-Vilkaredan i dag.uppfyllasmåste dessa kravvesteringar
ibedömasvårtmycketdockmedförakommervåer detta är attatt

dockproduktionensvenskapå den ärdetta kan ha attdag. Den effekt
rationaliseringardärmedtillbaka ochnyinvesteringar hålls av pro-

produktionssystem.godkändafinns ingaduktionen. I dag

Gränsskyddsnivåer3.4.4
EGsbetydligtöverstigerförGränsskyddet i Sverige motsvaran-ägg

och Sve-EGgränsskyddsnivåema imellanjämförelseskydd. Ende
förgränsskyddetsvenska äggdet1992 visarseptemberrige i attt.ex.

motsvarandeEGsmedan gräns-7,95 krkghumankonsumtionför var
genomförs ochCAPreformenoch med2,89 krkg. Iskydd att avvar

förgränsskyddEGs äggsuccessivt sänks kommerspannmålsprisema
ytterligare sänkas.att

Fågelkött3.5

EGiMarknadsreglering3.5.1
riktprissy-ellerinterventions-någotomfattas i EG inteFågelkött av

exportbi-ochinförselavgifterbestårMarknadsregleringenstem. av
äggregleringenochför griskötts-liksomNivån på dessadrag. är re-

reglerings-produktionsgrenamaeftersomtill spannmålsprisetlaterad
EGsspannmål. Effekternaförädladbehandlastekniskt re-avsom

vilkaspannmålspriser,sänktaviafågelköttssektompåform kommer
därmedexportbidrag ochinförselavgifter ochpåpåverkar nivån pro-
inte.däremotpåverkasregleringenPrincipema iduktprisema.

importregleringSvensk3.5.2
marknads-internagränsskydd. DenfågelköttSverige har för yttreett

smittskyddsre-svenskajuli 1991. De1avvecklades denregleringen
gällertillåterdjurprodukter sättdjur ochglema för somsamma-

frånfågelköttfrystfärskt och ettbara importför import ägg avav -
flertalet län-beror främstBegränsningenantal länder.begränsat att

För-och hönspest.Newcastle-sjukanfrånfrihetinte kander garantera
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regler för hindra införsel smittsamma djursjukdomar på-utom att av
verkas handelsmöjlighetema för kanregler sjukdomaräven av som
överföras till människor, salmonella.t.ex.

3.5.3 fågelköttproduktionenPriser och ikostnader
Avräkningspriset för kyckling levande vikt har i Sverige legat runt
9-10 krkg under de åren. Jämfört med danska avräkningspri-senaste

har det skillnad på 4-4,50 krkg. De svenska djur-motsvaratser en ca
hållningsregler påverkar produktionskostnadema gäller framförsom
allt bestämmelser beläggningstäthet för slaktkycklingar. Dessa harom
inte någon motsvarighet i EGs lagstiftning. På foder-gemensamma
området gäller i Sverige sedan den januari 1986 antibiotika1 inteatt
får tillväxtbefrämjandei syfte. Något motsvarande förbud finnsges
inte i EG.

Gränsskyddsnivåer3.5.4

En jämförelse mellan gränsskyddsnivåema i EG och i Sverige i dag
visar det svenska gränsskyddet ligger betydligt EGs nivå. Iatt över
och med reformen CAP genomförs och spannmålsprisemaatt av
successivt sänks kommer EGs gränsskydd ytterligare sänkas.att
Gränsskyddsnivån i september 1992 för hel, fryst kyckling ut-var
tryckt i svenska kronor i EG 3,28 krkg och för motsvarande produkt
i Sverige 13,25 krkg.

3.6 Får- och lammköttsproduktion

3.6.1 Marknadsreglering och stödsystem
EG inte självförsörjandeär får- och lammkött. Stöd till privatges
lagring för utjämna säsongsvariationer. För närvarande lämnasatt
inte exportbidrag. viktigasteDen stödformen till produktionen är ett
djurbidrag utbetalas till producenter har fler tio tackor.änsom som
EGs import sker helt inom för frivilliga begränsnings-nästan ramen
avtal med traditionella exportländer. Dessa länder har gått påmed att
begränsa sin i utbyte gränsskyddet till EG reducerats.export mot att
Dominerande exportland Nya Zeeland.är
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kronorBidragen för åren 1990-1992 i danskavar

1990 214,07 DKtacka
1991 DKtacka183,35
1992 169,87 DKtacka

bidragsutbetalningar-1990 tillämpas begränsningFr.0.m. år en av
utbetalas till debesättningsstorlek. Fullt bidraggrundas påna som

000 tackoma iförsta 1första 500 i låglandsområden och detackoma
50 %betalasöverskjutande antalmindre gynnade områden. För av

få mycketendastfullt begränsning kommerbidrag Denna attut. en
1989 endastfanns årDetbegränsad påverkan svenska producenter.

i mindreProducenter500 tackor i Sverige.besättning med fler änen
000för de första 1ytterligare bidragområden erhållergynnade ett

till 34 krtacka.år 1991 uppgick dettackoma ca
kommerdjurbidragenCAP innebär i huvudsakReformen attattav

Syste-enskild producent.fastställs för varjebegränsas kvot somav en
befintliga stmktu-låsning denkvotering innebär vissmedmet aven

ren.

Svenska direktstöd3.6.2
199192budgetåretdet förlammproduktionen betaladesFör ettut

norrlands-exkl.direktbidragenuppgickpå 48 krlamm. Totaltstöd
miljoner kronor.till 8,5lammproduktionenstödet för får- och

kostnadsjämförelserPris-3.6.3 och
1980-hälftenunder denavräkningspriset harDet svenska avsenare

lammköttavräkningspris fördanska. Etttalet varit högre det vägtän
medan199091budgetåret21,60 krkg underi Sverige t.ex. cavar

Bidragsnivån i EG3,50 lägre.krmotsvarande pris i Danmark var ca
Dan-högre iblir någotvarför totalintäkteni Sverigedock högre änär

mark.
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4 Vissa utgångspunkter för

kommissionens förslag

4.1 Inledning

Utgångspunkten för kommissionens arbete och förslag det föreär att
medlemskap bör ske anpassning jordbruketett och livsmedelsin-en av

dustrin till EGs förutsättningar så Sverige vid inträdet i EG haratt
stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindu-en

stri. Kommissionens arbetsområde begränsas till det behov åtgär-av
der kan finnas för tiden fram till medlemskap. Kommissionensom ett
begränsar sig i detta delbetänkande till åtgärder syftar till ska-attsom

konkurrenslikställighet med jordbruket inom EG med utgångs-pa
punkt från EGs pris- och marknadsregleringar. Medlemskapet kan i
sig medföra effekter för jordbruket, Sverige olika skäl kan hasom av
önskemål mildra eller undvika, särlösningaratt ocht.ex.om genom
undantagsbestämmelser. Eftersom kommissionen inte skall utarbeta
förhandlingsunderlag ligger sådana frågor utanför kommissionens
uppgifter.

De allmänna utgångspunkter framgår kap. 2l ochsom av upprepas
inte här. I det följande kompletteras dessa några specifika ut-av mera
gångspunkter kommissionen haft för sina förslag. Kommissio-som

förslag har utgångspunkt Sverige blir medlem i EGnens attsom en
den 1 januari 1995. Anpassningsåtgärdema på animalieområdet bör
dock liksom vegetabilieområdet utformas så något års förseningatt
inte innebär några problem. Inomstörre animalieområdet det fram-är
för allt takten i gränsskyddsförändringama kan behöva prövassom
vid förskjutning tidpunkten för medlemskap. Ett uteblivet med-en av
lemskap innebär självfallet genomgripande omprövning kan be-att en
hövas. Kommissionen bedömer dock i sådant läge vissatt ett en anpass-
ning till EGs förhållanden behövs bl.a. grund EES-avtalet ochav
åtföljande bilaterala avtal jordbruksområdet.

För konkurrenskraftig vid tidpunkten föratt svenskt medlem-vara
skap måste den svenska produktionen livsmedel kunna ske under deav
konkurrensförhållanden kostnads- eller stödnivån i EG skapar.som
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be-såledesanpassningsåtgärder behöverföreslå lämpligaFör att en
vidSverigeråda iprisnivå kan förväntasdömning dengöras somav

medlemskap.ett
svårt.givetvisprisnivån i EGsvenskaden framtidaAtt uppskatta är

utsträck-Sverige iprisnivån iutgångspunkt dockEn rimlig är storatt
EG-länder,prisnivån i närliggandepåverkasning kommer att av

därför ijämförelserKommissionensframför allt då den danska. ärav
be-uppskattningarförhållanden. Dehuvudsak gjorda med danska av

fått baseraskommissionen harkostnadsanpassning görahovet somav
svenskaochjämförelser mellan danskauppgifter,på olika t.ex.som

reformbeslutadeEGsberäknade effekterproducentpriser samt avav
priser och stöd.på framtidajordbrukspolitiken

skill-föreliggerprecis detförmodligen sådetDessutom är att som
osannoliktinteprisnivåer detEG-ländersmellan olikanader är att

avvika frånSverige kommerdelarprisnivån i åtminstone vissa attav
intetransportkostnaderoch därmedLånga avståndden danska. som

produkterför vissaEG kani andra delarhar motsvarighet t.ex.aven
harKommissionenDanmark.Sverige imedföra prisnivåer ihögre än

sådanmedprisskillnaderberäkna sådanainte sig kunnadock ansett
rationaliseringsbehov.minskatintäkt förde kan tillsäkerhet etttasatt

iförslagen taktensamband meddock beaktats iDe har anpass-om
ningen.

förut-jordbruk harfåAnpassningsåtgärdemas syfte är att ett som
förutsättningar ochutvecklas med deochsättningar överlevaatt nya

priser ochförändringarinnebär. Despelregler medlemskapet avsom
sig-därföranpassningsperioden måste rättvillkor undergörs gesom

aktörer.naler till marknadens
effektenskalldelbetänkandeförstaaviserats i kommissionensSom

animalie-påanpassningvegetabilieproduktionensförslagen rörandeav
utgångspunktdärfördet följandeproduktionen behandlas. I är atten

inlösenprisnivå med detligga iSverigespanmnålspriset i kommer att
vil-medlemskap,för svensktEGs vid tidpunkten ettmotsvararsom

betänkande.förstaföreslagits i kommissionensket
kostnadsanpassningbehovetKommissionen vill understryka att av

behand-Kommissionensaktörer.livsmedelskedjans samtligafinns hos
primär-handi förstagenomgång animaliesektomling och tar uppav

förädlings-uppsamlings- ochdelockså vissproduktionen avmen en
gränsskyddettidigareSom framgår detleden. resonemanget omav
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kap. så2 omfattar referensprisema vilka gränsskyddet avvägsmot
också delar dessa led.av senare

4.2 Möjligheter kostnader i primärledetatt anpassa

För bedöma vad rimlig anpassningstakt måsteäratt tasom en man
hänsyn till vilka kostnader möjliga på vilkenochär attsom anpassa
sikt dessa kan Animaliesektom i Sverige vidutmärks jäm-anpassas. en
förelse med förhållandena i EG pris-, stöd- och kostnadsnivåerattav

högre, möjligtvis med undantag för får- och larnmköttproduktio-är
För sektorn skall konkurrenskraftig med motsvarandeattnen. vara

EG-produktion måste dessa nivåer sänkas. Om inga förändringar görs
under tiden fram till medlemskap kommer sådana kostnaderett som

skillnader i dagens regleringar i Sverige hålls på högre nivågenom en
vad ifallet EGän framför allt gäller det foderkostnademaärsom - -
automatiskt sänkas vid medlemskapet.att
Andra kostnader kan först på medellång eller lång sikt.anpassas

Till de förstnämnda hör delar kostnaderna för underhåll ocht.ex. av
arbete medan sänkt kostnadsläge för byggnader och andra långsikti-ett

investeringar först kommer påverka produktionskostnadema påattga
sikt.

klimatmässigaDe och andra naturliga nackdelar kan förklarasom
vissa kostnadsskillnader kvarstår efter medlemskap. Om inte dessaett
nackdelar kan kompenseras motsvarande effektivisering,genom en
med särskilda stöd eller produkterna kan betingaatt ettgenom mer-
värde på marknaden, leder det troligen till minskning berördaen av
produktionsgrenar.

Strukturrationaliseringen inom jordbruket ständigt pågåendeär en
fortgår medlemskap i EG eller full-oavsettprocess t.ex. ett ettsom

följande 1990 års politik. Den situation medlemskap iettav nya som
EG innebär för den svenska jordbruksnäringen kommer påverkaatt
produktionsgrenarnas relativa lönsamhet konkurrerandegentemot
EG-produktion. Produktionsgrenar där svensk produktion inte kon-är
kurrenskraftig kan komma minska i storlek samtidigt konkur-att som
renskraftig produktion expanderar.

jämförandeDe studier gjorts förhållandena i EG och i Sve-som av
miljörige visar de svenska särreglema för främst och djurhåll-att -

ning har betydelse för produktionens konkurrenskraft. Särreglema-
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griskött. Fle-fågelkött, ochhar betydelse i produktionen äggstörst av
materialår 1999.särregler får inte fullt genomslag förrän Det somra

vilkaentydig bildkommissionen ingenvarit tillgängligt för avger
mån dereglerna medför. I denmerkostnader mervärdenresp. som

inteför jordbruket utjämnas dennamedför nettokostnad genomen
närvarande djur-förStatens jordbruksverk analyserarmedlemskapet.
omfattar bl.a.några EG-länder. Analysenskyddet i Sverige och i re-

djurhälsadjurslag dess effekter förgelverket för olika samt m.m.
Även skallkostnadsjämförelser göras.

merkostna-orsakareglerna för djurhållning kanStora olikheter i
bättresvåra fåder i produktionen kan ersattaatt pro-genomsom vara

tillledaextremfall kan detduktionsresultat och högre priser. I att
utländskakonkurrerassvensk produktion eller mindre ut pro-avmer

godkändainteunder förhållandendukter producerade ärär somsom
vid med-särskilt uttalatkonkurrensförhållande bliri Sverige. Detta ett

påpekasammanhangKommissionen vill dock i dettalemskap i EG.
iinförsutsträckningdjurhållningsregler i ökadolika miljö- ochatt

minska. Kom-kommervåra konkurrentländer, varför skillnaderna att
någon omfattan-vid sina samråd under arbetetmissionen har inte mött

stöd behö-särskilda kanpåpekatskritik reglerna. Dock harde attmot
frånavvikaregler kommeri framtiden Sveriges avsevärt attvas om

omvärldens.
1993Jordbruksverket våren kommererfaritKommissionen har att

djurhåll-svenskanuvarandeomfattande översyngöraatt aven mer
funnitintekommissionenbakgrund harningsregler. ovanståendeMot

EGregler. Inomnuvarandenågon ändringanledning övervägaatt av
Kommis-djurhållning.investeringar för bättretillförekommer stöd

det finnsarbetei sitt fortsattasionen har för avsikt prövaatt an-om
anpassningsperio-underi Sverigeledning införa något sådant stödatt

beaktassärregler börgrundKostnaderna påden fram till år 1995. av
för-uppgift lämnakommissionensintevid prisanpassningen. Det är att

imedlemskapeftereffekter skall hanterassärreglemasslag till hur ett
EG.

rollspelasamhällsekonomin kommerFörändringarna i storatt en
gjortskostnadsstudierkostnadsläget. Desvenskaför det framtida som

ekonomiskadei huvudsakproduktionen baserasden svenskaav
1990-i börjanråddekonjunkturlägeförutsättningar och det avsom
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talet. Anpassningen till EG under de åren kommer däremotnärmaste
ske under andra förutsättningar.att

Den ekonomiska politiken har mål stärka den svenska eko-attsom
nomins konkurrenskraft på sikt. En viktig förutsättning för jord-att
bruket skall kunna till EGs priser och övriga förhållandenanpassas

alltför negativa effekter den ekonomiska politikenutan ärstora att
blir framgångsrik. De framtida kostnaderna för arbetskraft och kapi-
tal påverkas utfallet den ekonomiska politiken. Sjunker dessaav av
kostnader stärks också jordbrukets konkurrenskraft.

