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förstatsrådet chefenTill och
jordbruksdepartementet

bemyndigade regeringen chefenGenom den 21 november 1991beslut
särskild kommission medför jordbruksdepartementet tillsättaatt en

omställningsbeslutuppgift förbereda avstämning deatt som om-en av
fattas 1990 års livsmedelspolitiska beslut.av

förordnades den 19 decemberMed stöd detta bemyndigandeav
ordförande,1991 till f.d. landshövdingen Claes Elmstedt,ledamöter

bankdirektör Piarektor Mårten Carlsson, direktör Olof Karlander,
chef-Nilsson, januari 1992generaldirektör Per Wramner den 7samt

utsågsekonom Eklund. Till huvudsekreterare sekreterareKlas resp.
den 27 januari 1992 avdelningschef Carl Johan Lidén den 15 feb-samt
ruari 1992 Pernilla Som biträdan-departementssekreterare Ivarsson.

1992 fil.de sekreterare förordnades den 10 februari kand. Agneta
Boman.

Yvonne Gustafsson, Kaarlo Schantz har förLaakso Dagsamt von
följtñnans-, utrikes- jordbruksdepartementens räkningochresp. ar-

betet. avdelningschefKommissionen vidare biträtts Hanshar av
Andersson, Karlssonbyrådirektör enhetschef BörjeBengt Johnsson,

Olsson.avdelningsdirektör Bengtsamt
Genom förordnades parlamentariskbeslut den 22 januari 1992 som

referensgrupp riksdagsledamöterna Lennarttill kommissionen
Brunander Gustavssons, Anita Gradin s, Holgerc, Jan Fransson
kds, nydCarl fp, Christer WindénG Nilsson m, Bengt Rosén

ÅhnbergAnnika v.samt
gängkommissionen arbetetsmed sina direktiv underenlighet harI

organisationer. Re-olika myndigheter ochkontakter med berördahaft
informerats arbetet och berettsvid tillfällenferensgruppen har tre om

lämna synpunkter det.tillfälle att
199287överlämna betänkandet SOUKommissionen får härmed

Åtgärder livsmedelsindustriSveriges jordbruk ochförberedaför att



för EG förslag och denvegetabiliesektom, livsmedelsexportenom-
ekologiska produktionen.

Till Klasbetänkandet har särskilt yttrande fogats ledamotenett av
Eklund.

Stockholm i augusti 1992

Claes Elmstedt

Mårten Carlsson OlofKlas Eklund Karlander

Pia Nilsson Per Wramner

Carl LidénJohan

Pernilla Ivarsson
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SOU 199287 Sammanfattning

Sammanfattning

Omställningskommissionen 1991erhöll i november regeringens upp-
förbereda 1990 års livsmedelspolitiskadrag avstämning be-att en av

slut utifrån Sveriges ansökan medlemskap i EG.om
föreliggandeI delbetänkande redovisas resultatet kommissionensav

behandling vegetabiliesektoms anpassning, förädlade livs-exportav av
medel och åtgärder för produktion.ekologisk

I fortsatta kommissionendet arbetet kommer behandla ani-även att
malieproduktionens anpassning, mål och medel för bevara ettatt

och levande kulturlandskap, till Sverige,stödetöppet norra m.m.
I kapitel redovisas avgränsningar till andral uppdraget och de om-

råden kommissionen Kapitel 1990 års livsmedels-gjort. 2 tarsom upp
politiska beslut i huvuddrag effekter detta beslut förväntadesdesamt
få.

EGcs jordbrukspolitik

I kapitel 3 översiktlig beskrivning mål och medel i EGsges en av
jordbrukspolitik CAP. reformenDen beslutade politiken desamtav
effekter reformen förväntas få beskrivs. Vidare innehållet i dettas ytt-
rande den avins.k. EG-kommissionen lämnat Sverigesöversom an-
sökan medlemskapom upp.

EGs ministerråd fattade den 21 maj 1992 beslut reforme-ett attom
den politiken. Syftet med denna reform bl.a. fåär attra gemensamma
bättre balans EGsmellan utbud och efterfrågan i jordbruksproduk-en

tion och därmed minska överskottsproduktionen och kosmadema för
denna.

Ett de viktigaste elementen i reformen jordbruksstödet del-är attav
vis omfördelas från prisstöd till inkomststöd, i form arealbi-t.ex. av

Produktionsbegränsningardrag. skall ytterligare bidra till minskaatt
överskottet.

innehåller formReformen också kompletterande åtgärder i stödav
till miljövänligare brukningsmetoder, stimulans till skogsplantering,
förmånliga villkor för fönidspensionering, m.m.



19928710 Sammanfattning SOU

form gränsskydd,Jordbrukspolitikens traditionella instrument i av
reformen, de-reglerade priser och exportbidrag finns kvar efter men

betydelse minska.kommer attras
Effekterna bli för spannmålsodlingenreformen förväntas störstav

priser och dendär produktionen förväntas minska på grund sänktaav
in-odlingsbegränsning trädesvillkoren för erhålla arealbidragattsom

sikt.nebär. Därmed minskar också kostnaderna för överskottet
mjölk-För animaliesektorema blir inte effekterna så märkbara. För

produktionen förväntas öka jämfört medkan dock lönsamheten en
fortsatt politik.tillämpning nuvarandeav

priser. På kort siktEGs konsumenter innebär reformen lägreFör
for-kan budgetkostnadema för kompensationsbetalningar och olika

På sikt räk-direkta förväntas öka dagens nivå. längrestöd övermer av
medföra bättreEG-kommissionen med reformen kommeratt attnar

därmed lägre kostna-balans mellan konsumtion och produktion och
der.

Effekter EG-medlemskapettav
för livsmedelssektomKommissionens de generella effekternasyn

skallEG-medlemskap redovisas i kapitel Enligt uppdragetett enav
iSverige vid inträdetutgångspunkt för kommissionens arbete attvara

jordbruksnäring och livsme-EG har stark och konkurrenskraftigen
produktionendelsindustri. Enligt kommissionen innebär detta bl.a. att

måste samtidigt vissa anpassningar behövereffektiviseras, görassom
EG-konkurrenskraftiga vidså företag bedöms kunna bliatt ensom

slås tiden fram till EG-inträdet.anslutning inte underut
livs-och den svenskaKonkurrenskraften för det svenska jordbruket
EG-sig tillmedelsindustrin väl lyckashuravgörs anpassaav man

gälla Kostnads-till prisnivå kommer där.marknaden och den attsom
marknadsutveckling nyckelord. Föranpassning produkt- och ärsamt

måste betydandekonkurrenskraften inför medlemskapetstärkaatt ra-
produktionen. Där-kostnadsminskningar itionaliseringar och äga rum

marknads-marknadspositionema stärkas,behöverutöver t.ex. genom
Sverigeframför områden däranalyser produktutveckling, alltoch

har komparativa fördelar.
och effek-ökat konkurrenstryckKommissionen vill understryka att

detaljistledetfrån insatsledet tilltiviseringar i samtliga led avgöran-är
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de för Sverige har konkurrenskraftig jordbruksnäring och livs-att en
medelsindustri vid EG-inträdet.