Den sänkning arbetsgivaravgiften aviserats kommer t.ex.av som
märkbart påverka kostnadernasätt för arbete. föreslagnaett Denatt

sänkningen arbetsgivaravgiften den l januari 1993 uppgår tillav
4,3 procentenheter. Den s.k. egenavgiften för företagare sänks lika
mycket. Förändringen kan beräknas minska den totala arbetskrafts-
kostnaden med 3 %. Med utgångspunkt ifrån den s.k. sektorskal-ca
kylen kan arbetskraftskostnadema i jordbruket följd sänktasom en av
arbetsgivaravgifter beräknas sjunka med knappt 100 miljoner kronor.
Sänkningen påverkar också kostnaderna för inköpta produktionsmedel
i jordbruket.

Även räntenivån har avgörande betydelse. Som exempel kanen
nämnas räntenivån sänks med 5 procentenheter förbättras lön-att om
samheten i mjölkproduktionen med 1 500 krko eller medca
25 örekg mjölk. Jordbruket i dag kapitalintensivt. Effekternaär av
anpassningen till EG därför i mycketär utsträckning beroendestor av
hur framgångsrik den ekonomiska politiken blir.

En de förväntade effekterna EES-avtalet vidare ökadärav av en
konkurrens på insatsvarusidan vilket medför sänkta kostnader för
jordbruket. Det har dock inte varit möjligt för kommissionen när-att

bedöma dessa effekter.mare
Genom kommissionens förslag vegetabilieproduktionenom anpas-

spannmålskostnadema till EGs framtida nivå. För säkerställasas att
denna prissänkning kompletterar kommissionen sitt tidigare förslag

referensprissänkningarmed för spannmål. En anpassning sker genom
kommissionens förslag också kostnader orsakade prisreglerings-av av
avgifter. Regeringen har i 19929313O för riksdagen redovisatprop.
sin avsikt avskaffa regleringsavgiften på handelsgödsel och bekämp-att
ningsmedel, dock redan från årsskiftet 199293. Vidare aviserat rege-
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med 30 %proteinfoderförgränsskyddetavsikt sänkaringen sin att
januari 1993.från den 1

primärledetianpassningProduktionsteknisk4.3

produktprisemaföruti EG kommerVid medlemskap nämntsett som
Även produktions-och andrafoder-flertalet produkter.sjunka föratt

påinverkarförändringarsjunka. Dessamedelspriser kommer att pro-
produktionenGenerellt kommeri jordbruket.duktionstekniken sett

produktionsme-mindre insatsermedextensifieras, dvs. ägaatt avrum
Såbekämpningsmedel.maskiner, gödsel ochkapital,del arbete,som

maskinkapa-ochmotiverat hög arbets-kallade läglighetseffekter som
vegetabilie-inomminskad betydelsefår ocksåcitet vid arbetstoppar
foderpriserdock lågaanimalieproduktionen kanproduktionen. Inom

vissatillfodermedel ledamellan olikaprisrelationeroch ändrade att
lönsamtlikablir inte längretidigare. Detfodermedel används änmer

foderförbrukningen.minskaföri dyrbar teknikinvestera att t.ex.att
bidragdirektaproduktprissänkningardel fall kompenserasI aven

blirbidragamkostöd. Dessahandjursbidrag ochsåsom arealbidrag,
bidragenEftersomlönsamhet.produktionensbetydelse förstorav

intedockhöjer deproduktionsresultatettillinte direkt relateradeär
de in-mellanförhållandetintensiteten i produktionen. Den styrs av

produkten.priset påochsatta resurserna
förändringarproduktionstekniskainför dessa storDet är avstora

förhållan-kommandetill desigjordbruket snabbtvikt att anpassar
inoptimal tek-grundpåonödiga förlusterfall uppstårdena. I annat av

nik.
påexempeländrade foderstaterodlingsteknik ochNy är anpass-

iändringarellerUtfodringsteknikrelativt snabbt.ningar kan skesom
tydliggöratid. Förlängreanpassningarmaskinresurser attär tarsom

successivtprisnivåemavad förändringarna innebär bör motanpassas
vidarebehöverrådgivningsinsatserKraftiga informations- ochEGs.

genomslag isnabbtskall fåför de förhållandenain ettsättas att nya
produktionstekniken.

medlem-tillframunder tidenbakgrund börovanståendeMot ett
någonharinteproteinfoderregleringensvenskaskap den motsva-som

hartidigareSombort.EGs jordbrukspolitik nämntsrighet inom tas
proteinfo-sänkning gränsskyddet föraviserat 30 %regeringen aven
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der från den januari 1993.1 I valet mellan successivt avveckla denatt
resterande regleringen eller detta vid tillfälle bör det sist-göraatt ett
nämnda alternativet väljas. Därmed underlättar bl.a. foderindu-man
strins omställning till de förhållandena.nya

4.4 Anpassning priser och kostnader i primärledetav

åstadkommaFör effektiviseringstryck och successiv kosmads-att ett en
sänkning det nödvändigt under den tid återstår fram tillär att ettsom
medlemskap påbörja anpassningen stödnivån så de kostnaderattav

på kort och medellång sikt kan påverkas sänks före medlemska-som
Pris- och stödnivån kan successiv sänkningpet. anpassas genom en av

gränsskydd och djurbidrag. Vissa kostnader möjligaär att anpassa
omedelbart den statliga regleringen till EGs. Detattgenom anpassas
gäller framför allt kostnader för spannmål och proteinfoder. Andra
kostnader måste minska effektivisering och anpassning inomgenom
näringen.

Om animalieproducentema sådana förändringar kan sänkagenom
sina kostnader det i sin för sänkt prisnivå inomtur utrymmeger en
animaliesektom. En snabb anpassning till EGs stöd-, pris- och kost-
nadsnivåer innebär behov rationalisering vad möjlig-utöverav som

borttagen foderregleringgörs och sänkta spannmålspriser.av en
I enlighet med det tidigare möjligheten påver-resonemanget attom

ka olika kostnader dock kommissionen fullständig sänk-attanser en
ning prisnivån till dansk nivå inte realistisk före med-är ettav ner
lemskap med hänsyn till effekterna på produktionen. Alla kostnader
kan inte påverkas under anpassningsperioden. Vidare kannämntssom
den prisnivånsvenska olika orsaker bli något högre den danskaänav

Åför vissa produkter. andra sidan måste signalerna framtidaom
förutsättningar så tydliga den nödvändiga anpassningen in-attvara
leds.

Jordbruksproduktionens karaktär innebär finnsdet naturligatt en
eftersläpning innan sänkta kostnader för inköpta insatsmedel får ge-
nomslag i produktionen särskilt gäller det sådana produktionsgrenar-
där rörelsekapital binds under längre tid. Detta påverkar valeten av
tidpunkt för kostnadssänkningar sänkningar stödnivåema.resp. av

EG har animalieområdet regleringar och stöd inte har nå-som
motsvarighet i Sverige. Det gäller produktionskvoter fört.ex.gon
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för nötköttspro-direktbidragoch olikamjölkproduktionen typer av
första hand bördet idockKommissionenduktionen. att varaanser

handlingslinje bästdentotala stödnivå ochproduktionsgrenens som
svenskakonkurrenskraft och andrasvenska jordbruketsdetgynnar

regionalpolitikmiljö ochfråga avgörimålsättningar t.ex. somom
produk-inteKommissionenanpassningsåtgärder.valet attanserav

imedlemskapföreinförasmjölkproduktionen börtionskvoter för ett
EG.

huvud-deni EGsgenerella regleringamade ärUtöver system, som
EG andrajämförelser, harför kommissionens ävensakliga grunden

Vi-produktiviteten.höjainvesteringsstöd, förformer stöd, attt.ex.av
områden.gynnademindreinkomststöd i s.k.förekommer olikadare

lön-betydelse förharsocial karaktärofta harDessa stöd storsom en
mindrejordbruksföretag i deoch medelstoravid mindresamheten

Även fåkanmiljöåtgärderkompletterandeEGsområdena.gynnade
alternativakandeenskilda företagetbetydelse för det att gegenom

och ka-ersättning till arbetesåochsysselsättningsmöjligheter sätt
pital.

medlems-delfinansiering fråni allmänhetbygger dockDessa stöd
huruvidaberorEGs bidragomfattningenländerna och t.ex. om-av

områdesklass-område. Fråganmindrerådet klassatär gynnat omsom
medlemskapsförhand-kommandei deviktig punktning såledesär en

EGstillstödunderstryka detKommissionen villlingama. att gessom
kanmarknadsregleringargränsskydd ochjordbruk vid sidan m.m.av

konkurrensförhållandenapåverkarsjälvklartbetydande ochvara
jordbruket igällasärskilt kunnaskulle dettasvensk delinom EG. För

ochSvealands-Sverige,iområden såsommindre gynnade norra
regional-Behovetoch mellanbygderGötalands skogs- öarna.samt av

föregod tiddärför klaras ibörsvenska jordbruketstöd inom det ut
finns förobligatoriska stödgäller demedlemskap. Detta ävenett som

införa.måstemedlemsländernaändamål ocholika som
kommissionenharanimaliesektombehandlingföreliggandeI av

miljö-kompletterandetill EG. Degenerell anpassningutgått från en
arbete.kommandekommissionensiåtgärderna kommer tasatt upp

regionalpo-någrakommissionenVidare kommer prövaatt nyaom
medlemskap.föreinföraslitiskt motiverade stöd bör ett
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4.5 Anpassning priser och kostnader i leden efterav
primärproduktionen

Kommissionens uppdrag innefattar livsmedelsindustrin. Somäven an-
i kommissionens förra betänkande det i första hand näringsli-ärgavs

vidta erforderliga åtgärdervets för stärka konkurrens-attansvar att
förmågan. Uppgifter delgivits kommissionen visar kostnader-attsom

kan behöva minska med 20-25 % inom livsmedelsindustrin. Denna
del denna industri omfattas gränsskydd har kostnadsmas-av som av en

6 miljarder kronor två tredjedelar mejeriindu-sa rörav ca varav ca
strin. Rationaliseringsbehovet uppgår därmed till miljard1 kro-över

Detta kan inte åstadkommas med vardagsrationaliseringnor. utan tor-
de kräva genomgripande förändringar inom de berörda branscherna.
För den samlade livsmedelsproduktionen det utomordentligt viktigtär

denna rationalisering snabbt kommer i gång,att eftersom sådana för-
ändringar tid genomföra och vanligen inte får positivtar ekono-att
misk effekt förrän efter viss tid.en

Kommissionen förutsatte i sitt förra betänkande anpassningatt en
den i lagrådsremiss föreslagna konkurrenslagstiftningen tillav en

EGs konkurrensregler på jordbruksområdet så integörs, att genom-
förandet kommissionens förslag hindras. Kommissionen konstate-av

regeringen i 19929356 konkurrenslag föreslagitattrar prop. om ny
denna fråga skall i särskild ordning.att prövas Med hänsyn till deatt

rationaliseringar krävs inom livsmedelsindustrin kan berörassom av
konkunenslag, det olyckligtär anpassningen därigenom för-en ny om
Kommissionen denna bakgrund frågan bör be-motsenas. attanser

handlas skyndsamt.
Som inledningsvis prisregleringennämnts inom animaliepro-avser

duktionen pris förutom primärproduktionen också omfattarett som
viss uppsamling och förädling. Referensprisema se avsnitt 2.5.1 mot
vilka gränsskyddet således slakteri-,avvägs packeri- ellerävenavser
mejerileden. Som konstaterats i flera analyser skillnadernaär gente-

EG i de led följer efter primärledet procentuellt väl såmot som sett
i förstadet ledet. Sänkningama kosmads- och prisnivåerstora som av

måste därför iske livsmedelskedjans samtliga led för den svenskaatt
livsmedelssektom skall bli konkunenskraftig vid EG-medlemskap.ett

När det gäller de led skyddas det svenska gränskyddet kansom av
anpassning pris- och stödnivåer ske antingen sänkta di-en av genom

rektbidrag vad primärproduktionen eller sänkt referens-ettavser
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i detprisetsänksfalletdetgränsskydd. Isänktdärmedpris och senare
primärproduk-bådeberöreffektenvarförverkar,prisregleringenled

omfattasförädlingsled gräns-ochuppsamlings-och dettionen avsom
skyddet.

för-delarvissadvs.prisregleringen,omfattasinteled avDe avsom
livs-medlikhetmåste idetaljhandelnhelapartihandelädling och samt

konkurrensförhållan-sig till deövriga ledmedelskedjans nyaanpassa
innebärakommermedför. Detta atti EG attmedlemskapden ettsom

inomocksåsamtidigtochkostnadersinasänkaled måsteockså dessa
prissättningspolitiksiniförändringar gente-varuomrâden vidtaolika

konsumenterna.mot
pris-vidhandelntillämpadebeslutlivsmedelspolitiska1990 årsFöre

prisregleringsledetiPrishöjningarprocentpåslag.vanligenhöjningar
uppräknings-procentuellkonsumentledettillvidarefördes då genom en

konsumentle-ieffektdärigenomfick störrePrishöjningenfaktor. en
ochi kronor ören.prisregleringsledetutgjort ifaktisktdendet vadän

prishöjning iskulleöresmarginalertillämpati ställethandelnOm en
konsumentpriset.prishöjning påmedförtledtidigareett samma

sidahandelnsfrånpå tendenserpekatKonsumentberedningen har
vidprocentmarginalerföri ställetöresmarginalertillämpaatt numera

prishöj-eftersomför konsumenternaprishöjningar. Detta är gynnsamt
konsumentledet.iförstärksinteningama

ledtidigareiprissänkningarvidagerandehandelnsdet gällerNär
påkonkurrenssituationenbestämmasalltdetta framförkommer att av

detaljist-ikonkurrensökadmedlemskap kanEftermarknaden. ett en
procentmarginalermedföra sänktakommagrossistledenoch attt.o.m.

Kon-tillämpar.detaljisterutländskamarginalerpå vilkaberoende som
pris-vidhandelnocksåtyderobservationersumentberedningens att

öresmarginaler.tillämpathittillssänkningar

Gränsskyddsanpassning4.6

gränsskyddsnivån försvenskasänka denmöjlighetenI fråga attom
betänkandei sitt förstakommissionenställde sigjordbruksprodukter

dettabakgrund vadbl.a.förändringar,till sådanaavvisande mot av
medlemskapsförhand-kommandeeffekter på defå förkunnaskulle

skulleförändringarfall sådanai degällde detFramför alltlingama.
därdvs.från EGs,gränsskyddsnivånsvenskaavlägsna denkomma att
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det svenska gränsskyddet i dagsläget ligger under EGs. Med anled-
ning de bedömningar gjorts se avsnitt 2.5 kom-av som senare anser
missionen gränsskyddsförändringar under perioden fram tillatt ett
medlemskap torde möjliga de nödvändiga för underär attvara om
perioden fram till medlemskap den svenska prisnivån tillett anpassa
EGs. gällerDet såväl för där gränsskyddet överstigervaror som un-
derstiger EGs nivå.

En möjlighet åstadkomma sänkning svenska pris-attannan en av
och kostnadsnivåer öka konkurrensenär marknaden,att t.ex. ge-

riktade kvoter med reducerad importavgift till EG. Kvo-attnom ge
effekt tvåsidiga eftersom de kanär svenska exportmöjlighe-ternas ge

på EG-marknaden. Kvoter dock svåra beräkna så de fårter är att att
effekt.avsedd De vidare administrativt besvärliga för både handelär

och myndigheter. I valet mellan använda sänkt gränsskydd elleratt
riktade kvoter för sänka svenska priser till EGs nivå förordaratt
kommissionen generella gränsskyddssänkningar. Kvoter kan dock i
något läge föredra. Kommissionen vill avslutningsvis påpekaattvara

förhållandena så skulle kräva, handelstekniskaatt utanman om pro-
blem kan höja gränsskyddet.
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5 Förslag

5.1 Inledning

5.1.1 Förutsättningar

Regeringens ambition ingaär övergångsåtgärder skall behövaatt till-
lämpas sedan Sverige blivit medlem i EG övriga konkurrens-samt att
begränsande åtgärder undanröjs, i båda fallen basis ömsesidig-av
het. Kommissionen har med hänsyn till detta i sitt arbete utgått från

några Övergångsbestämmelseratt inte blir aktuella för berörda pro-
duktionsgrenar. Skulle så bli fallet för någon produkt kan den anpass-
ningstakt kommissionen föreslår behöva revideras.som

Kommissionen föreslår anpassning framtida pris- ochatt moten
kostnadsnivåer påbörjas inom animalieproduktionen. Förslagen tar

hänsynäven till effekterna kommissionens förslag vegetabilie-av om
produktionen.

Om den svenska regleringen proteinfoder, inte har någonav som
motsvarighet i EG, avvecklas det möjligt förär jordbruket sänkaatt
produktionskostnadema. Förutsättningarna för animalieproduktionen
i de avseenden gäller foderkostnader har därmed till delenstörstasom

till de förhållanden råder inom EG.anpassats Kosmadsminskning-som
i produktionen därför för i motsvarandeen ett utrymmeger att ut-

sträckning sänka priset för olika produkter. Jordbruksministem har i
l99293l30 vissa jordbrukspolitiska frågor redovisat sinprop. om av-

sikt föreslå regeringen fr.o.m. den januariatt 1 1993 sänka inför-att
selavgiften på proteinfodennedel med 30 %. Kommissionen attanser
den resterande avgiften bör bort för dessa fodermedel fr.o.m. dentas
1 juli 1993.

Utöver den sänkning priserna animalieprodukter därige-av som
möjliggörs har kommissionen ytterligare anpassningnom ansett att en

till EGs prisnivåer nödvändig. Motivetär härför tydliggöra deär att
framtida villkoren och påskynda effektiviseringen så konkurrens-att
kraften stärks. Kommissionen har med ledning den prisskillnadav

återstår efter justering motsvarande kostnadsminskningen försom en
foder och spannmål, det rimligt mellan tredjedel och hälf-ansett att en

skillnaden i det prisregleradeten ledet bör kunna elimineras framav
till den januari1 1995. Den prisskillnad återstår i ochsom anpassas
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effektiviseringskravdetobserverasbörmedlemskap. Detmed attett
hållaförkrävsvad attliggerproduktionen utöverpåläggs somsom

i kon-jordbruketinomskerrationaliseringmed denjämna somsteg
anpassningsperioden.underkurrerande länder

Sverige inomförutbetalatsdjurbidragsärskilda ra-De norrasom
försla-intepåverkasSverigeijordbrukettillstödetför avnorramen

gen.
mellan den bort-tidsförskjutningentagits tillhar hänsynförslagenl

sänkta kostna-i formeffekterochproteinfoderregleringen avtagna
kangränsskyddssänkningarförutskickadehar beaktatsder. Vidare att

gränsskyddssänkningen trä-detföremarknadsprisertill sänktaleda att
varierarochårenmellanvarieratharAvräkningsprisemai kraft.der

marknadssituationen.aktuelladenbl.a. påår beroendeunderäven ett
fallflertaletiungefärliga ochdärförprisangivelser ärDe görssom

199192budgetåretfråndatahuvudsak hargenomsnittsvärden. I an-
förenk-delvisföljandei det ärKommissionens envänts. resonemang

inträffarkostnader överochpriserantal effekterling somettav
de förutsätt-ochEG i Sverige. Dettasåvältiden i resonemangsom

i bil.utvecklasligger bakomningar som
förändringgenomgripandeförslag innebärKommissionens aven

uppföljningkontinuerligadenangelägetlivsmedelssektom. Det är att
gäl-fortsätter. Dettabeslut1990 årsföljdpågår tillsektorn avsomav

efter-deinomprimärproduktioneninomutvecklingensåväller som
konsumentprisema.ochföljande leden

ändradeochfodermedel5.2 Reglering av
spannmålreferenspriser för

foderrå-flestainförselavgift på deSverige detVid import till tas ut en
foderreglering-svenskadengränsskydddetta utgörDet är somvaror.

en.
proteinfoder-inhemskaoch vissaspannmålsprisetskyddaSyftet är att

dessamångahandelsavtal harinternationellamedel. Genom varorav
i prin-därförkanJordbrukamaEG.införselavgifter ilågainga eller

inhemskadenskyddavärldsmarknadspris. Förfodret tillcip köpa att
formerolikaEG bl.a.harprodukterkonkurrerandeproduktionen av

produktionstöd.direktaav
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De svenska gränsskyddsnivåema för proteinfoder bör tillanpassas
EGs nivå från och med den 1 juli 1993. Det betyder den sänkningatt

30med % gränsskyddet på proteinfoderrnedel regeringen avi-av som
i 199293130 skall ske fr.o.m. den l januari 1993 följsserat prop. av

sänkning med resterande del 70 % fr.o.m. den julil 1993. Sänk-en
ningen sker därmed i två steg.

Spannmålssubstitut beteckning för stärkelserika foderär en som an-
vänds i stället för den inom EG hittills betydligt dyrare reglerade
sparmmålen. Substituten kan råvaror tapioka, majsglutenfo-vara som
der och kli. Sverige har gränsskydd för spannmålssubstitutett som
gjort endast mycket begränsad import förekommit. Inom EGatt en
finns däremot inget eller litet gränsskydd för sådana produkter. När

spannmålsprisema sänks importen substitutenväntas minskanu attav
istarkt EG. Ett omedelbart borttagande gränsskyddet för de s.k.av

substituten skulle sarmolikt inte leda till någon import till Sve-större
rige eftersom spannmålsprisema blir låga fr.o.m budgetåret 199394.
Från produktionsanpassningssynpunkt därför behovet inte särskiltär

bort gränsskyddet for dessa substitut. Det kan dock intestort att ta ute-
slutas eller mindre tillfällig import substitut skulle kunnaatt mer av
förekomma gränsskyddet bort. Kostnader uppkommer då förtasom

spannmål därmed inte förbrukas. Kommissionenexport av som anser
denna bakgrund gränsskyddet för spannmålssubstituten intemot att

bör förändras före EG-inträde.ett
En utgångspunkt för kommissionens förslag på animalieområdet är
spannmålspriset i Sverige ligger i nivå med det inlösenprisatt som

EGs pris vid tidpunkten för svenskt medlemskap. Dettamotsvarar är
förutsättning för animalieproduktionen skall få de kostnads-atten

minskningar på grund sänkta foderkostnader kommissionen ut-av som
gått från i sina förslag. Kommissionen har i sitt första betänkande
föreslagit inlösenpris för spannmål på 90 örekg. Inlösenprisetett
kombineras med arealbidrag. För säkerställa den framtidaett att att
foderkostnaden för spannmål denna nivå bör kommissio-motsvarar

tidigare förslag kompletteras med sänkning referensprisetnens en av
för spannmål. Därmed undviks överskydd etableras för spannmålatt
och till spannmål kopplade fodermedel. Vid låg skörd leder tillsom
underskott på den inhemska spannmålsmarknaden skulle priserna

kunna stiga till referensprisnivån. Referensprisema börannars upp
fastställas så intern handel inom landet med spannmål företrädeatt ges
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arealbidragförutsätterreferensprisemaframför import. De ettnya
spannmålsodlingen.till

spannmål in-referenspriser förföreslår följandeKommissionen att
förs från 1993 års skörd

spannmålpåreferenspriserändradeTabell 6 Förslag om

NyttNuvarandeVara
referensprisreferenspris

nov1l mars
kr100 kgkr100 kg

100126Korn
100126Havre
100126Vete
110Rag 136

EG-nivån efterförväntadedenspannmålsprisetEn sänkning motav
bort-medmedför tillsammansreform CAPfullt genomförd ettaven

i animaliepro-kostnadernaför proteinfodertagande gränsskyddet attav
omfattningduktionen sänks i följande

animalieproduktionenSänkta iTabell 7 kostnader

effektKrkg produktProduktionsgren varav av. proteinfoder-
reglering

0,15Mjölk 0,25 krkg
0,753,00 krkgNötkött
1,252,00 krkgGriskött

Ägg 0,701,05 krkg
0,80krkgSlaktkyckling 1,15
0,100,50 krkgFår-och lammkött

vikt för köttslagenAvser slaktad
Källa Statensjordbruksverk

effek-dynamiskaförväntadesiffror invägts deovanstående harI även
foderregle-avveckladfoderblandningarändradei formter som enav
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ring och sänkta spannmålspriser medför på grund de ändrade pris-av
relationerna. I tabell 7 ingår de kostnadsminskningaräven bort-som

prisregleringsavgiftertagna på handelsgödsel medför i vallproduk-
tionen och får effekter i nötkötts- och mjölkproduktionen.som

Förändringar i foderregleringen får återverkningaräven på olika
vegetabilieprodukters relativa lönsamhet och efterfrågan på dessa

kostnaden församt upprätthålla sådanatt produktion behövssom
beredskapsskäl.av
I det följande förs principielltett några de effek-resonemang om av

borttagandeter fodennedelsavgiftenett får. Resonemanget illustre-av
i vidstående fig. Spannmålsprisema förutsättsras i resonemanget

ligga i nivå med det inlösenpris omställningskommissionen före-som
slagit i sitt första betänkande 90 krlOO kg.

5.2.1 Kostnads- och prisanpassning i animalieproduktionen
En kostnadsanpassning till EGs förhållanden skulle innebära gräns-att
skyddet för proteinfoder sänks. I innebär det anpassningstort sett en
till världsmarknadsprisnivån. Detta leder till kostnadsminskningar i
animalieproduktionen. Kommissionens tidigare förslag vegetabilie-om
produktionen innebär spannmålspriset sänks denatt framtida läg-mot

nivå blir aktuell i EG efter CAP-reformenre som genomförts.att
Denna prissänkning stärker spannmålens konkurrenskraft relativt an-
dra fodermedel.

Om inga andra förändringar genomförs i Sverige förbättrar dessa
prissänkningar lönsamheten i animalieproduktionen. I enlighet med
vad kommissionen anfört i kap. 4 bör denna kostnadsminskning ut-ge

för prissänkningar motsvarande omfattningrymme inom anima-av
lieproduktionen.

Intäktsminskningen kan ske minskade direktbidrag ellergenom ge-
prissänkningar för produkterna. Prissänkningamanom kan uppnås ge-
sänkningar referensprisema och därmednom gränsskyddet ellerav

ökat marknadstillträde för konkurrerande importgenom kvoter.
Kostnadsminskningen påverkar statsbudgeten i det förstnämnda fallet,
i det andra fallet kommer den i första hand konsumenterna till del
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direkt. Beroende på produkternas priselasticiteter kan sänkta priser
ledaeventuellt till ökad konsumtion. Förändringar i prisrelationer-en

mellan olika produkter t.ex. gris- och nötkött kan också effek-na ge
på konsumtionen.ter

på5.2.2 Effekter efterfrågan på konkurrerande
fodermedel

Priset på proteinfoder sjunker de borttagna avgifterna och på-genom
verkar därmed fodersammansättningen och intensiteten i utfodringen.

Konkurrenskraften för inhemsk foderspannmål, oljekraftfoder
rapsmjöl och baljväxter försämras i förhållande till vad gäller isom
dag. Efterfrågan på dessa produkter minskar inga prisföränd-om
ringar sker. Priset på svenskt oljekraftfoder kommer sjunka påatt
grund importkonkurrensen. Statens kostnader för oljeväxtodlingenav
kan komma öka den skall kunna upprätthållas påatt oförändradom en
nivå i enlighet med 1990 års livsmedelspolitiska beslut.

Spannmålsöverskottet kommer vidare öka något. innebärDetatt att
den minskning överskotten blir följden kommissionens tidi-av som av

förslag vegetabilieproduktionen inte blir lika Spannmå-gare om stor.
lens relativa konkurrenskraft foder dock bättre vid prisnivåärsom en
på 90 kgöre vad den skulleän varit vid högre marknadspris.per ett
Även de svenska baljväxtprisema måste bli lägre för konkur-att vara
renskraftiga.