De beräkningar den totala stödnivån till jordbruket årligenav som
utförs inom OECD, s.k. SE-beräkningar Producer Subsidy Equiva-
lents, visar Sverige har stödnivå totalt överstiger denatt en som som
gäller inom EG. Skillnaderna i stödnivån mellan Sverige och EG kan
i utsträckning hänföras till animalieproduktionen.stor

De stödsystem tillämpas inom EG kommer inte likamedgeattsom
höga priser animalieprodukter i dag gäller i Sverige. Det kom-som

därför bli nödvändigt den svenska kostnadsnivånatt attmer anpassa
den svenska produktionen skall kunna konkurrera med den inomom

EG. För den svenska vegetabilieproduktionen kan det finnas förutsätt-
ningar de stödnivåermed gäller inom EG långsiktigtatt upprätt-som
hålla åkerareal den skulle ha 1990är gälltstörre änen som som om
års reform skulle ha fullföljts.

För inte jordbruksföretag kan komma bli konkurrens-att attsom
kraftiga i EG skall slås före EG-medlemskap kan det befo-ut ett vara

särskilt beakta de vegetabilieinriktade företagens situation. Förgat att
animalieproduktionen krävs det däremot betydande effektiviseringar
för produktion motsvarande det inhemska avsättningsutrymmetatt en
skall kunna upprätthållas. Detta gäller särskilt för nötkötts- och mjölk-
produktionen.

Det angeläget de ekonomiskaär villkoren för primärproduktio-att
olika sektorer tydliggörs för producenterna. I fallsnarastnens annat

kommer onödiga samhällsekonomiska förluster uppstå. Oföränd-att
rade stödnivåer leder för animalieproduktionens del till att resurser
bibehålls eller förnyas kan bli överflödiga vid EG-inträde.ettsom
För vegetabiliesektom innebär oförändrad politik för-atten resurser

eller lämnarstörs sektom under tiden fram till inträde. Eftersomett
åkerareal blirstörre konkurrenskraftig i EG-marknad iänen en en

isolerad svensk marknad kommer tillföras denna sek-attnya resurser
efter inträdet. Till detta kan läggas de lämnar sek-tor att resurser som

före inträdet i rådande konjunktur knappast någothar al-torn större
temativvärde.

För det jordbruketsvenska skall förutsättningarha konkur-att att
räcker enligtdet kommissionen inte med ökad effektiviseringrera en

i jordbruket sådan också nödvändig i samtliga övriga lediärutan en
Ökadelivsmedelskedjan. FoU-insatser livsmedelsområdet är en

viktig förutsättning för detta arbete och därmed betydelsefullär en



199287SOUSammanfattning12

livsmedelsindustri.för och svenskkonkurrensfaktor svenskt jordbruk
gälleraktivt detSvenska företag behöver också arbeta när pro-mer

Det iEG-marknaden.med tillträde tillduktutveckling och få äratt
förerforderliga åtgärdernäringslivets vidtaförsta hand attattansvar

konkurrensförmågan.stärka
den ökade konkurrenssvenska konsumenterna innebärFör de

livsme-medför, lägreEG-medlemskaplivsmedelsmarknaden, ettsom
EGs reformPå vegetabilieområdetdelspriser. kommer, när genom-

skulle haprisnivåspannmålsprisema denförts, bli lägre änatt som
full-1990 års beslutjämviktsprisgällt vid svenskt inhemsktett om

förrnalningsavgiftemaföljts. Samtidigt kommer också de s.k. som nu
producent-dagslägetbortfalla. Iutgår på främst brödspannmål äratt

Danmark. När detSverige iflesta animalier ipriserna de högre än
EGinommed producentematvingas konkurrerasvenska jordbruket

priser ock-medför sänktai Sverige sjunkayilketprisernakommer att
inom EGockså lägreFörädlingskostnademaså i konsumentledet. är

medföraocksåi detta led böroch den ökade konkurrensen gynnsam-
i Sverige.på konsumentprisemaeffekterma

Utgångspunkter
sina för-vissa utgångspunkter förredovisar kommissionenI kapitel 5

slag.
jordbrukspolitik för debeslut sinEG fattatDet faktum att omnu

anpassning. viktigas-Demed svenskåren underlättar arbetetnärmaste
problemenangripaEG iSverige ochskillnaderna mellan sättet attte

framgårutveckling,jordbrukarinkomstemasmed överskott, num.m.
marknads-Sverige valtuttryckt harFörenklatmed all tydlighet. mer

problemen.EG bortvalt försöka regleramässiga lösningar medan att
marknadsmässigaförstaEGs reform kan ett steg mot merses som

Även gällerdetkvarstår,lösningar. del närfrågetecken t.ex.om en
förhandling-imåste lösasdetaljer i CAP-reformen och problem som

jordbrukspoli-reformeradeinställt EGsmåste siktet varaarna, nu
SverigeförstMöjligheten påverka politik kommer närtik. EGsatt

medlemskapGemenskapen. förhandlingarnablir medlem i Vid om
också möjligheter till övergångsvisafinns arrangemang.

med-ansökteSverigeförberedelsearbete sedanDet pågår omsom
Följ-1995.fr.o.m. årmedlemskapEG siktet inställtlemskap i har på
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aktligen har kommissionen tidpunktdenna utgångspunkt i sittsom en
arbete.

När det gäller graden och itakten anpassningen kommissio-anser
bl.a. det generellt fördelär anpassningatt regel-nen sett en om en av

kan inom något ellergöras några produktområdensystemen före in-
trädet. I fall kan genomförandeproblem uppstå med betydandeannat
förluster olika slag.av

De förändringar priser och villkor under anpassnings-görsav som
perioden måste signaler till marknadensrätt aktörer. Priserna mås-ge

Ändringarsig EGs nivåer.nänna ite produktpriser och villkor i öv-
rigt för produktionen får inte sådana i anspråkatt tasvara resurser

inte klarar konkurrensen inom EG. När det gäller anpassningensom
nivån på olika priser bidrag och avgifter det generelltav samt är
inte nödvändigt fullständigmedsett anpassning före inträdet.en

Kommissionen bedömer med hänsyn till gränsskyddet inom EG och
pågående GATT-förhandlingar gränsskyddsförändringar olämp-att är
liga i nuläget.