Grovfoderanvändningen och vallarealen påverkas också bort-av en
proteinfoderreglering och sänkta spannmålspriser.tagen Intensiteten i

vallodlingen kommer sannolikt eftersom proteinets värde iatt avta
grovfodret sjunker. Energivärdet i vallen får betydelsestörre än pro-
teininnehållet. Denna förändrade relation kan mötas exten-genom en
sivare odling där vallen gödslas tidigare föränsparsammare att mot-
verka onödigt högt proteininnehåll ochett den lägre skörden kompen-

med något areal. Fallandestörre markkostnader och brist påseras en
lönsamma alternativ till vallodling underlättar denna utveckling.

Om emellertid beaktar spannmålen energifodretäven blirattman
billigare förändras bilden något. Den totala sänkta kostnaden för kraft-
foder spannmål och proteinfoder påverkar vallfodrets konkurrens-
kraft mycket enbart denän sänkta kostnaden för proteinfoder.mer
Det energiinnehålletär kraftfodret dyrtgör och det energi-ärsom
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försämrarspannmålspriserSänktavallfodret.viktig ihalten ärsom
där-vallodlingensikt tordekonkurrenskraft. På långalltså vallfodrets

medanimalieproduktionoförändradminska vidför komma nega-att
konkur-inte harbygderlandskapet itiva effekter det öppna ensom

emellertidtordeårenspannmälsproduktion. Derenskraftig närmaste
vallarealöverskottske. Någotförändringarinte så större avstora

maskinpark,mellanbygder. Dessutomoch äri våra slätt-finns inte
fördimensioneradeutfodringssystemochlagringsutrymmen nuvaran-

margi-Eftersomsikt fasta.medellångpåde behov. Dessa ärresurser
kom-kraftfoderkostnadenunderstigatordeför vallfodernalkostnaden

påverkasbygderi dessa nämnvärtsannolikt inte vallodlingen attmer
EG därut-medlemskap ividGrovfoderarealen kansikt.på kortare ett

djurenhetgrovfoderarealpå visspåverkas de kravöver somperav
han-extensifierings- ochbidragskriterier för bl.a.EG uppställer som

nötköttsproduktionen.djursbidrag inom

Budgeteffekter5.2.3
införselavgifter. Detintäkterminskarsänkt gränsskyddEtt statens av

animalie-förproteinfodergränsskyddssänkningen försåvälgäller som
animaliepro-konsumentpriser för5.2.1. Sänktaprodukter jfr avsnitt

budgetinkomsterkonsumtion sänktaoförändradviddukter medför
dessai de fallutgifterocksåsänkerfrån mervärdesskatt statensmen

direktbidragNeddragnakonsumentprisutvecklingen.tillkoppladeär
ef-minskarproteinfodretpris förlägrelägre budgetkostnader. Ettger

för överskottsex-kostnadernafoderspannmål, vilket ökarterfrågan
till sänktaocksåproteinfoder ledergränsskydd förBorttagetporten.

odlingen påbehållaförStatens kostnaderoljeväxtpriser. att nuvaran-
nivå ökar därmed.de

Mjölkproduktionen5.3

producent di-inkl.mjölkproduktionentill förprisnivånsvenskaDen
3,20 krkg. Av detta199192produktionsåretlågrektbidrag ut-ca

mjölk000avkastningen 6 kgkrkg vid0,40gjorde direktbidragen ca
EG-nivån kankostnadsanpassning tillko och år. Behovet av enper

örekg.till 80 Dettauppskattasprimärproduktionenför motsvararca



SOU 1992 125 Kapitel 5 67

då den prisnivå förväntas gälla i Danmark vid tidpunkten försom
svenskt medlemskap. Transponkosmader kan komma medfö-attm.m.

högre pris på den svenskaett marknaden i närliggandera EG-län-än
der. Den svenska produktionen kommer därför förmodligen kunnaatt

konkurrenskraftig till något högre pris. Kommissionenvara ett räk-
därför med behovet anpassning kan bli någotnar att mindre änav

80 örekg.
Den borttagna proteinfodermedelsregleringen och sänkta sparmmåls-

priser innebär mjölken blir 0,25 krkg billigareatt producera. Avatt
återstående skillnad, 0,55 krkg, bedömer kommissionen det äratt
rimligt stödnivån sänks med ytterligareatt 0,15 krkg fram till in-ett
träde i EG. Därefter återstår prisskillnad i primärproduktionen påen

40 örekg vid inträdet i EG.ca
Prissänkningen kan ske antingen sänkning referenspri-genom en av
och dänned gränsskyddet ellerset sänkta djurbidrag. Om refe-genom

renspriset sänks det viktigtär relationerna mellan olika produktersatt
lönsamhet kan behållas enligt det nuvarande utjämningssystemet efter-

det åsyftad omfördelning. Vidare ansluter relationernasom rela-ger
tivt väl till EGs förhållanden jfr avsnitt 3.1.2.

Nivån på referensprisema för mejeriprodukter för närvarandeär
följande

Smör 20,78 krkg
Magen mjölkpulver 18,87 krkg
Hårdost 30,96 krkg
Konsumtionsmjölk 4,56 krl
3 % standardmjölk

En sänkning ovannämnda omfattning O,25 0,15 krkgav + motsva-
borttagande de djurbidragett utbetalades för budgetåretrar av som

199192. Per mjölkko utbetalades då 2 330 kr jfr avsnitt 3.12. Rege-
ringen har för budgetåret 199293 föreslagit jordbruket skall till-att
föras 6001 miljoner kronor i form direktbidrag. Det innebärav to-

minskningtalt med 800 miljoner kronor. Eftersom riksdagen ännuen
inte har behandlat regeringens förslag kan kommissionen inte ange
hur direktbidraget för mjölkproduktionen blir förston innevarande
budgetår vilkenoch minskning det innebärakan jämfört med före-
gående år. Genom den minskning trolig har del denär sänk-som en av
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intedetEftersomgenomförts.föreslår redankommissionenning som
kommissionenförordar attEGimjölkkorfördjurbidragnågrafinns

di-minskningprissänkningenåterstående avden uttas genom enäven
rektbidragen.

krmjölkko800kommissionenföreslår199394 attbudgetåretFör
dådirektbidragenminskningdirektbidrag. Den somutbetalas avsom

krko530totalt l199192budgetåretmedgenomförts jämförthar
Återstående direktbidragensänkningörekg.drygt 25 avmotsvarar

Referens-bort.800 krresterandedå199495budgetåret tasförgörs
därmed inte.påverkasmejeriprodukterolikapriserna på

enligtmjölkproduktionenfördirektbidragenUtvecklingen serav
krmjölkkoföljerförslagkommissionens ut som

199495199394199293199192

8003302 -

Nötkött5.4

produktionsgren kostnadsanpassningbehovetdärdenNötkött är av
djurbi-inkl.prisetsvenskagenomsnittligaDetförmodligen är störst.

26,00 krkg92 drygt1991produktionsåretförlågtilldrag ungnöt
bi-inkl.Priset,pris.detta1,30 krdirektbidraget motsvarar avca

läng-eftersombl.a.produktionsforrner,olikaförvarierar dockdrag,
denuppskattaAttbidragsdelen.påverkarproduktionstidenpåden
di-olikadebl.a. hurförsvårasdirektstödinkl.framtida prisnivån av

produktions-olikakommakommerEG tillämparrektbidrag attsom
former till godo.

mycketmedEGoch iSverigebåde ibedrivsNötköttsproduktion
effek-vilkabedömningenockså påverkarvilketintensitet,varierad av

ochfårproteinfoderregleringenförändringenföreslagnadenter av
valtdärförharKommissionenbehövs.kostnadsanpassningvilken som

några olika nöt-föreffekterEG-anpassningens typerstudera avatt
va-skildaDeintensitet.frågaiskiljer sigköttsuppfödning, vilka om

intensiv göd-delsbehandlasköttuppfödningen ärrianter ensomav
förUppfödningstidenstutproduktion.extensivdelstjursuppfödning,

huvudsakli-Stutproduktionen baseras12 månader.gödtjurama är ca
22-24vidslaktasfoder. Stutarnavallbasratgrovfoder, dvs.gen
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månaders ålder. Mellan dessa former finns dock flertal varianter.ett
Dessutom redovisas effekterna för kött utslagskor. För attav ge en
bild hur nötköttssektom helhet kommer påverkas med-av attsom av
lemskapet kommenteras också pris- och bidragseffektema på sektors-
nivå.

EGs reform innebär stödets utformning ändrar karaktäratt genom
del tidigare utgårstörre djurbidrag.att än Produktpriset sänksen som

följd interventionspriset sänks med 15 % och samtidigtattsom en av
kompletteras med olika former direktstöd jfr avsnitt 3.2.1. Bero-av
ende på hur produktionen bedrivs och vid vilken ålder djuren slaktas
kan detta leda till olika ersättningsnivåer uttryckt i kronor kilo.per
För och dikor har EG därutöver särskilt direktstöd iam- ett samma
nivå det svenska stöd betalats under år 1992.som utsom

De faktorer intressanta i jämförelsenär dels vilken prisni-ärsom
vån kommer i EG efter den genomförda reformen, dels vilkaatt vara
kostnadssänkningar nötköttsproduktionen kan dra nytta av genom
sänkta foderpriser och slutligen vilka direktbidrag handjurspremier,
extensifieringsbidrag, etc. kommer utbetalas i EG och kom-attsom

produktionen till godo. Exemplen inte i detalj hur direktbi-ma tar upp
dragen framräknade efterär EGs kriterier.

Den genomsnittliga prisskillnad exkl. direktstöd finns försom
produktionsåret 199192 mellan Sverige och Danmark 5 krkg.är ca
CAP-reformen leder till EGs interventionspris sjunker med 15 %.att
Beräkningen utgår från avräkningspriset sjunker iävenatt motsvaran-
de mån. EGs framtida pris ligger uppskattningsvis 9,40 krkg lägre

dagensän svenska producentpris.
För kunna jämföra ersättningsnivåema i Sverige i dag måsteatt

emellertid också räkna in de djurbidrag hittills utbetalatsman som
och de direktbidrag kommer utbetalas till olikaattsom typer av pro-
duktionsformer efter CAP-reformen. I Sverige får i dag alla produk-
tionsfonner del djurbidraget 155 krungnöt budgetåret 199192.av
Detta på sektorsnivå tillomräknat ersättning kilomotsvarar slak-per

nötkött 1,30 kr. EGs direktbidrag reformentat följandeärca genom

Amkopremie 120 ECUko och år 0201 SEK
Ungnöt 10 månader 90 ECUtjur 765 SEK
Ungnöt 22 månader 90 ECUtjur 765 SEK
Extensifieringsbidrag 30 ECUdjur 255 SEK
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uppfyller kravenoch22 månaderblir äldreUngnöt än grov-som
å 90 ECU.två bidragdärmedfoderareal erhåller

Gödtjursproduktion
1995EG årSverige och iigödtjursproduktionFörutsättningarna för

vidEGiproduktionen kommerintensivatabell Denframgår av
i be-direktbidragfå delbaraomfattningproduktion större att avav

på hög-uppfyller kraveninteeftersom denomfattning, bl.a.gränsad
Prisskillnadengrovfoderareal.erforderligtilli relationdjurtäthetsta

ungefärproduktionenintensivadirektbidrag för deninkl. motsvarar
sjunkadockproduktion kommerKostnaderna i denna10 krkg. att

proteinfoder.pris förlägrespannmålspris ochsänktföljdsom en av
krkg. Utöver3,50medkostnaderUppskattningsvis sjunker dessa ca

Denna6,50 krkg.skillnadåterstårkostnadsminskningdenna caen
besättning-50 gödtjurar. Imedbesättningpåberäkning baseras caen

gödtjurar,25vilketdjurenheter,mindre 15än motsvararärsomar
för-vilketför tjurama,århandjursbidragår fullterhålls dock perper

framgår den3,30 krkg. Dettafall medi dettabättrar kalkylen avca
ibidrag,inkl.Sverige för gödtjurar, ärikolumnen. Prisetvänstra

nötköttsproduk-förgällergenomsnittligtnågot lägre vaddag än som
djurerhållas förinte kandjurbidrageftersomtionen än somettmer

de slaktas.12 månader närär
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Tabell 8 Effekter för gödtjursproduktion

Besättningstorlek 15djurenheter 15djurenheter

Svensktpris budget-
året 199192
inkl. direktbidrag 25,70 25,70

Pris i EG år 1995 15,90 19,20
varav direktbidrag 0,30 3,60

Skillnad 9,80 6,50

Minskade
foderkostnader -3,40 -3,40

Amra 6,40 3,10

Tjurar, kor och andranötkreatur 2 årsålderöver djurenhet1
Nötkreatur med ålder från 6 till 24 månader 0,6 djurenheten

Stutprgoduktion

För stutproduktionen situationen ljusare räknar med deutser om man
direktbidrag denna produktion i EG-medlemskapet kan bli berät-som
tigad till eftersom den har förutsättningarstörre uppfylla extensi-att
ñeringskraven. Det skall dock observeras uppfödningatt stutarav nor-
malt visar högre kostnader kilo producerat kött intensivare for-änper

bl.a. till följd fasta kostnader, byggnader,mer, belastaratt t.ex.av
till följd längre stalltider. Direktbidragsnivån för stutproduktio-mer av
omräknat till ersättning kilo kött kan i EG ligga pånen mellanper

5 och drygt 8 krkg. Om lägger detta till den prisersättning-man rena
det olika prisnivåer för olika typfall. I tabell 9 visas effekternaen ger

för några olika uppfödningsfonner.
Fall A visar stutproduktion med åkerbete och vall producerad med

normal skördenivå. Fall B visar stutproduktion med hagmarksbete
och låg skördenivå på vallen. I den extensiva produktionen Cmest
sker uppfödningen på extensiv vall och hagmarksbete. I kalkyl C ökar
kostnaderna för hö på grund extensifieringen, bl.a. ökadeav genom
maskinkostnader, med 1 krkg. Det svenska priset högre förär änca



1992 125SOUKapitel72 5

grundpåstutproduktionenidet avförklarasvilketgödtjurar, attav
direktbidragtvåutgåruppfödningstidlängreen

stutproduktionförEffekter9Tabell

CBA

budget-prisSvenskt
199192året

26,2526,2526,25direktbidraginkl.