Kommissionen har måst vissagöra antaganden utfallet deom av
kommande medlemskapsförhandlingama. Ett sådant Sverigeär att
självt får det ekonomiska för sin jordbruksproduktionta föreansvaret
inträdet i EG. Det innebär bl.a. avsättningsvillkoren underatt m.m.
året före inträdet måste sådana de inte nämnvärtattvara utrymmeger
för spekulation lagring och produktionsplanering. Vidaregenom ut-
går kommissionen från den mark ingår i det svenska omställ-att som
ningsprogrammet i huvudsak kommer få ingå i den basarealatt som
kommer ligga till grund för beräkningatt träda och arealbidragav
vid medlemskap.ett

Med hänsyn till bl.a. EGs politik och till marknaden för produk-att
tion livsmedel inte förefallerän utvecklasannat på detav sättatt som
förutsågs vid tiden för anslutningen till omställningsprogrammet an-

kommissionen möjlighet bör finnas avbrytaser att omställning-en att
för jordbrukarede så önskar.en som
Förslagen får inte föranleda ökade utgifter statsbudgeten.

Vegetabilieproduktionen
I kapitel 6 inledningsvis beskrivning nuvarande regleringges en av
och marknadssituation på vegetabilieområdet i Sverige och EG. Dess-

beskrivs EGs reform regleringama på vegetabilieområdet.utom av
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kapitel 4 ochibedömningar ut-kommissionensbakgrundMot av
tillstödetanpassningföljandeföreslås5i kapitelgångspunkter avom

Kommissionen har även199394-199495.spannmålsproduktionen
be-intevegetabilierövriga attför ansettförändringarövervägt men

för dessa.åtgärdernågravidtanulägetiföreliggerhov att
tillförlängsinlösenprisermedföreslårKommissionen systemetatt

199495förföreslåsInlösenpriset199495.för varagälla ävenatt
100 kg.90 kronor per

före-odlingårsför 1994växtodlingenikostnadernaminskaFör att
handelsgödsel ochpåprisregleringsavgiftemakommissionenslår att

avgifter finnsSådana1993.julifrån den 1bekämpningsmedel borttas
beslut.1990 årsenligtockså bortskullei EG. Deinte tas

tilluppgårförrnalningsavgift. Dennågonhellerfinns inteEGInom
till-användsochkvamamaspannmål ochkg1,15 kronor tas ut avper

finansieraförprisregleringsavgifternämnda attmed ovansammans
kommis-föreslårbeslut1990 årsmedenlighetlspannmålsexporten.

juli 1994.den 1den bortsionen tasatt
periodenunderlämnasarealbidragföreslårKommissionen att

år.ochhektar000 kronorgenomsnitt 1med i199394-199495 per
basarealen15 %minstkrävstill bidragberättigadbliFör att avatt

berättigad tillingåareal ärbasarealen böri träda. Iläggs somsamma
för deundantagmeddock6.1.2,jfr.omställningsstödinkomst- och

socker-potatis,EG, dvs.inomstödtillberättigadeintegrödor ärsom
Arealbidragträdesarealen.förutgårBidrag ävenvallfröbetor, m.m.
differentie-Bidragenbelopp.medlämnasträdesersättningoch samma

omställningsstödet.ochinkomst-nuvarandedetsätt somsammaras
fastliggafårproduktion. Dennågonanvändas förfår inteTrädan

omställ-imedJordbrukare ärbåda åren.under deareal somsamma
trädeskravetdåarealsig dennatillgodoräknafårningsprogrammet

undantasha20understigerbasarealharFöretagfastställs. somensom
trädeskravet.från

medreglernuvarandeenligtfortsätterOmställningsprogrammet
möjlighet attmotprogrammetDet enundantag.några att urges

000 kronor5föreslårKommissionenåterbetalas. att perstödetdel av
kommissio-bedömerförslagenföljdSomtillbaka.betalashektar aven

omställningen.000 ha lämnar100att canen
minskarträdasskallbasarealen%15minstgrund pro-På att avav

minskningenbedömerKommissionenspannmål. att upp-duktionen av
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går till 400 miljoner kg. Vid normal skörd det kvarvarandeca ettger
överskott 600 miljoner kg.ca

Intäkterna i spannmålsodlingen ligger med kommissionens förslag
under den nivå råder vid fullständig anpassning till EGzssom en reg-
ler.

Kommissionens förslag innebär sänkta spannmålspriser 199495
jämfört med 1990 års beslut där marknad i jämvikt skulle ha giviten

spannmålspris på 115 kronorett 100 kg. Lägre spannmålspri-ca per
förbättrad lönsamhet i animalieproduktionen. Vid fo-ser totalger en

derförbrukning på 3 miljoner spannmål det förbättring påton ger en
750 miljoner kronor år för 199495. Kommissionen återkom-ca per

till hur dessa effekter skall få genomslag i produkt-mer och konsu-
mentpriser animalieproduktionensnär anpassning behandlas i ett

betänkande.senare
För 199394 kommer konsumentprisema vid normal skörd inte att

påverkas kommissionens förslag. Effekterna förslagen förav av
199495 beror på vilken marknadssituation skulle ha rått.som annars
Om överskottssituation skulle ha förelegat kommissionens för-en ger
slag högre priser. Hade det däremot varit balans marknaden blir
priserna lägre med förslaget. Det kommer också leda till lägre ani-att
maliepriser. Den borttagna förrnalningsavgiften förutrymmeger en
sänkning brödprisema med 5 %.av ca

Kommissionens förslag innebär såväl produktionsmedels-att som
produktpriser faller. Hur det kommer påverka möjligheten nåatt att
miljömålen skall utredas under hösten Jordbruksverket. Eventuellaav
förändringar miljöavgiftema jordbrukets produktionsmedel kanav
därefter under våren 1993göras så de borttagna prisregleringsav-att
gifterna inte leder till några negativa miljöeffekter. Vidare bör fram-
hållas förslagen arealbidrag ochatt träda positiva från miljösyn-ärom
punkt. En övergång till arealbidrag generellt områdensettgynnar
med produktionsförutsättningarsämre och jordbrukare bedriversom

mindre intensivt jordbruk.ett
Förslaget innebär kostnader tillkommer för inlösenatt spannmålav

199495 föroch arealbidragträdesersättning 199394-199495 jäm-
fört med 1990 års beslut. Totalt kan kostnaderna för inlösen beräknas
till 0,36 miljarder kronor år och för arealbidragträdesersätt-ca per
ning till miljarder1,5 kronor år.ca per

Åtgärderna föreslås finansierade följande sätt
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199495199394