23,8021,7020,501995årPris i EG
8,206, 10490direktbidragvarav

2,454,555,75Skillnad

,601,601,90-lfoderkostnaderMinskade --

,00+1Ökadevallfoderkosmader,ca --

Återstår 1,852,953,85

får integrovfoderpåhuvudsakligen baseras enStutproduktionen som
produktio-intensivadenomfattningikostnadsminskning somsamma
kostnader-minskadeproteinfoderkosmadema. Dede sänktagenomnen

grovfo-intensiteten ibaserade påkrkg0,60-l,9Otilluppskattas cana
inkl. bete.derproduktionen,

relativtproduktionenextensivapå denjämförelser pekarDessa att
Mangödtjursproduktionen.intensivaEG denidet lättarefår änsett

dennabelastarkostnaderytterligarevilkain pro-måste dock väga som
uppfödnings-längrekapital underbundetformiduktion, ent.ex. av

dellitenmycketendastproduktionen utgörextensivatid. Den enmest
totaladen%1-2i dagnötköttsproduktionentotala svenskaden avav

lönsamhetssvå-påbl.a.berorstutar. Detpåfaller i dagproduktionen
righeter.

framtidadenklaraförkostnadsanpassningpris- och attKravet
produktionsfor-intensivareför densåledesEG-prisnivån störreär

men.
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Kött från utslagskor

IEC-medlemskapet får vidare effekter för mjölk- och dikoproduktio-
lönsamhet eftersom producentpriset på kött från kvigor och kornens

kommer bli lågt. Direktbidrag lämnas i EG för handjur ochatt am-
och dikor, inte för mjölkkor och kvigor.men

En motsvarande beräkning gjorts för gödtjurar och stutarsom ger
följande resultat för kött från utslagskor.

Tabell 10 Effekter för utslagskor

Svensktpris produk-
tionsåret199192 26,25
krkg

Pris i EG år 1995 15,60
krkg

Skillnad 10,65

Minskadefoderkostnader -3,20

Återstår 7,50

För beräkna den totala sektorseffekten för nötköttsproduktionenatt av
EG-medlemskap måste således också inett det faktum direkt-vägas att

bidrag utbetalas endast för handjur i EG, med undantag för det bidrag
utgår till di- och amkor. De ungnötsbidrag utbetalas i Sveri-som som

gäller alla kvigor. En beräkningungnöt vad total EG-ävenge av en
anpassning betyder för nötköttssektom helhet, visar på prisetattsom
inkl. bidrag kilo nötkött i genomsnitt skulle sjunka med mellanper
8,45 och 9,25 krkg Sverige såväl pris- bidragsni-om anpassar som
våer till de nivåer blir följden fullt genomförd reformsom av en av
CAP. I den lägre siffran medräknat samtliga handjur kvalifice-är att

sig för såväl handjursbidrag extensifieringsbidrag ochrar attsom
samtliga och dikor kvalificerar sig för extensifieringsbidrag. Denam-
kostnadsbesparing möjlig på grund lägre priser förär insatsva-som av

foder, innebäretc. uppgår i genomsnitt till 3,00 krkg, vilketror ca
genomsnittlig kostnadsskillnad mellan 5,45 och 6,25 krkgatt en

nötkött återstår.
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Förslag
nötköttsproduktionen iförstödminskningenKommissionen attanser

sänktskeredovisats börvadSverige bakgrund genommot somav
bördikostödochbehålls. Am-direktbidragengränsskydd medan ut-

för dettaMotivenmedlemskap. ärfram tillför periodenbetalas även
produktionen iinnebärinriktningEGs reform har attatt somen

svenskadirektbidrag. Den ungnöts-ökad utsträckning ersätts genom
medanfoderkostnademasänktadeproduktionen kan dra nytta am-av

foderkostna-priserpåverkas sänktadikoproduktionenoch attutanav
ikonkurrenskraftigomfattning. Förminskar idema att varasamma

priserlägreske till deproduktion kunnadennaEG måste dock även
EG.gäller idirektstödoch med det som

medsänksför nötköttreferensprisetföreslårKommissionen to-att
Sänkning-kalvkött.försänkningmotsvarandetalt 3,00 krkg. En görs

ytterli-januari 1994 och1,50 krkg den 1vid två tillfällen,bör skeen
tillförhållandei tid iFörskjutningenjuli 1994.1,50 krkg den 1gare

produktionensmotiverasproteinfoderregleringenförslaget avom
krkg. Dei dag 29,57för nötköttReferensprisetlånga omloppstid. är

gränsskyd-sänkningmotsvarandemedförsänkta referensprisema av
det.

ochochfortsättningsvis utgå förDjurbidrag bör ungnötäven am-
dikor.

betaladesnötköttsproduktionendirektbidrag tillbelopp förDet som
Un-168 miljoner kronor.utgjorde totaltbudgetåret 199192underut

sammanlagtpådjurbidragder år 1992 utbetaldes därutöver ett ca
ochköttproduktion am-till självrekryterande100 miljoner kronor

omfattningdennaföreslår bidrag ävendikor. Kommissionen att av
medlemskap i EG.fram tillutbetalas ett

före-kommissionenkrkgreferenspriset på 3sänkningDen somav
produk-intensivadenkosmadssänkningdenslår knapptmotsvarar som

i mindreproduktiondenfoderpriser. Förtionen får via sänkta ut-som
mindre be-kostnadssänkningenkraftfoder fårsträckning påbaseras en

förväntadärförkantill medlemskaptiden framtydelse. För ett man
efter dekommeri produktionensig intensiteten attatt nyaanpassas

produk-extensivadenVad gällerprisförhållandena för fodret. mest
Effekten1-2 %.omfattningmycket litenden i dagtionen är av en

stimuleras för dennagrovfoderanvändningen inteblir dock att pro-
genomförs förränintereferensprissänkningnågonduktion. Eftersom
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den 1 januari 1994 försämras dock inte lönsamheten i den extensiva
produktionen under år 1993 jämfört med dagsläget eftersom den-även

produktion får del de lägre foderkostnadema. Man kanna dockav
konstatera den relativa lönsamhetenatt under år 1994 tillfälligt för-

densämras intensiva produktionen.gentemot Mot bakgrund vadav
kan förvänta sig i EG det felaktig relationärman avseende pris,en

inkl. bidrag, mellan produktionsformema.
En sänkning referenspriset dock nödvändig förär den in-av att ge

tensiva produktionen signaler. Kommissionenrätt dock detattanser
bakgrund vad ovanståendemot kalkyler visar kan finnas anledningav

för statsmakterna fr.o.m. budgetåren 199394 eller 199495att förde-
direktbidragen för ungnötsproduktionen på sätt änett annat som

skett hittills. Direktbidragen bör komma den extensiva produktionen
till del på sådant den relativasätt lönsamhetenett mellan intensivatt
och extensiv produktion i utsträckningstörre förhållandenamotsvarar
inom EG.

Kommissionen vill slutligen påtala behovet snabbt klaraatt utav
och genomföra den märkning handjur kan behövas redanav som un-
der år 1993 för EGs bidrag skall kunna utbetalas årunder 1995.att

5.5 Griskött

Avräkningsprisnivån på svenskt griskött kan uppskattas till 15 krkg
under budgetåret 199192. Prisskillnaden det framtida danska pri-mot

är 4,75 krkg enligt de principerset redovisas i bil. I Effek-ca som .borttagen proteinfoderregleringten och sänkt spannmålsprisav en ett
2 krkg.är Därefter återstår skillnad 2,75 krkg. Av den-ca en ca

skillnad bör tredjedel, dvs. krkg1 kunna utjämnas fram tillna ca en
medlemskap. Det återstårett då 1,75 krkg i skillnad vid inträdet i

EG. Referenspriset för griskött i dag 19,61 krkg.är
Kommissionen föreslår sänkning referenspriset medatt en av sam-

manlagt 3 krkg genomförs under perioden fram till den januari1
1995. Sänkningen fördelas på tillfällen med vardera 1 krkg dentre
1 juli 1993, den 1 januari 1994 och den 1 juli 1994.

Därmed återstår skillnad på 1,75 krkg i primärproduktionenen ca
för anpassning vid inträde i EG.ett



76. 1992125SOUKapitel 5

Fägelkött5.6

årundervikt harlevandeslaktkycklingAvräkningspriset för senare
påprisskillnadungefärliginneburitvilket har9 krkg,legat enrunt

kanskillnaddennaproduktion. Avdansk camedjämfört4 krkg
betingarproduktionsvenskmervärdebedömasl krkg ett somvara

Behovetsalmonellafrihet,kvalitetsegenskaper etc. avgrundpå somav
tilluppskattassåledeskanprimärledeti cakostnadsanpassning

kostnadsan-Behovetvikt.slaktadkrkg43 krkg. Det avmotsvarar ca
4,35tilluppskattasEG-nivånframtidaförhållande till denipassning

förReferensprisetbil. äriredovisasprinciperenligt dekrkg som
krkg.kyckling 20,72

produktionskostnademasänkerproteinfoderregleringborttagenEn
ytterli-medförspannmålsprisSänktslaktad vikt.0,80 krkgmed enca

krkg. En1,15totalt0,35 krkg, vilketsänkning med motsvarargare
effektivise-vilketåterstår,3,20 krkgkostnadsdifferens på motsvarar

kostnadsskill-dennaHälftenmedlemskap.tillframringsbehovet ett av
medlemskap.föreutjämnaskrkg, bör kunna1,60nad, ett

isänksslaktkycklingförreferensprisetföreslårKommissionen att
föränd-kostnadssänkningdenförstatvå Det sommotsvararstegetsteg.

andraDetinnebär.spannmålspriser ste-sänktafoderreglering ochrad
Referenspri-produktionen.effektiviseringstryckmedför ökatettget

ytterligaremedochjuli 1993krkg den 1med 1sänkasbörset
krkg1,60återstårDärmed1994. attjanuariden 11,75 krkg an-ca

EG.inträde ivid ettpassa

Ägg5.7

mellanår legatunderharföravräkningsprisetsvenskaDet ägg senare
framtidaprisskillnadungefärligmedför mot9 krkg. Det8 och en

principerenligt dekrkgpå 2,35producentprisnivådansk som re-ca
spannmålochproteinfoder mot-kostnader förbil. Sänktadovisas i

1,30 krkgskillnadåterstårDärefter gent-1,05 krkg. ensvarar ca
11,85förReferenspriset ärår 1995. äggEG-nivåuppskattademot en

krkg.
ratio-begränsadenärvarandeföräggproduktionen harsvenskaDen

godkändanågrainte finnsi dagdetnaliseringsrnöjligheter attgenom
Kommissio-djurhållningskraven.uppfyllerbyggnadslösningar som
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därför rationaliseringskravet på äggproduktionen inteattnen anser
bör fullt hälften den återstående skillnaden. Av den återstå-vara av
ende skillnaden 1,30 krkg föreslår kommissionen 0,45 krkgatt

Återståendeutjämnas före medlemskap i EG. skillnad utjäm-ett som
vid medlemskap då 85 örekg.ärettnas

Kommissionen föreslår referenspriset sänks vid två tillfällenatt
dels med 1 krkg den 1 juli 1993, dels 50med örekg den 1 januari
1994.

5.8 Får- och lammproduktion

Statens jordbruksverks bedömning får- och lammsektom tyderav
stödnivån för denna sektor något högre i EG i Sverige. Pris-är änatt

nivån lägre i EG i gengäld lämnas högre direktbidrag tillär men pro-
duktionen. Någon sänkning stödnivån denna anledning inteärav av
nödvändig för får- lammproduktionenoch medlem-grund ettav
skap i EG. Den kostnadsminskning sänkta foder och spannmåls-som
priser medför för produktionen så liten kommissionen inteär att an-

det motiverat vidta någon sänkning gränsskyddet.attser vara av

5.9 Sammanfattning förslagenav om
animalieproduktionen

I tabell 11 sammanfattas förslagkommissionens animalieproduk-om
tionen. I tabellen redovisas kostnadsminskningarde följersom av
sänkta spannmålspriser och det borttagna gränsskyddet för protein-av
foder. Effekten borttagna prisregleringsavgifter handelsgödselav
och bekämpningsmedel också inkluderade i de sänkta foderkostna-är
dema. Förslagen innebär förutom kostnadsminskningar fodersidan
också prissänkning. Prissänkningen sänkningtas uten genom en av re-
ferenspriset och därmed gränsskyddet eller minskning di-genom en av
rektbidragen. Det förgäller mjölkproduktionen.senare

Producentprisnivån i Sverige gäller genomsnittliga förpriser pro-
duktionsåret 199192 i förekommande fall inkl. direktbidrag. Den
prisnivå redovisas för Sverige år 1995 uppskattad kon-ärsom en
struerad nivå baseras jämförelser med danska priser för bud-som

l99192getåret den effekt kan förväntas CAP-refor-samt som genom
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ursprungligenhartill förslagenlett framBeräkningarna sommen.
förenklad form.isker härredovisningenskett inom intervall men

för denmervärdeinräknatsfågelköttsproduktionen harFör ett sven-
reduceratvilketsalmonellafrihetgrundska produktionen på etc.,av

effek-Redovisningenproducentled.ikosmadsanpassningbehovet avav
5.4 däravsnitttidigareframgårnötköttsproduktionenpåterna av

uppfödningenintensitet ibl.a. olikaredovisas eftersomkalkylertre
Vi-foder.kostnadsbesparingar föri frågaskilda resultat, t.ex. omger

utslags-i formi Sverigedel nötköttetdare produceras stor avaven
utgår i EG.vilka djurbidrag intekor för

avvägninggränsskyddetredovisats bestämsSom tidigare ensom
iredovisasreferenspriserreferenspriser.fastställda Dagens ta-mot

i tabellenmejerivarorfastställs för olikaReferenspriserbell 11. men
mejeri-övrigakonsumtionsmjölk. Förförendast referensprisetanges

2.5.1.avsnittframgår referensprisemaprodukter av
förädling.uppsamling ochvissReferensprisema omfattar även
referens-någon ytterligareföreslagitKommissionen har dock inte

kostnadsanpass-behovetsärskilt motiveras medprissänkning avsom
Anled-referensprisnivån.förädlingsled omfattasning inom de som av

förädlings-rationaliseringen inomningen härtill ovissheten närär om
industrin effekt.ger

primär-mellandock fördelasreferenspris kanEffekten sänktettav
fördelning kommerförädlingen. Hur dennaproduktionen och utatt se

föl-angelägetdärförprisregleringen. Detintekan är attstyras genom
föräd-primärproduktionen ochblir mellanfördelningenhurupp

bakgrund detsärskiltreferensprisema,lingen de sänkta mot avav
leden.efterföljandefinns i dekostnadsanpassningbehovstora somav
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Tabell 11 Effekter kommissionens förslag borttagenav om
proteinfoderreglering, spannmålsprisersänkta och
prisanpassning i animaliesektorn

ÄggMjölk Nötkött7 Griskött Fågelkött

Referensprisnovember1992 4,561 29,57 19,61 20,72 11,85
krkg krl

Ploducentprisnivå, Sverige 3,20 15,00 12,00 8,50
E03 2,40 10,25 7,65 6,15

A. Prisskillnad-t 0,80 4,75 4,355 2,35

B. Effekt sänktaav
proteinfoderkostn. 0,15 1,25 0,80 0,70

C. Effekt sänktav
spannmålsprisinkl. bortta-

prisregLavgift på han-tagen
delsgödseloch bekämpnings-
medel 0,10 0,75 0,35 0,35

D. Förslag om
sänkningutöver
kostnadseffekten 15 1,00 1,60 0,45

D. Refetenspris17-93 o.f6 29,57 18,61 19,72 10,85
D. Referenspris11-94 o.f 28,07 17,61 17,97 10,35
D. Referenspris17-94 o.f 26,57 16,61 17,97 10,35

1Konsumtionsmjölk
2 Svensktpris produktionsáret 199192 kIkg slaktadvikt eller krl inkl.

djurbldrag
3 Prisnivå år 1995, krkg slaktadvikt, krl förklarandese text
4 Uppskattning skillnad i svenskprisnivå produktionsåret199192 och år 1995av
5 Reducerameduppskattatmervärde1krkg
6 Olörändrateftersomprissänkningen via sänktadirektbidragtasut
7 Seavsnitt 5.4 för redovisning

5.10 Oljeväxter

5.10.1 förhållandenSvenska

Enligt det livsmedelspolitiska beslutet år 1990 skulle den svenska olje-
växtproduktionen behållas på oförändrad nivå, vilket innebär en pro-
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000160odlingDet300 000 frö.duktion motsvarar caton avenav
ha.

oljeväxtproduktionentillstödetskörd administreras1993 årsFör
läm-oljeväxtfröanbudsförfarande. Leverantörerhjälpmed avettav

vilkettillochkvantitetjordbruksverk dentill Statensanbudnar
förtecknaderedanAvtalenleverera. ärintresseradpris är attavman

vegetabi-anpassningenförslagKommissionensskörd.1993 års avom
årföljande199394 ochbudgetåretför ettinnehållerlieproduktionen

oljeväxter.bl.a.000 krha förpå larealbidrag
detenligtoljeväxtfrö300 000för inköpKostnaden nuvaran-tonav

skördårs1993förJordbruksverketberäknassvenskade systemet av
försäljning beräknasfrånIntäkter150 miljoner kronor.uppgå till l

Statensmiljoner kronor.450prisnivå uppgå tillnuvarande netto-vid
förhållandennuvarandedärför underoljeväxtodlingenförkostnad är

för lag-kostnadytterligareTill detta kommermiljoner kronor.700 en
Statens kostna-miljoner kronor.100administration drygtring och

tillochmiljoner kronor300fettvaruavgifter medfinaniserasder av
budgetmedel.500 miljoner kronor,resterande del, avca

EGs5.102 stöd
världs-påbyggeroljeväxterförmarknadssystemnuvarande ettEGs

areal-medkompletteratEG-marknaden,fröetmarknadspris för ett
marknadsåretföri EGarealbidragetgenomsnittliga ärbidrag. Det
Beräkningenkrha.051ECUha 3till 359framåt199394 och satt

spannmåltillförhållandeieftersträvad priskvotbl.a.grundas en
avkast-ledningmedregionaliseradeArealbidragen2,121. är av

förhållandentill svenskaomräkningi region. Enningsnivån resp.
EG föriarealbidrag. Prisetgenomsnittligtlägredärförskulle ettge

bort-förhållandentill EGsanpassningVid1,40 krkg.fröet är enca
fram-osäkerhetråder dockDetför lagring.faller kostnaderna omen

ihandelstvistföremål föreftersom dettiden för EGs är ensystem
USA.GATF mellan EG och

proteinfoderregleringEffekter borttagen5.10.3 enav
tillproteinfoderförgränsskyddsnivâemasvenskasänkning deEn av

inhemskt produ-prisettill sänkningledaEGs nivå beräknas aven
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cerade oljeväxtprodukter. För bibehålla konkurrenskraften i för-att
hållande till det importerade proteinfodret beräknas prissänkningen
med 70-80 kr 100 kg bli nödvändig. Statens intäkter från rapsmjöl-ca
försäljning skulle då minska med 150 miljoner kronor. För fullföl-att

produktionsmålet i 1990 års beslut behövs därför ytterligare 150
miljoner kronor budgetmedel inte fröprisema kan sänkas.av om

5.10.4 Effekter anpassning till EGs systemav en
Under antagande den svenska odlingen budgetåret 199394 omfat-att

160 000 ha skulle kostnaden för arealbidragtar motsvarande EG-ni-
vån bli 430 miljoner kronor, dvs. 370 miljoner kronor lägre da-änca

nettokostnad 800 miljoner kronor. Denna beräkning byggergens
dock på förutsättningen sådan ersättning skulle tillräckligatt en vara
för tillsammans med världsmarknadspriset på fröet, motiveraatt jord-
brukarna odla den efterfrågade kvantiteten frö. Vidare förutsätteratt
beräkningen kostnader för lagring bortfaller. En totalatt statens an-
passning till EG-marknaden får andra effekter,även avseendet.ex.
Svensk Oljeextraktion ABs verksamhet. Kommissionen har dock inte
gått in på dessa effekter.

5.10.5 Kommissionens bedömning förslagoch
De effekter på såväl statsbudget odlingsareal anpassningensom som
till EGs förhållanden medför visar på behovet på prövaatt nytt ut-
fommingen och kostnaderna för det nuvarande systemet.av

Till förgrund det nuvarande produktionsmålet ligger bl.a. behovet
oljeväxtodling för klara livsmedelsberedskapen. Detta behovattav an-

i 198990l46 livsmedelspolitik till två tredje-gavs prop. om en ny ca
delar nuvarande odling. Statens jordbruksverk har emellertid i sinav
programplan för livsmedelsförsörjningen för budgetåren
199293-199697 odling nuvarande omfattning behövsangett att en av
vid de planeringsförutsättningar för beredskapen regeringensom an-

Kommissionen har inte tagit ställning till produktionsmåletsgett. om-
fattning ifrågasätter det inte i perspektiv medlemskap imen ettom av
EG och för övrigt ändrade planeringsförutsättningar kan komma att
förändras. Mot denna bakgrund och osäkerheten EGs framtidaom
reglering oljeväxtodlingen kommissionen fullständigattav anser en
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årsför 1994inte börordningEGs nuvarande görasanpassning till
skörd.

arealbidragskördför 1994 årsföreslårKommissionen ettatt ges
arealbidragdet000 krha. Detpåtill oljeväxtodlingen 1 motsvarar

spannmålsodlingenutbetalas tillskallföreslagitkommissionensom
fö-beredskapskraventill osäkerhetenMed hänsynför år. omsamma

så detoljeväxterinlösenpriset för sättsreslår kommissionen attatt
Spannmåls-9 vattenhalt.vid %frö till odlama2,30 krkgmotsvarar

mellanPrisrelationen0,90 krkg.skördeårför motsvarandepriset är
nivådenliggervilketblir då 2,51,spannmål näraoljeväxter och ca

liggadockErsättningen kommer1980-talet.i slutetrådde attavsom
eftersträvasspannmålocholjeväxterprisrelation mellandenöver som

i EG.
oljeväxt-spannmåls- ochbåde1993 3,0Prisrelationen för år är om

prisre-Kommissionenår 1993.erhåller arealbidragodlingen attanser
år 1993. Detta kanEG redan görasbörja tilllationen bör ge-anpassas

Vidoljeväxtodlingen detta år.arealbidrag tillinte något ettatt genom
2,81.prisrelationenblirspannmålsodlingen700 tillarealbidrag kr

därförkommissionenförslag föreslårtidigareändring sina attMed av
bud-arealen oljeväxterodladeför denarealbidrag inte bör lämnas av

getåret 199394.
000 hapå 160odlingennuvarandeUnder förutsättning den upp-att

inköpkostnad förförslagkommissionens1994, innebärrätthålls år en
påarealbidragförKostnadenkronor.frö på 690 miljoner ettav ca

innebär dettaTotaltkronor.till 160 miljoner000 krha uppgårl en
kostnadervissakommerTill detta850 miljoner kronor.kostnad på
sigUppskattningsvis detkanför lagring och röratransporter. om ca

Sta-i dag.finnslagringskostnaderinkl. de150 kronormiljoner som
budgetåretdänned förbliroljeväxtodlingenbruttokostnader förtens

bud-förhållandenajämfört medlägremiljoner kronor199495 250
getåret 199394.

vidskulleOljeextraktion ABtill SvenskförsäljningIntäkterna från
uppgåproteinfoderregleringslopadförutsättningarde gersom ennya
dåblirodlingenNettokostnaden förkronor.till 300 miljoner caca

budget-mindre100 miljoner kronorvilket än700 miljoner kronor, är
miljoner150kostnader.de ökadeDärtill kommeråret 199394. att ca

grunduppkommit påordning skulleoförändradvidkronor, som en
Även lönsam-bortfaller.proteinfoderregleringenden borttagna omav
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heten i odlingen sjunker jämfört med budgetåret 199394 bedömer
kommissionen oljeväxtodlingen inte kommer minska i någonatt att

omfattning.större Förutom historiska erfarenheter produktionensav
omfattning vid liknande prisrelationer spannmål talar trädeskravmot
och regler mark för detta.grönom

5.11 Grönmjöl m.m.

Även för andra inhemskt producerade fodermedel, främst baljväxter,
kommer konkurrenskraften påverkas de sänkta kostnadema föratt av
proteinfodermedel. Odlingen kommer minska. Det dock svårtäratt

beräkna storleken sådan minskning.att Kommissionen bedömerav en
inte den minskade odlingen får så allvarliga konsekvenseratt för jord-
brukets anpassning under perioden fram till medlemskap den 1 ja-ett
nuari 1995 några särskilda åtgärder det arealbidragatt utöver som
kommissionen tidigare föreslagit befogade.är

Ett undantag gäller dock den svenska produktionen s.k. grön-av
mjöl, dvs. vallfoder torkats konstgjord upphettning lu-som genom

och grönmjölspellets. I samband riksdagensmed behandlingcern- av
statsbudgeten för budgetåret 199192 infördes selektivt ochett tempo-

stöd tillrärt vissa valltorkningsföretag för skördeåren 1990-1992.
Syftet skapa konkurrensneutralitet mellan torkanläggningamaattvar
bet. 199091 JoU22.

Vid borttagen proteinfoderreglering och sänkta spannmålspri-en
förändring, kommer prisnivånutan på grönmjöl sjunka,ser, annan att

vilket troligen leder till produktionens omfattning minskar. Omatt
den svenska odlingen till följd försämrad konkurrenskraft gent-av

andra proteinfoder försvinneremot under tiden fram till medlem-ett
skap skulle det få kraftigt negativa konsekvenser för de företag tork-
anläggningar vid vilka produktionen grönmjöl sker. De skulleav san-
nolikt tvingas upphöra med verksamheten.

Inom finnsEG stöd till produktion grönmjöl. Den 1 oktoberett av
1992 uppgick detta stöd till 730 krton. Utan kompletterande insat-ca

finns det således risk de svenska företagen för valltorkningser atten
slås tiden föreunder medlemskap de skulle ha förutsätt-ut ett trots att
ningar ekonomiskt klara sig EGs villkor.att

Mot bakgrunddenna föreslår kommissionen det temporära stö-att
det till valltorkningsföretag infördes riksdagen och beta-som av som



1992125SOU84 Kapitel 5

undergälla1992 förlängsskördeåretundergången attför sistalas ut
valltork-förunderlätta1995 förjanuari1fram till denperioden att

förhindraSyftet börövergångstiden.under attningsföretagen envara
beräknaskanstödsådantförKostnadenföretagen.utslagning ettav

år.miljoner kronortill någrauppgå per

finansieringochKostnader5.12

fårinteförslagenarbetekommissionensför ärutgångspunkt attEn
statsbudgeten.utgiftermedföra ökade

redogjort199287SOUbetänkandeförrai sittKommissionen har
vegetabilieområdet.påförslagsinafinansieringochför kostnader av

jordbruks-vissal99293zl3Oregeringen iharSedan dess omprop.
budgetåretfördirektbidragens.k.föreslagit defrågorpolitiska att

800 mil-vilketkronor, är600 miljoneruppgå till 1199293 skall ca
pris-aviseras199192. Vidarebudgetåretmindre attjoner kronor än

skallbekämpningsmedelochhandelsgödselpå tasregleringsavgiftema
januari 1993.den 1redanbon

till finan-förslagtidigarekommissionensförslag innebärDessa att
ändras.behövervegetabilieområdetinomåtgärdersiering av
kommissionensfinansieringochkostnaderändringarDessa samt av

tabell199394budgetåretframgår föranimalieområdetförslag av
12.
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Tabell 12 Tillgängliga budgetåret 199394,medel miljoner
kronor

Direktbidrag 1600
Förmalningsavgifter 700
Återbetaladeomställ-
ningsstöd ;5Q

Summa 2 550

Kostnader budgetåret 199394, miljoner kronor

Arealbidrag 950
Mjölkkobidmg 420
Amkobidrag 130
Nötköttsbidrag 168
Spannmålsöverskott 480
Övrigt proteingrödor,
får, m.m. 52ostexport
Reserv balanseratillatt
budgetåret199394 150

Summa 2 550

I anslutning till presentationen propositionen meddelades attav rege-
ringens avsikt föreslå riksdagen förär budgetåret 199394 utbe-att att
tala arealbidrag för spannmål på 700 krha. Kommissionenett har i
avsnitt 5.10.5 föreslagit oljeväxtodlingen inte bör erhålla någotatt
arealbidrag för budgetåret 199394. Sammantaget leder detta till ett
behov medel för arealbidrag till odling spannmål påav av m.m. ca
950 miljoner kronor.

I övrigt kan tabellen kommenteras med mjölkkobidragetatt motsva-
800 krko. Amko- och nötköttsbidragen oförändrade. Kostna-ärrar

den för sparmmålsöverskottet beräknas öka med 120 miljoner kronor
på grund den borttagna proteinregleringen.av

För budgetåret 199495 har kommissionen i förrasitt betänkande
föreslagit formalningsavgiften bort. Tillgängliga medel detta åratt tas

direktbidragenär och de besparingar kommissionens förslag tillsom
oljeväxtstöd nämligen 100 miljoner kronor, beräknadger, samt en re-
servation från budgetåret 199394 100 miljoner kronor.om

Kostnader och finansiering för budgetåret 199495 framgår ta-av
bell 13.
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199495,budgetåret miljonerTillgängliga medel13Tabell
kronor

600lDirektbidrag
100oljeväxterMinskadekostnader,
200Balanseradreserv

Återbetalade 2511omställningsstöd
2 150Summa

199495,budgetåret miljoner kronorKostnader

5001Arealbidrag
480spannmålExportkostnad,
150Amkobidrag
168Nötköttsbidrag

Övrigt M
3982Summa

påarealbidragförslagtidigarevidhåller sittKommissionen ettom
budgetåretföroch oljeväxterför spannmåll 000 krha m.m.