700Förmalningsavgifter -
Återbetalning omställ-av

250250ningsstöd
Direktbidrag varav

700700årtidigarespannmål som
91Qgmanimalieromfördelning från
860860 1l

Denstatsbudgeten.utgifterökademedför inga överFinansieringen
vegetabilie-tillanimalieområdetstöd frånomfördelninginnebär aven

animalieområdetstödnivåntillbidrarvilketområdet, att anpassa
ani-behandlakommerKommissionenEG.inomförhållandena atttill

betänkande.i sittanpassning nästamalieproduktionens

livsmedelExport av
mark-underlättaföråtgärderbehandlas behovetkapitel 7 attI enav

långsiktigt kon-bedömsproduktersvenskanadsetablering varasomav
EG.utanförmarknaderellerEG-marknadenpåkurrenskraftiga

livsmedelsföretagsvenskaåtgärder börsådanaSyftet med att gevara
marknader dessasigoch lärautländskapåarbetamöjlighet atten

villkor.marknaders
förverkarregeringenhand atti förstaförordarKommissionen att
bilate-detinominrättatsavgiftsfria kvotertull- ochömsesidigade som

för vissaEES-avtalettillanslutningslutits ijordbruksavtalrala som
i frågabådeutvidgaslivsmedelsprodukterjordbruks- och varu-om-

utvecklings-avtaletsifinnstill dettaMöjlighetkvantiteter.omfång och
bäs-detkommissionenenligtskulleutvidgningklausul. sådanEn vara

tillframperiodenunder ettför svenskunderlätta exportsättet attta
andra mark-EGprioriterarKvotemamedlemskap. gentemotsvenskt

utvidg-subventioner. Enbekostasintebehövernader och exporten av
ochkonkurrenstryckfrågaieffekterpositivahar därutöverning om

kostnadsanpassning.
produkternasvarit det ärutgångspunkt harKommissionens att

Insat-insatser.behovetskallkonkurrenskraft avgöraframtida avsom
svenskapå denprishöjandeverkarinteså deutformasskall attserna

tillanpassninglångsiktigmotverkardärigenommarknaden och en
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EGs stödnivåer. För uppnå till dendetta bör exportstödetatt anpassas
nivå gäller inom EG. Exportstödet kommer då inte utjämnaattsom
hela skillnaden mellan världsmarknadspris.svenskt pris och Därmed
skapas incitament för fortsatt kosmadsanpassning kan göraen som
svenska produkter konkurrenskraftiga med EGs. Hänsyn måste också

till de begränsningar för subventionerad Sveriges budtas export som
i de pågående GATT-förhandlingama innebär.

Finansiering kommissionens förslag åtgär-exponfrämjandeav om
der bör ske medel omfördelas från de direktbidragattgenom som se-
dan överenskommelsen i GATI år 1989 via budgetrnedel lämnas som
stöd till jordbruket.

Generellt har kommissionen inte velat peka enskilda produk-sett ut
eller i detalj föreslå stödnivåer och produktomfång Dettater m.m. ar-

bete bör överlåtas till Jordbruksverket i samverkan med livsmedelsin-
dustrin. Kommissionen har docki några undantagsfall funnit det ange-
läget peka på behovet insatser för vissa produkter.att av

Kommissionen föreslår begränsat införs för hård-exportstödatt ett
fr.o.m. den juli 1993.1 För och griskött föreslår kommissio-nöt-ost

det gällande förlängs halvår tillmedtemporäraatt systemetnen ettnu
den 1 januari 1995. Kostnaderna för detta bör inte få 50överstiga mil-
joner kronor. Inriktningen bör ändras från januariden 1systemet
1993 så stödet framför allt används för produkteratt export av som
bedöms ha långsiktiga konkurrensfördelar. Nivån på stödet bör succes-
sivt till EGs nivåer. För förädlade livsmedelsindustriproduk-anpassas

RÅK-produkter,s.k. föreslår kommissionen nuvarandeter, att procen-
tuella begränsningar gällervad kostnadsutjämning för vissa råvaror

i syfte höjas.över Därmed stimuleras användning svenskaattses av
råvaror i högförädlade livsmedel.

Ekologisk produktion
I kapitel 8 lämnas förslag till åtgärder för främja ekologiskadenatt
produktionens utveckling. Kommissionen föreslår sammanlagtatt
10 miljoner kronor år anvisas för stöd till FoU, marknadsut-ettper
veckling och kontroll de i dag står till förfogan-utöver resurser som
de. Härav 5 miljonerbör kronor forskning och utveckling medavse
prioritering på tillämpad forskning. Marknadsutveckling och kontroll
bör få ökat stöd med 3 miljoner kronor 2 miljoner kronor.ett resp.
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omläggningtillstödtillvidare förslagKommissionen att ettanser
såutformasskallDetproduktion bör utarbetastill ekologisk snarast.

för det komp-EG inomfrånvillkoren för stöddet uppfyller ramenatt
Förhandling-jordbrukspolitik.EGsinomletterande miljöprogrammet

såskebörsådantgodkännandeEGmed attettett programavar om
1995.januarii kraft den 1det kan träda senast
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1 Uppdraget, m.m.

Enligt sina direktiv Dir. 199197 skall kommissionen förbereda den
avstämning omställningsbesluten i 1990 års livsmedelspolitikav som
skall efterske det EG har lagt fast principerna för sin kommandeatt
jordbrukspolitik. Kommissionen skall beakta effekter och faktorer

inte kända eller förutsedda vid tidpunkten för beslutet. Isom var
första hand skall effekterna EG-medlemskap beaktas.ettav

Utgångspunkten för arbetet omställningen jordbruketär skallatt av
fullföljas på sådant Sverige vid inträdet i EG harsätt starkett att en
och konkurrenskraftig jordbruksnäring och livsmedelsindustri. Vida-

det angeläget detär svenska jordbruket får möjlighetatt attre anges
konkurrera på lika villkor med omvärlden.att

Kommissionen skall enligt direktiven löpande redovisa sina slutsat-
och lämna förslag till erfoderliga förändringar i gällande beslutser

för i första hand åstadkomma smidig anpassning jord-att svenskten av
bruk och livsmedelsindustrisvensk till EG.

Med undantag utpekas inga särskilda frågor behandla.ett Ettpar att
sådant undantag stödet till jordbruket i Sverigeär i långsik-ettnorra
tigt perspektiv. Ett kommissionenär vid sin avstämningannat att av
besluten avseende mål och medel för bevara och levandeöppetatt ett
kulturlandskap också bör frågan arealersättningpröva om som en me-
tod bevara landskap.öppnaatt

I 19919296 vissa jordbrukspolitiska frågor gjordes ock-prop. om
så vissa uttalanden kommissionens arbete. När det gäller kommis-om
sionens prioriteringar uttalades omställningsprogrammet föratt vege-
tabilieproduktionen i anslutning till detta, åtgärder för ekolo-samt,
gisk produktion, skulle behandlas med förtur. Vidare uttalades bl.a.

utgångspunkt bör omställningen inte medföratt svenskaatten vara att
jordbruksföretag, har förutsättningar konkurrenskraftigaattsom vara
i EG, slås ut.

Utöver nämnda förtursfrågor har kommissionen prioriterat frågan
åtgärder för vissa livsmedel. Motiven härför bl.a.export ärom av

dels bedömningen frågan betydelse för livsmedelsindustrinsäratt av
EG-anpassning, dels uttalanden i ovannämnda proposition riks-samt
dagsbehandlingen denna.av
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nämnda ibehandla deunder höstenKommissionen att ovanavser
animalieproduktionensfrågornasärskilt utpekadedirektiven samt an-

inomutvecklingsinsatserkommer bl.a. behovetpassning. Vidare av
kanfrågaEndiskuteras.livsmedelsindustrinochjordbruket att som

konkurrenslagstift-effekterkommissionens arbete ärtangera av en ny
konkur-lagrådsremissuttalandet i dentillning. Med hänsyn om en ny

juniden 11till lagrådetöverlämnatregeringenrenslagstiftning som
frågan. Därdeninte sägskommissionen1992 dock taatt uppavser

EG föranslutning tillfrågan konsekvensernabl.a. ut-att enavom
får ijordbruksområdet prövaskonkurrensreglemaformningen av

omställningskommissionensbehandlarmed regeringensamband att
tillanpassningförutsätterKommissionenförslag.kommande att en

Träd-hindras.förslagengenomförandetså inteEGs regler görs att av
i EG.jordbrukspolitikengårdspolitiken del denär gemensammaen av

Åtgärder ochordningi särskilddockutredsträdgårdsnäringeninom
frågor.därför inte dessakommissionen tar upp

förstaavstämning isinvidkommissionendirektiven börEnligt
olikagenomförsreformenuppföljningarhand utgå från de avsomav

analyserdeockså liggaskallför arbetetmyndigheter. Till grund som
konsumen-för svenskaEG-medlemskapkonsekvensernagörs ettavav

Kommissionenlivsmedelsindustri.svensksvenskt jordbruk ochter,
blandhållolikapå mångapågårarbeteomfattandekonstaterar ettatt

livsmedelsområdet.organisationer inomföretag ochmyndigheter,
jord-reformeradeEGssedangåtttidMed hänsyn till den korta som

arbetendessaresultatenintefast dockbrukspolitik lades är ännu av
publicerade.

EG-medlem-effekteranalysenundantag det gällerEtt ettnär avav
livsmedelsområdet. Ingeneffekterkonsumentekonomiskaskap är

sådanaförfullständigtnärvarande någotmyndighet för atthar ansvar
uppföljningar,analyser och görs.m.m.
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2 1990 års livsmedelspolitiska beslut.

Huvuddrag och förväntade effekter vid
beslutstillfället

I det följande redovisas kortfattat huvuddragen i 1990 års livsmedels-
politiska beslut. Mer detaljerade beskrivningar beslutets olika delarav
lämnas i anslutning till olika frågoratt tas upp.

Under 1980-talet pågick intensiv internationell jordbmkspolitisken
diskussion. Den föranleddes bl.a. kostsamma överskott jord-av av
bruksprodukter i många länder, finansierande skattebetalare ochel-av
ler konsumenter. Samtidigt kunde vikande inkomster förnoteraman
jordbrukama. En hög intensitet i produktionen upphov till miljö-gav
problem i många länder. Diskussionerna ägde i olika intematio-rum
nella fora. I stod de utvecklade ländernas samarbetsorgancentrum
OECD, omfattande och kvalificerade analyser belystesom genom pro-

Årblemen. 1987 OECDs ministerråd riktlinjer för reforme-antog en
ring medlemsländemas jordbrukspolitik. Det långsiktiga måletav var

marknadsstyrd produktion, främst skulle uppnåsen mer som genom
minskning subventionsnivåema. Direkta inkomststöd förordadesen av

framför prisstöd och andra stöd knutna till produktionen.
I mitten 1980-talet startade också omförhandling allmännaav en av

tull- och handelsavtalet, GATT, den s.k. Uruguayrundan. Jordbruks-
sektorn blev där de och viktigastestörsta områdena. I aprilett av
1989 enades de deltagande länderna bl.a. reformen skall be-attom ge
tydande successiva minskningar stöd och skydd. åtogMan sig ock-av
så kortsiktigt inte överskridaatt de vid tillfället gällande stöd och
skyddsnivåema inom jordbrukssektom. I denna miljö påbörjades un-
der delen 1980-talet jordbrukspolitiskt reformarbete isenare ettav
många länder.

Den svenska riksdagen beslutade våren 1990 reformeringom en av
livsmedelspolitiken prop. 198990140, JoU25, rskr. 327. Motivet
till reform den dåvarande politikens dåliga måluppfyllelse. Etten var
syfte med det livsmedelspolitiska beslutet avregleringattvar genom
och marknadsanpassning uppnå balans i livsmedelsproduktionen. Ge-

beslutet underkastades produktionen i princip villkornom samma som
andra näringar. Konsumenternas val skulle produktionen. Pris-styra
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uppnåförmedeldirektasamtidigt attnedtonadesrollstödets som
be-ochfördelningregionallandskapsvård,miljö,angåendemålen
denavskaffadesregleringarFlertalet internaförstärktes.redskap

övergångsvis.behöllsochförenkladesregleringarVissajuli 1991.l
överenskom-eventuellavhängigtgjordesbehölls ochGränsskyddet en

gjordesÄven exportfinansieringi frågaGATT. enmelse inom om
GATF-förhandlingamapågåendetill dekoppling

principen öm-grundläggandedenmening börutskottetsEnligt om
inte berettdockUtskottet attfråga. äri dennagällasesidighet även

intagitSverigeförhandlingslinjefrån denavvikelsenågonföreslå som
hante-möjligheterockså finnasmåste attDetexportstöd ....i frågan

exportkvanti-tillfälligaochsäsongsvariationerårsmånsvariationer,ra
till-sådanasäljbolagbranschvisa avsättaövrigt ochi t.ex.teter genom

19899025.världsmarknaden JoUexportkvantiteterfälliga
referens-s.k.medsambandigränsskyddet attjusterades1991Våren

marknads-denedåtanpassadesReferensprisema motinfördes.priser
avregleringen.efterbildasförväntadespriser som

socialtunderskulle skeÖvergången marknadavregleradtill en
årprincip femiövergångsperiodUnderformer.acceptabla omen

Inlösensy-anpassningen.underlättaföråtgärderdärför olikavidtas att
Omställnings-juli 1994.den lbibehållsspannmålför t.o.m.stemet

användningvaraktigstimuleraföranläggningsstöd lämnasoch att en
inkomst-Ettlivsmedelsproduktion. avtrappattillåkermark änannatav

1992grödorprisregleradetidigare t.o.m.odlinginfördes förstöd av
finnsjordbruksföretagavvecklaellerrekonstrueraFörårs skörd. att

Åtgärder förocksåvidtogs attjordbrukare.skuldtyngdastöd förett
övergångsvis finan-förköttproduktionen attmjölk- och samtminska