EGskillnadenmotiveradstorlek199495. Denna gentemotär attav
bortfaller.Mjölkkobidragetbehöver minska.

tillgäng-något deöverstiger kostnadernatabellenSom framgår av
förutsättningar kom-enligt1995 skall, dejanuariliga medlen. 1Den

deltardagenEG. Från denSverige inträda iefter,missionen arbetar
kommissio-enligtutgifter. Detfinansieringen EGsSverige i ärav

finansieringenförkostnadenhalvadärför rimligtuppfattning attnens
EG.199495 betalasbudgetåretutgifterna för avav

förslagkommissionens5.13 Effekter av

Konsumenteffekter5.13.l
på kon-får effekteranimalieområdetförslag påKommissionens stora

referenspri-konsumentled de sänktaEffekterna isumentprisema. av
oförändradeförutsättning dels öresmar-underhar beräknats avserna

för-beloppeni handelnprocentmarginaleroförändradeginaler, dels
prissänk-vidagerandegäller handelnsdeti avsnitt 4.4. Närklaras

alltframfördettalivsmedelskedjan kommertidigare led i attningar i
Konsumentbered-marknaden.konkurrenssituationenbestämmas av
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ningen har handeln vid prissänkningarnoterat att hittills tillämpat
öresmarginaler. Det inte uteslutetär konkurrensen fram tillatt ett
medlemskap sådan handelnär framledesatt vid prissänkningaräven i
prisnegleringsledet kan komma vidareföra dessa oförändra-att genom
de procentmarginaler.

Hänsyn har tagitsäven till mervärdesskatten på livsmedel 21 %. I
beräkningarna har inte medtagits eventuella effekter sänkta kostna-av
der i förädlingsleden. Om konkurrensläget sådantär sänktaävenatt
kostnader i de efterföljande leden kommer vidareföras till konsu-att

blir effekterna givetvismenterna vadstörre än här.som anges
Kommissionen uppskattar effekten de föreslagnaatt gränsskydds-av

sänkningama på animalier fram till medlemskap blir mellanett 1,9
och 2,6 miljarder kronor. De sänkta spannmålsprisema ytter-ger en
ligare effekt på mellan 1,1 och 1,4 miljarder kronor. Sammanlagt
minskar alltså konsumenternas utgifter för livsmedel med mellan 3
och 4. miljarder kronor på grund kommissionens förslag. Efter-av

förslaget inte innebär någrasom gränsskyddssänkningar för mejeripro-
dukter blir det inte några effekter på konsumentprisema detta om-
râde. Sänkningama fördelade på produktionsgren de följan-ärresp.
de

Tabell 14 Konsumenteffekter

Prisförändring Konsumtion Beräknadeffektikonsument-
krkg Mkg ledet,Mkr inkl. moms

Ores- Procent-
marginal marginal

Nötkött
inkl. kalv 3,00 148 537 725
Griskött 3,00 270 980 l 323
Kyckling 2,75 56 186 261
Agg 1,50 111 201 298

Summaanimalier. l 905 2 607

Spannmål 1059 l 376

Totalt 2 964 3 984
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för-kommissionenseffekternaberäknatharKonsumentberedningen av
Be-produkterna.aktuellaför dekonsumentpriseri sänktaslag uttryckt

före-kommissionenstotaleffektenberäkningar visarredningens att av
konsumentpris7-14 % lägremedförgränsskyddssänkningarslagna

5-12 % läg-ochprocentmarginalermedberäknatprodukter,för dessa
procentuellStörstöresmarginaler.medberäknatproduktpriserre

ef-procentuelloch lägstkycklingförslagenfårprissänkningseffekt
sänkningamamedföroch t.ex.nötkött. I kronor örenblir det förfekt

medberäknadinom ärsiffrankilopriseteffekt på parentesföljande
krkg4,90nötköttstyckningsdetaljerprocentmarginal För caav

och för5,654,10 krkggrisköttstyckningsdetaljerför6,55, caav
3,77.krkg3,25kyckling ca

på-beräknasförslag kankommissionensframgår hurtabell 15Av
utgifter.konsumenternasverka

sammansättningKonsumenteffekternas15Tabell

Mkr

kostnaderförMinskade
9001foder

anpassninginomYtterligare
900animaliesektom

iintäktsminskningSumma
2 800animaliesektom

minskadedjurbidragVarav
2lmjölkkor -

Återstårprissänkningar
6001animalierövriga
175spannmålspriserLägre

fönnalningsav-Borttagna
700gifter

2 4152 4Z5prissänkningarSumma
8350Handelsmarginaler

áw525Moms
00043 000konsumentpriserSänkta

tilluppgåranimalieproduktioneninomIntäktsminskningama ca
sänkerfoderkostnademaminskademiljoner kronor. De2 800 sam-

kro-900 miljonermed 1animalieproduktionenkostnaderna itidigt
kro-900 miljonersåledesproduktionenNettoeffekten för är canor.



SOU 1992125 Kapitel 5 89

alltså den ytterligare anpassningär prisnivån i EGnor som mot som
föreslagits kommissionen. Av intäktsminskningen 1 200 mil-av avser
joner kronor borttagna djurbidrag för mjölkkor, vilka alltså påverkar

Återståendestatsbudgeten inteoch konsumentprisema. 1 600 miljoner
kronor genomförs sänkta priser på övriga animalier. Lägresom
spannrnålspriser medför minskade konsumentutgifter med 175 miljo-

kronor. Till detta kommer effekten den borttagna fönnalnings-ner av
avgiften, vilket 700 miljoner kronor. De totala prissänkning-motsvarar

i prisregleringsledet uppgår därmed till 2 475 miljoner kronor.arna
Med oförändrade öresmarginaler i handeln tillkommer effekten av

sänkt mervärdesskatt pålägg 21 % 525 miljoner kronor. Deom sam-
manlagda effekterna för konsumenterna kan då beräknas uppgå till ca
3 000 miljoner kronor.

Med antagande oförändrade procentmarginaler i handeln kan deav
minskade konsumentutgiftema beräknas uppgå till 4 000 miljonerca
kronor. I detta alternativ har handelsmarginalema beräknats minska
med 835 miljoner kronor och mervärdesskatten med 690 miljoner
kronor.

på5.13.2 Effekter produktionen
De förslag kommissionen tidigare lagt på vegetabilieområdet syf-som

tillsammans med förslaget animalieproduktionentar till under-attom
lätta övergången till EGs förhållanden och till åstadkomma smi-att en
dig anpassning svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri tillav
EG. För animalieproduktionen innebär de förslag kommissionensom
lagt anpassning pris- och kostnadsnivåer tillatt EGs förhållan-en av
den inleds. Förslaget innebär för animaliesektom intäkternaatt ge-

sänkt gränsskydd och minskade direktbidrag minskar jämförtnom
med de förhållanden rådde år 1991. Samtidigt minskar kostna-som
derna på grund sänkta foderkostnader. Nettoeffekten för animalie-av
sektom blir år 1994 uppskattningsvis 900 miljoner kronor. Den totala
intäkten i jordbruket år 1991 29 miljarder kronor. För vegetabi-var
liesektom blir intäkterna vid oförändrad produktionsvolym i stort sett
oförändrade jämfört med situation med jämviktspris enligtetten
1990 års beslut. Jämviktspriset storleksordningär av samma som
1991 års prisnivå, exkl. det inkomst- och omställningsstöd utbeta-som
lades detta år.
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förslagkommissionenssektor påverkasjordbruketHur omavsom
utveck-utgå från huranimalieproduktionen bör dockvegetabilie- och

poli-gällandeförändringari situationlingen skulle utansett ut aven
ochbetänkandei sitt förrakommissionen gjordeanalystik. Den som

intäkts-rörde hurvegetabiliesektomförslagetmotivet för omsom var
skullespannmålsproduktionenalltinom framförutvecklingen utse

situationgjordes, dvs. i1990 års beslutförändringaringa enavom
slutsatsKommissionensarealbidrag.ellerinlösensystem attvarutan

intäktsminskningkraftigsigkunde förväntaförändringutan enman
omfatt-till medlemskapvegetabilieproduktionen framinom ett av en

skulle slås Förkonkurrenskraftiga företagning riskerade ut.attsom
uppskattningar förkommissionensinnebarspannmålsproduktionen att

minska järn-intäkterna komma1993 och 1994 kundeskördeåren att
medpolitik. Jämförtoförändrad35 % vifört med år 1991 med ca

intäkterna iförslagkommissionensscenario innebardetta att spann-
med 30 %.år skulle förbättrasmålsodlingen för dessa ca

i jordbruketuppstår på lönsamheteneffekter ärHur stora som
måsteprissänkning produkternasigsvårt uttala En mötasatt om.

varvidproduktionskostnademaminskarmed effektiviseringar som
lönsamheten kan begränsas.effekterna på

ani-uppstå produktionen inomVilka effekter kan komma attsom
svårtförslag i dagslägetkommissionensmaliesektom på grund ärav

produktionenpris-djurbidragssänkning minskarEnavgöra.att om
flera produk-dagsläget föreligger inominte effektiviseras. Iden av

talarproduktion. dettaökad Förtionsgrenama vissa tendenser mot en
ökandemjölkproduktionen, deninominvesteringsbenägenhetenbl.a.

Detsuggbetäckningama.liksom utvecklingennötkreatursstammen av
blir följden kom-prissänkningardärför inte uteslutet deär att som av

motverka aktuellahand deförslag i första kommermissionens ten-att
animalieom-produktionen inomochökad produktiondensema till att

därförmedlemskap kan kommaperioden fram tillrådet under attett
oförändrad.bli i stort sett

aktuali-kommissionen frågasammanhang villI detta ta somupp en
många jordbmka-gäller risken förarbetets gång. Denunder attserats

likviditets-drabbas akutaåret kan kommainom det närmaste att avre
härtill hög skuldsätt-obestånd. Orsakernaproblem och hamna är en

priser. Torkan åroch vikandei kombination med höganing räntor
fastighetspriser ochSjunkandei del fall också bidragit.1992 har en



SOU 1992125 Kapitel 5 91

allmän återhållsamhet inom bankerna försvårar lånemöjlighetema.en
Kommissionen konstaterar dessa problem inte föranleddaäratt av
jordbrukets EG-anpassning följd tidigareär livsmedelspoli-utan en av
tiska beslut och den ekonomiska utvecklingen i landet. Det kan dock
inte bortses från förhållandena försvårar den fortsatta effektivise-att
ringen jordbruket eftersom denna i många fall kräver investering-av
ar.

I samband med 1990 års livsmedelspolitiska beslut förutsågs att en
infördesdel företag skulle få ekonomiska problem. Ett särskilt stöd

riktades till de skuldsatta jordbrukare undersom övergångsperio-som
den skulle få ekonomiska svårigheter till följd avvecklingen denav av
interna marknadsregleringen. Detta stöd har hittills i mycketanvänts
liten omfattning. Enligt kommissionens mening behövs därför inga

särskilda åtgärder vidtas för närvarande. Kommissionennya kommer
dock i sitt fortsatta arbete stödet tillpröva skuldsatta jordbruka-att om

kan behöva ändras på grund kommissionens förslag till EG-an-re av
passning.

5.13.3 Miljöeffekter
Den delen odlingslandskapetsstörsta hotade flora faunaoch förärav
sin överlevnad beroende bete framför allt nötkreatur. Kommissio-av av

uppgift lägga förslag tillär anpassning jordbrukspolitikennens att av
under tiden fram till år 1995. De förslag lagts minskar lönsamhe-som

i mjölk- och nötköttsproduktionenten inte kostnaderna kan sänkasom
i motsvarande mån. Möjligheterna detta bedömsgöra goda iatt vara
mjölkproduktionen kan variera i olika delar landet. Inom nöt-men av
köttsproduktionen blir det svårare, särskilt inom den intensiva uppföd-
ningen. Efter medlemskap ökar emellertid tillstödet den extensivaett
produktionen så denna i förhållande till nuvarande läge iatt Sverige
inte borde få lönsamhet.sämre Antalet betande djur bedöms därför
inte minska undernämnvärt anpassningsperioden.

Utvecklingen inom animalieproduktionen betydelse förär storav
möjligheterna bibehålla biologisktoch riktöppet odlingsland-att ett
skap. Kommissionen skall, i sitt kommande betänkande, behandla frå-

hur detta miljömål inom den nuvarande livsmedelspolitikengan om
skall kunna tillgodoses inför medlemskap i EG.ett
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frågankommissionen omtaattkommer uppsammanhangetI det
anpassningodlingslandskapeffekten enavm.m.den sammantagna

förstyrmedelSkilda attförhållanden.EGstilllivsmedelspolitikenav
behandlas.kommerkulturlandskap attlevandeochbevara öppetett

åtgärderkompletterandevilka somlämnaskommerFörslag att om
livsmedelspoliti-iändringarnaintesäkerställaförbehövas attkan att

miljö-samhälletsuppnåmöjligheternaeffekter attnegativafårken
mål.

effekterRegionalpolitiska5.13.4
lönsamhe-ochprisernanaturligtvispåverkarförslagKommissionens

djurbidragsärskildaDeSverige. somijordbruketföräven norraten
ijordbrukettillstödetför norrainomSverigeiutbetalas ramennorra

proteinfodeneglering-borttagnaDenförslagen.påverkas inteSverige av
kost-genomslagfå fulltbedömsspanmnålsprisemasänktaoch deen
pris-generellaDeanimalieproduktionen.norrländskai dennaderna
där-kommerkostnadsminskningarnämndaändringar motsvararsom

prissänkning-föreslagnaResterandelönsamheten.minskaintemed att
effektivisering-medinte kande mötasdettadockkommer göraatt omar

sambandikommer prövasfrågaDenna attproduktionen.inomar
Sverigeijordbrukettillstödetbehandlarkommissionen norramed att

Sta-detta närgöraKommissionenperspektiv. attlångsiktigti avserett
Jord-lämnatregeringenuppdragdetslutförtjordbruksverk somtens

decemberbörjaniskeberäknasDetfråga.i dennabruksverket av
frågan i bör-iförslagsinalämnamedräknarKommissionen1992. att

1993.årjan av
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Anpassningen primärproduktionen ettav -principresonemang

Vidstående bild visar schematiskt vilka kostnadsbesparingar pris-resp.
sänkningar förslagen medför i primärproduktionen tidenöversom
fram till medlemskap. Prissänkningar kan helt eller delvisett ersättas

direktbidragen sänks. Om prissänkningen i ställetattav tas ut genom
sänkta referenspriser sänks också gränsskyddet. Exemplets priser är
hämtade från mjölkproduktionen själva principresonemanget gäl-men
ler för andraäven produktionsgrenar.