1994.juliden 1viss köttexponsiera t.o.m.
inteCAP,jordbrukspolitik,EGstillanpassning varFrågan om en

livsmedelspo-dettidpunktVidbeslut.1990 årsaktuell vid somsamma
emellertid Sveri-ansökte1991,julikraft den liträddelitiska beslutet

gäll-förutsättningardeharDärigenomEG.imedlemskap somomge
till sinpolitikEGsEftersomförändrats.beslut upp-1990 årsde för

be-1990 årsförepolitikensvenskadenpåminnermycketbyggnad om
från CAP.fjärrnandelivsmedelspolitikårs1990innebar ettslut

innebärinlettsjordbruket attsvenskadetavregleringDen somav
utsträck-produktion iochprisbildning stormarknad därregleraden

åtgärderadministrativa ersättsochpolitiska envia avning styrts
stäl-iutbudpriser ochgränsskydd,förinomdär,marknad ettramen

efterfrågan.konsumenternasskalllet styras av
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Avvecklingen den interna marknadsregleringen innebär bl.a. attav
möjligheten till kollektiv exportñnansiering försvunnit. Förutsättning-

permanentvolönsamför överproduktion försvinner därige-arna en
nom.

internUtan marknadsreglering kommer lägsta prisnivåndenen
den inhemska marknaden bestämmas värde produktendetatt av som
har världsmarknaden medan prisnivånden högsta bestäms gräns-av
skyddet. Uppstår det överskott inom landet kommer priserna till skill-
nad från vad tidigare gällt sjunka betydligt. Dettaatt systemsom ger
producentema klara signaler vilket pris marknaden bereddärom som

betala vid olika marknadssituationer.att
För vissa varuområden påverkas produktionens storlek väder-av

leksbetingelsema. Inom dessa områden kan utbudsvariationema för-
prisvariationer.väntas För undvika kraftiga prisfall blirstora attge

det producentemas synvinkel viktigt hålla produktionen påattur en
sådan nivå olönsamma överskott inte uppstår. Eftersom skördarnaatt
varierar med 10-15 kan% inom vegetabilieomrâdet förväntaca man
sig självförsörjningsgrad ligger 100under % enligt Statensen som

Ävenjordbmksnämnds bedömningar. inom animalieområdet kan man
förvänta sig produktion lägre konsumtionen. Denär änen som
främsta orsaken härtill behovet import för tillgodoseär attav
konsumenternas behov varierat utbud.ettav

I 198990146 anförde jordbruksministem bl.a. följande i frå-prop.
effekterna avregleringen.ga om av

Den situationen kommer ställa krav inomanpassningattnya
alla produktionsgrenar. Avvecklingen den interna marknadsregle-av
ringen kommer få effekt inom mjölk- och spannmâlssekto-störstatt

eftersom det där de finnsöverskotten i dag. Efter-är störstarema,
olika jordbruksprodukter i viss grad utbytbara, såväl vadärsom

gäller konsumtion produktion, kommer avreglering även attsom
påverka produktionsgrenar för vilka marknaden ellerär nära,
balans. förutser dock inteJag spannmålsodlare i någon störreatt

kommer övergåutsträckning till animalieproduktion dåatt spann-
målsprisema sjunker, delvis på grund andra faktorer denänattav
strikt företagsekonomiska påverkar valet produktionsinriktning.av

Då produktionen minskar kommer den totala inkomsten i jordbru-
ket sjunka. Eftersom jag räknar med sysselsättningen i lantbru-att att
ket också minskar bedömer jag lönsamheten enskildeför den jord-att
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Lönsamhetenförbättras.kommerlängre siktbrukaren attsnarast
minskar.förkostnadernapåverkas positivt exportenattav

mark-avskaffajordbruksnäringen ochmarknadsanpassaGenom att
jord-utvecklingennegativaocksånadsregleringen så bryts den

effektdelvisbeskrivit, ochjag tidigare ärbruksmiljön avensomsom
detminskavilket börsjunka,Markprisema kan förväntasprisstödet.

lönsamtbli mindrekommermarken. Detintensiva utnyttjandet attav
bekämp-handelsgödsel ochinsatsmedelanvända olika typeratt somav

flora ocheffekternegativaVäxtnäringsläckaget ochningsrnedel.
därvidbekämpningsmedelsanvändning kommerfauna till följd attav

omfö-jordbruksmark kommerarealerminska. Det faktum attatt stora
effekt.användning förstärker dennatill annanras

pris-hand effekteri förstafår reformenlivsmedelsindustrinI
blirförädlingsindustrinRåvarukostnadema förbildningsmekanismen.

utsträck-iblirråvaruprisemagrad givna störreinte i lika hög utan
Därige-industriled.råvaru- ochförhandling mellanföremål förning

för-prisökningstaktlägreförutsättningarna förkommer attennom
bättras.

LAGskonsekvensutredningi sin överJordbruksnämnden bedömer
påskyn-marknadsregleringeninternaförslag avveckling denatt aven

ökadriktningförädlingsindustrin iomstruktureringdar mot enen av
interna-dels denemellertidstorleksrationalisering. Nämnden attanser

den tek-livsmedel, delsmedhandelutvecklingen ökadtionella mot en
i strukturen.förändringarändå driver fram dessautvecklingenniska

enligtdet dockdetspecialprodukter kommeroch förPå lokala planet
verksam-småskaligförförutsättningarfinnasjordbruksnämnden att

karaktäriserasframför alltutvecklingenMin bedömninghet. är avatt
internatio-medparallelltutvecklaslokala företag störremindre,att

dy-utveckling kommerkonkurrenskraftiga företag. Denna attnellt ge
i livsmedelssektom.namik

påverkasförsta handidetaljistledenGrossist- och kommer att av
ochKostnads-refortnen.följerprisbildningenförändradeden avsom

prisernainnebäraförväntastidigare led kanutbudsförändringar i att
börprisförändringarPriser ochvarieraallmänt kommer attsett mer.

givnabeaktasför närvarande kommautsträckningi mindre än att som
prissättningen.nyckelroll iHandelsleden haroch opåverkbara. en

block-emellertid helt de s.k.dominerasi handelsledenMarknaden av
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En väl fungerande konkurrens också därföri handelslcden ären. av
mycket betydelse.stor
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3 EGs jordbrukspolitik

Med det beslut reform den jordbrukspolitikenom en av gemensamma
CAP EGs ministerråd fattade den 21 maj 1992 fastslås riktlin-som
jerna för de årensnärmaste politik. För Sverige innebär det klara-en

bild hur jordbrukspolitiken kommer vidre den tidpunktav att utse
Sverige blir medlem. Detta kommer ske slutet denatt mot över-av
gångstid kommer leda EG in i den politiken.att I dagslägetsom nya

denär detaljerade utformningen fortfarande oklarmera även om
principerna lagts fast. Det såär längeän svårtt.ex. precistatt mera
beräkna budgetkonsekvensema reformen. För svensk del kommerav
vissa tillämpningsfrågor först kunna vid medlemskapsför-avgörasatt
handlingarna.