Som framgår bilden ligger i dagens högre svenska producentpris-av
nivå högre kostnad för dels proteinfoder, dels andra kostnader.en
Prisskillnaden för mjölk i dagsläget budgetåretär 199192 ca
70 örekg 3,20-2,50. Spannmålspriset förutsätts i dag ungefärvara
detsamma i Sverige och EG. I beräkningarna förutsätts spannmålspri-

sjunka från 1,15 krkg till 0,90 krkg.set Den kostnadssänkning i
Sverige följer det svenska spannmålspriset sänks till detattsom av
pris förväntas i EG efter genomförande CAP-reformensom ett av

sänkning i EG sträckan A.motsvaras Denna sänkning bi-av samma
drar därför inte till minska de 70 i kostnader i dag skil-öreatt ca som
jer Sverige och EG. Annorlunda uttryckt kan densäga attman svens-
ka anpassningen måste till EGs framtida prisnivå.göras Denna läg-är

vad falletän i dag eftersomär reforrnens sänkta spannmålspri-re som
kommer leda till lägre avräkningspriser i animalieproduktio-attser
i EG.nen

Flertalet de jämförelser gjorts prisskillnader i Sverigeav som av
och EG har utgått från dagens priser. Jämförelsema därmed intetar
hänsyn till de effekter det lägre spannmålspriset år 1995.som ger
Kommissionen utgår i förslagen från den skillnad kan uppskattassom
föreligga mellan dagens svenska prisnivå och den framtida EG-nivån.
I figuren denna skillnad nivån 2,50 minskad med A.motsvaras Aav

den prissänkningutgör reformen leder till i EG och Sverige. Be-som
räkningarna således teknisktär baserade dagens prisskillnadrent
med tillägg för effekten det sänkta spannmålspriset.av

För utjämna effekten sänkta foder- och spannmålspriser mås-att av
den svenska prisnivån minska i motsvarande omfattningte A+B. Det

ytterligare i kostnadsanpassning kommissionen lägger för-steg som
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mellan da-prisskillnadenåterstårdelfrån den närutgårslag somom
sänkta kost-med denivåer reduceratsframtidaEGssvenska ochgens

spannmål. Dettaochproteinfoderför motsvarasnaderna steg av
fortfarandeåterståranpassningEfter dennafiguren.sträckan C i en

bort-kommerEG-nivån. Denframtidaden attprisskillnad gentemot
transportavståndkvarstådeltill vissellervid medlemskapetfalla om

Sverige.priser ihögremedgerm.m.
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Dir. 199197

Kommission for förbereda avstämningatt jord-en av
brukets omställning

Dir. 199197

Beslut vid regeringssammanträde 1991-11-21

Chefen statsrådetför jordbruksdepartementet, Olsson, anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild kommission tillsätts med uppgift förberedaatt atten
avstämning årsde omställningsbeslut omfattas 1990 livsmedels-en av som av

politiska beslut prop. 198990146, JoU25, rskr. 327. Kommissionen skall
därvid beakta effekter och faktorer inte kända eller förutsedda vidsom var
tidpunkten för beslutet, i första hand konsekvenserna anslutning tillav en
EG.

Utgångspunkter for kommissionen

Den livsmedelspoliüska reformen

Riksdagen beslutade den juni9 1990 reform livsmedelspolitikenom en av
prop. 198990146, JOU25, 327.rskr. Bakgrunden till det livsmedelspoli-
tiska beslutet dåvarandeden dåliglivsmedelspolitiken uppvisadeattvar en

Överproduktionenmåluppfyllelse. inkomstmåletkostsam, urholkadesvar
överskottskostnaderna och kapitaliseringseffekten. Inte heller konsu-av av

mentmålet kunde uppfyllt, eftersom påsägas prisutvecklingen livsme-vara
del inflationen.översteg Samtidigt avskärmades konsumenter produ-och

från varandra. Syftet livsmedelspolitiskamed det beslutetcenter att ge-var
avreglering och uppnåmarknadsanpassning balans i livsmedelsproduk-nom

tionen.
Beslutet innebär prisstödets roll livsmedelspolitiskt medelatt tonassom

ned, samtidigt direkta uppnå målen angåendemedel för miljö, land-attsom
skapsvård, regional fördelning och beredskap förstärks. Flertalet interna
regleringar har avskaffats fr.o.m. juliden 1 1991, vilket innebär prisernaatt
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gräns-med hjälp ettenbartskyddasprodukterprisreglerade avflestade
finnaförarbetaaktivt attsjälvagradmåste i högreProducenternaskydd.

för attavsevärtförbättrasFörutsättningarnaproduktion.sinavsättning för
fårutbudvarieratochkvalitetönskemål bl.a. ettavseendekonsumenternas

livsmedelskedjan.genomslagskraft i
marknadavregleradövergången tillocksåbeslutade merattRiksdagen en

Underformer.acceptablasocialtunderskeskulleprodukterjordbruketsför
stimuleraföråtgärder bl.a. att ensärskildadärförvidtasövergångsperioden

omställ-särskiltmarkanvändning. Ettalternativtillomställningvaraktig
åkermark tasför199192-199394budgetåren somunderningsstöd lämnas

Vidareanvändning.varaktigtillöverförsochlivsmedelsproduktion annanur
för199192-199495budgetårenunderanläggningsstödsärskiltlämnas ett

Inlö-energiskog.lövträd ochplanteringförvåtmarkeranläggning samt avav
awecklatheltförstegvisawecklasspannmål attskall varaförsensystemet

inlösenprisetgaranteradedetperiod sänks suc-dennajuli 1994. Underden 1
90till örekg.cessivt

jordbrukareskuldtyngdaockså till de somstödåtgärder riktasSärskilda
tillsvårigheterfå ekonomiskakommaövergångsperiod kan attunder en

delsStödetmarknadsregleringen.interna gesdenawecklingenföljd avav
awecklingsstöd,ellerjordbruksföretagrekonstruktion somförstöd avsom

rådgivningformdels i m.m.av
tillsyftaråtgärder attmedel förockså anvisa sombeslutade attRiksdagen

överskottpristryckandeförhindraoch ettmjölkproduktionenbåde minska
riksdagenharDessutommjölkkor.utslaktningengrundnötkött avavav

finansiera köttexport.medel föranvisat att199394budgetåren 199192-för
skalljordbrukspolitiken attmiljömålet i varavidareinnebärBeslutet att

minimera jordbru-ochodlingslandskap attvarieratochriktslå vakt ettom
skydd vär-säkerställalandskapsvård skalltill avStödetmiljöbelastning.kets

kul-naturvårds- ellerfrånkvaliteterfastlagdainnehållermiljöerdefulla som
säker-skallmarkerdessahävdenfortsattaDenturmiljövårdssynpunkt. av

brukare.berördaträffas medavtalställas attgenom
beräkna-övergångsperiodenunderåtgärdernaolikadeförKostnaderna

inlöförkostnadernaexkl.miljarder kronoruppgå 13,6tillriksdagendes av
spannmål.sen av

Uppföljningsuppdragen

livsme-denföljaviktdet största att uppriksdagsbeslutet är nogaEnligt av
tilllämnatsdärför statensharUppdrageffekter.reformensdelspolitiska

naturvårdverk, sta-konkurrensverk,och statenspris-jordbruksverk, statens
samarbetsnämnden attlivsmedelsekonomiska nogaochlivsmedelsverktens

regel-skallMyndigheternaansvarsområden.inomutvecklingenfölja resp.
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bundet redovisa utvecklingen och åtgärdereventuella behov tillav rege-
ringen.

År 1990 tillsattes också särskild konsumentberedning med uppgift atten
kontinuerlig följa och utvärdera den livsmedelspolitiska reformen ettur
brett konsumentperspektiv. frågorDe beredningen särskilt skall bevakasom
och bedöma reformenär leder till effektivare resursutnyttjandeettom som

samhällsintresset, bl.a. i form dämpad prisökningstakt livs-gynnar av en
medel. påverkarHur reformen utbudet och kvaliteten livsmedel tillhörav
också områdende beredningen bör analysera. Beredningen skall självsom
kunna andra viktiga konsumentfrågor påverkaskan förväntasta upp som av
den livsmedelspolitiska reformen och beredningen bedöms kräva sär-som av
skild belysning.

Riksdagen framhöll det alltid finns möjligheter för de politiskaatt t.ex.
partierna åtgärderinitiativ till såytterligare skulle visa sigatt ta nödvän-om
digt.

Umguayrundan GATTi

Den s.k. Uruguayrundan i GATT har jordbruket mycket viktigsom en
punkt dagordningen. I Punta del Este-överenskommelsen, är ut-som
gångspunkten för förhandlingarna, enades de deltagande länderna bl.a. om

liberalisera handeln, förbättra konkurrenssituationenatt ökad discip-genom
lin och förstärkning GATTs regler minimera negativa effektersamt attav av
sanitära och fytosanitära föreskrifter.

Ministermötet i december 1990 kunde inte avsluta Uruguayrundan sedan
det stod klart positionerna låstaalltför jordbruksornrådet. För-att var
handlingarna har emellertid år Påfortsatt under område1991. jordbrukets
har inriktat förhandlingarna sänkningar intemstöd,parterna gräns-mot av
skydd och exportsubventioner. Mycket gårtyder förhandlingarnaatt nu

årsskiftetavgörande vid 199192.mot ett

Ansökan medlemskap iE Gom

Sedan det livsmedelspolitiska beslutet fattades har Sverige ansökt om
medlemskap i de europeiska gemenskaperna. Regeringen har publicerat en
s.k. grönbok där första kartläggning konsekvenserna medlem-etten av av

områdeskap inom framgårredovisas. studieAv denna EGs stöd tillattresp.
jordbruket nivåi liggerdag lägre det svenska. En anpassningänen av
stödnivån därför nödvändig, vilket förutsätter förändringarär denav
svenska jordbruksproduktionen framgåri olika avseenden. Vidare att en
lägre prisnivå animalieområdetför flertalet produktionsgrenar inom är att
förvänta vid medlemskap.ett

Foderkostnaderna sjunkaberäknas inte tillräckligt för helt kom-attmen



4

medföraberäknasfoderpriser storaprisnivån. Sjunkandeden lägrepensera
vegetabilieproduktionen förvän-Förproduktionsmönstret.förändringar av

långsiktigaDeproduktionen.effekterfå vissatill EGanpassningtas en
marknadspriserdagensligga överkommakanjämviktsprisema attsvenska

på världs-baseratbeslutat nytt systemEGhar ettoljeväxterEG. Föri om
års1992fr.o.m.arealstödmedkompletteratoljeväxtfrömarknadspris för

påver-intebedömsmatpotatisproduktionenochsocker-svenskaskörd. Den
åter-det ännukonstaterasdock attkanDetomfattning.någoni störrekas

svenskförkostnadslägetanalyserabl.a. medarbeteomfattande attstår ett
möjligt över-detinnan är attlivsmedelsindustrijordbruksproduktion och

medlemskap.konsekvensernaalla ettblicka av
EG be-kartläggningdenna attområde kompliceras nuPå jordbrukets av

jord-denreformgenomgripandetillförslag gemensammahandlar avett en
produktions-stödpriser,lägreUtgångspunkterna ärCAP.brukspolitiken

mil-ökatstödformerselektiva samtochdirektainslagbegränsningar, ökat av
jöhänsyn.

helavarförEES-avtalet,ingår iintejordbrukspolitikEGs gemensamma
EG.medåterstår förhandlaområdet att

Sverigejordbrukettill istödetUtredning norraav
276rskr.19909199, JoU27,prop.beslutriksdagens ge-medenlighetI

närvarandeförarbetsgruppparlamentariskt ge-ensammansattnomför en
ijordbrukettillstödetförutsättningslös översyn norraochnomgripande av

budgetåret 199293.införSverige
används föri dagmodelldenbeslutsittikonstaterade attRiksdagen som

intejordbruketnorrländskai detlönsamhetmerkostnader ochberäknaatt
så-Ettberäkningssystem.på framtidaställasbörde krav ettuppfyller som

GATT-avtalkommandeimed reglernamåste förenligt ettdant system vara
jordbrukspolitik. Ar-EGstillmed hänsynutformasoch gemensammaäven

novemberi slutettillförslaglämna systemkommer ett avbetsgruppen att
förockså planeraingår atttill arbetsgruppendirektiv enregeringens1991. I
EG.inomgällertill vadså denstödformenförändring att somanpassasav

Utredningsuppdraget

kommis-särskildanförtjag harvad attföreslår bakgrundJag enmot nuav
omställningsbeslu-avstämningförbereda denuppgiftmedtillsättssion avatt

fastlagtEG hardetefterskeskalllivsmedelspolitik attårs1990i somten
kommis-skallarbetesittjordbrukspolitik. Ikommandesinförprinciperna

förutsedda vidkända ellerinteoch faktorereffekterbeaktasionen varsom
EG-medlem-effekternaskallhand ettförstaIför beslutet.tidpunkten av



skap beaktas.
Kommissionen bör i detta sammanhang behandlaäven stödet till jordbru-

ket i Sverige långsiktigti ett perspektiv.norra
Utgångspunkten för kommissionens arbete bör omställningenattvara av

jordbruket skall fullföljas på sådant Sverigeett sätt vid inträdet iatt EG har
stark och konkurrenskraftig jordbruksnäringen och livsmedelsindustri. Det

är angeläget det svenska jordbruket fåratt möjlighet konkurrera på likaatt
villkor med omvärlden.

Vid sin avstämning besluten målavseende och medel förav bevaraatt ett
öppet och levande kulturlandskap bör kommissionen också fråganpröva om
arealersättning metod bevaraatt öppna landskap.som en

Kommissionen bör vid sin avstämning i första utgåhand från de uppfölj-
ningar reformen genomförs olikaav myndigheter. Tillsom grund förav ar-
betet bör också ligga de analyser görs konsekvensernasom EG-av ettav
medlemskap för svenska konsumenter, svenskt jordbruk och svensk livsme-
delsindustri.

Kommissionen bör löpande redovisa sina slutsatser och lämna förslag till
erforderliga förändringar i gällande beslut för i första hand åstadkommaatt

smidig anpassning svenskt jordbruken och svensk livsmedelsindustriav till
EG.

Till kommissionen bör knytas parlamentarisk med företrädareen grupp
för riksdagspartierna. Kommissionen skall regelbundet redovisa sitt arbete
till denna grupp.

Arbetet bör bedrivas i nära kontakt med berörda myndigheter, organisa-
tioner och utredningar.

Kommissionen bör beakta regeringens direktiv dir. 19845 till kommit-
téer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning och re-
geringens direktiv dir. 198843 EG-aspekter i utredningsverksamheten.om

Hemställan
1

Med hänvisning till jagvad har anfört hemställer jag regeringen be-nu att
myndigar chefen för jordbruksdepartementet

tillkallaatt särskild kommission med högst ledamöteren omfattadsex -kommittéförordningen 1976119av med uppdrag-
förberedaatt avstämning de omställningsbesluten omfattasav som av

1990 års livsmedelspolitiska beslut,
ledamöternaatt utse ordförande,en attav vara

beslutaatt sakkunniga, sekreterareom ochexperter, biträdeannat
kommissionen.
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