Bakgrunden till och motiven för genomföra förändringatt en av
CAP överensstämmer i mycket med den diskussion ledde framsom
till förändring den svenska politiken 1990en års beslut.av genom
CAPs bristande måluppfyllelse har bl.a. visat sig kostsammagenom
överskott belastat den budgeten, vikandesom inkomstergemensamma
för jordbruket och det intensiva jordbrukets negativa miljöpå-genom
verkan.

I det följande beskrivs översiktligt EGs jordbrukspolitik, refor-
principiella element och vilka effektermens de förväntas för EG

EGs vad medlemskapsamt förväntas innebära förett Sverigesyn
jordbruksområdet. De generella effekterna vad medlemskapettav

innebär för Sverige i kapitel Mer ingåendetas beskrivningarupp
EGs reglering och reformen och dess effekterav dessutom iav ges

anslutning till olika frågor behandlas.att

3.1 Politikens mål och medel

I Rom-fördraget utvecklades viktiga principer för jordbrukspoliti-tre
ken inom EG. Denna skulle bygga marknad för jord-en gemensam
bruksvaror, finansiering jordbruksregleringen ochen gemensam av

preferens företräde för produkter producerade inom Gemen-en
skapen.

Målen för den jordbrukspolitiken ochgemensamma som angavs
fortfarande gäller följandesom var
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jordbruketproduktivitet iHöjd-
jordbrukamaförlevnadsstandardSkälig-

marknadStabiliserad-
för konsumenter-priserrimligatilllivsmedelsförsörjningTrygg-

na.
olikapåförlitat sighuvudsaki treCAP hargenomföraFör att man

instrument
prisernaochmarknadeninternadenReglering av-

införselavgifterrörligai formGränsskydd av-
åtgärder.Strukturpåverkande-

gränsskyddMarknadsreglering och3.1.1
prisregleringenförreglerenhetligaprincipi avEG tillämpasInom

gränsskyddhar motmedlemsländerAllajordbruksprodukter. samma
gemenskapen.utanförländer

hit-åtgärdermarknadsingripandeEGsharsektorerflertaletFör
målprisadministrativtprisstöd. Ettkringuppbyggdavarittills ett

levandevikt djur,per kgstandardproduktförfastställsriktpris en
skyddasprisDettaspannmål. motkgeller om-helmjölkliter perper

marknadeninhemskaPå dengränsskydd.prisnivåvärldens ettgenom
frånprisethindrainterventionsköpEG-kommissionenkan genom

produkter-kaninterventionslagrenFrånnivå.vissundersjunkaatt en
ellertidpunktvidEG-marknadenantingen senareavsättas enna

exporteras.
interventions- ochpriserfaställda ärpolitiskttvåYtterligare

marknads-ochinterventionsprismellanFörhållandettröskelpriset.
grundenTröskelpriset ärsker.interventionstödköppris näravgör

priserdessamellanFörhållandetinförselavgifter.beräkningför av
figurframgår av
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Figur l

Riktpris
Tröskelpris

,
.Importavgift

Exportbidrag

VM-prisciF
VM-pris fob

EG-marknadFöre reform

Vid handel med tredje land gäller regler för medlems-gemensamma
länderna för det politiskt fastställda priset föratt EG-marknaden skall
kunna upprätthållas. Vid import importavgifter nivå be-tas ut vars

på skillnaden mellan världsmarknadspris ochror EGs tröskelpriser.
Tull och liknande avgifter i principär avskaffade inom EG förmen
vissa produkter kvarstår de dock. EGs har starksystem en gemen-
skapspreferens och gränsskyddsnivån för många produkterrymmer

överskydd, dvs.ett gränsskyddet skyddar högre prisnivå det in-änen
marknadspriset.terna

Exportsubventioner används för utjämna prisskillnademaatt
mellan EG och världsmarknaden. Eftersom EGs prisnivå i normal-
fallet överstiger världsmarknadsprisnivån innebär det bidrag utgåratt
till EGs jordbruksexportörer. Subventionemas storlek dock intesätts

Åautomatiskt skillnaden i pris mellan dessa två marknader.som ena
sidan hänsyn till försörjningssituationentas marknadsbalansen inom
EG och å andra sidan förs aktiv exportpolitik. Subventionema kanen
således utgå med olika belopp Äventill olika tredjelandsmarknader.
vid förekomst bilaterala kan bidragen differentierasav arrangemang
för olika destinationer.
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överskyddet i gräns-jordbruksreglering,EGsitvå elementDessa
harmarknadssituationenpåverkanrelativtoch denskyddet stora som
lyf-automatisktinteexportpolitikendärförbl.a.prisbildningen,på att

skillna-förklararmarknaden,överskott frånpristryckandeallater ut
anled-ocksåmarknadspris. Det ärprisgränsskyddat ochmellanden

tyckasSverige kanmedjämförelseitill vadningen para-varaensom
gränsskydd ochhögreharför vissaEGnämligendoxalt, ettatt varor

marknadspriser.samtidigt lägre
skallkvantiteterhurEG-kommissionen bestämmer expor-stora som

inläggaDärefter kan exportörermedlemsland.från vilketochteras
till visskvantitetvissfåkommissionentillanbud exporteraatt enom

licensfår exporteraattanbudet exportörenersättning. Om antas en
EGsdestination.bestämd export-ofta medkvantiteten,angivnaden en

anbudsgiv-medanEG-kommissionenfastställdasåledesbidrag är av
interventionslagradeför dengäller prisetningen varan.

för in-KostnadernaEG-budgeten.tillförstullarochImportavgifter
bud-i sintäcksexportbidragochterventionsköp tur gemensammaav

getrnedel.
licen-vidarekräverprodukter,radförMarknadsregleringama en

ochimportvid export.ser

Refonnen3.2

bl.a.jordbrukspolitiken ärdenreformenmedSyftet gemensammaav
jordbruks-EGsefterfrågan iutbud ochmellanbalansbättrefåatt en

förkostnadernaochöverskottsproduktionendärmedochproduktion
sådan.en

jordbruksstödet del-reformeni ärelementenviktigaste attdeEtt av
arealbi-formiinkomststöd,tillprisstödfrånomfördelas t.ex.vis av
minskatillbidraytterligareskall attProduktionsbegränsningardrag.

överskottet.
stödformåtgärder ikompletterandeinnehåller ocksåReformen av

skogsplantering,tillstimulansbrukningmetoder,miljövänligaretill
förtidpensionering,förförmånliga villkor m.m.

delari vissainförs ärmiljöåtgärdemakompletterande nyaDe som
utforrn-slutligadenjordbrukspolitiken. Ii denelement gemensamma

också längreområdedettaMinisterrådetgickreformenningen av
Reformenföreslog.ursprungligenEG-kommissionen om-vadän som
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fattar på områdedetta bl.a. stöd till lantbrukare med ekologisk pro-
duktion eller använder extensivare brukningsmetoder,sättannat

minskad bekämpningsmedels- och gödselanvändning ellert.ex. genom
färre djur arealenhet. Stöd kan också lämnas till landskapsvårdan-per
de insatser.

Generellt gäller för de kompletterande stöden land skyl-äratt resp.
diga utarbeta för miljöfrämjande åtgärder. Huratt ett program pro-

utformas dock fråga för enskildadet medlemslandet.ärgrammet en
Programmen kan omfatta alla former stöd sådär skäligtärav men
kan begränsas, för delar medlemsland ellert.ex.programmen ettav
till vissa stöd. Programmen skall sedan och EG-godkännasprövas av
kommissionen. Då bestäms också hur EGs medfinansiering skallstor

Till vissa ekonomiskt eftersatta områden EGkan betala 75 %vara. av
stödbeloppet, medan för övriga områden blir EGs andel 50 %.

Reformen CAP kommer genomföras treårsperiodöverattav en
med början 199394 och omfattar varuområdena spannmål, oljeväx-

nötkött, fårkött och tobak. Jordbrukspolitikens traditionella instru-ter,
i form gränsskydd, reglerade priser och exportbidrag finnsment av

kvar efter reformen, deras betydelse kommer minska.attmen
Det centrala ingreppet stödprisema påär spannmål sänks kraf-att

tigt under treårsperioden 199394-199596. Samtidigt kompenseras
jordbrukama för de sänkta priserna arealbidrag. För fåett attgenom
del arealbidraget ställs krav viss areal trädas. De minsta jord-av att
bruken undantagnaär från detta krav. Detta undantag i linje medär
kommissionens ursprungsförslag, vilket innehöll principen modu-om
lering, dvs. stödet skulle omfördelas så andel hit-att större änatt en
tills skulle gå till Gemenskapens småjordbruk. Den beslutade refor-

har dock kraftigt i detta avseende.men urvattnats
Som följd de lägre spannmålsprisema sänks produktionskost-en av

nadema i animalieproduktionen. Stödprisema sänks därför för mjölk
och nötkött. Griskötts-, fjäderfä- och äggproduktionen betraktas i EG

vidareförädling spannmål. Regleringen inom dessa produk-som en av
tionsgrenar gränsskydd och exportbidrag direkt beroendeär av
spannmålspriset. Nivâema på gränsskydd och exportbidrag sänks där-
för automatiskt följd refonnen.som en av
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framtida3.2.1 Effekter reformen politikensochav
utveckling

spannmålsodlingenEffekterna förreformen förväntas bli störstav
sänkta priserdär intensiteten i odlingen förväntas minska på grund av

erhållaproduktionsbegränsning trädesvillkoren föroch den attsom
kostnaderna för överskot-arealbidrag innebär. Därmed minskar också

på sikt.tet
så För mjölk-animaliesektorema blir inte effekterna märkbara.För

jämfört medförväntas ökaproduktionen kan dock lönsamheten en
tillämpning politik.fortsatt nuvarandeav

På siktpriser. kortFör EGs konsumenter innebär reformen lägre
for-och olikakompensationsbetalningarkan budgetkostnadema för

siktnivå. På längre räk-direkta förväntas öka dagensstöd övermer av
medföra bättreEG-kommissionen reformen kommermed attattnar

därmed lägre kostna-konsumtion produktion ochbalans mellan och
första idettader. EG-kommissionen har också aviserat är stegettatt

följasjordbrukspolitiken kommernödvändig förändring attsomen av
reformer inom andra sektorer.av

på andraförändringEG befinner sig för närvarande i stark även
omvandling-ochGemenskapenområden. En kommande utvidgning av

politiska lägetFörändringar dettill står dagordningen.union aven
Östeuropa marknadstillträde ochfråni Europa med tryck ökatett om

ocksåGATT-rundan kanpågåendeinte minst möjligt avtal i denett
utvecklingen.påverka framtidakomma denatt

det förstatroligenEGjordbruksreform vi inomDen är ste-nu ser
innantid detHur lång näs-i riktning ökad marknadsbalans. target mot
deltillberoroch exakt hur det kommer stor ut-utta steg tas att se

det kommersannoliktfallet GATT-rundan. dockDet ävenär attav
expoitsubventioner.nedskumainnefatta minskat gränsskydd ochatt

EGzsför Sverige EG-medlemskap3.2.2 Effekter ettav -
bedömningar

utformamed säkerhetreform EG beslutat kommerDen attstorsom
Det be-svenskt inträde.i EG vid tidpunkten förden politik gällersom

i Sverigeregleringarinnehåller flera detyder politik somen som av
produktionsbegräns-1990 års beslut ochavvecklades mergenom av

ningar.
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EG-kommissionen avis lämnat1992 i s.k.har under sommaren en
EG. Avinyttrande Sveriges medlemskap iansökanöverett om-om

fattar på medlem-samtliga svenska samhällssektorer och aspekter ett
skap medlemskaps-och kommer ligga till för de kommandegrundatt
förhandlingarna. Omställningskommissionen återger huvud-här bara
dragen be-i avin. l den mån innehållet i avin har lett till slutsatser av
tydelse för det fortsatta återges detta i anslutning till attresonemanget

område tasresp. upp.
EG nödvändigpekar anpassning svenska regelsystem äratt en av

på jordbruksområdet problem generelltinte några stora sett.men ser
Det gäller i fråga EGsgränsskyddet, där skydd för delt.ex. om en
viktiga produkter ligger högre Sveriges. EG-kommissionen be-än gör
dömningen förunder nuvarande förhållande skulle medlemskapetatt
Sverige komma innebära pris- stödnivåer för någrasänkta ochatt av

viktigastede produkterna. EG-kommissionen pekar också deatt
lägre producentpriserna kan förväntasoch den ökade konkurrensen
leda till lägre konsumentpriser livsmedel iökat utbudsamt ett av
Sverige.

EG också bedömningen EGs spannmålspris ligger undergör att
det långsiktigt förväntade priset. EG-kommissionensvenska konsta-

Sverige på spannmålsområdet införa såväl interven-måsteterar att
tionsköp till EGstöd jordbrukare. Utlåtandet tyder också attsom

någoninte bedömning själva gäller åkerarealensgör vadänannan
omfattning.

animalieproduktionenFör förväntas lägre prisnivå i dagän ävenen
de lägre foderkostnadema inom EG delvis kommer kompense-attom

de lägre priserna.ra
EG-kommissionen faster i sitt utlåtande vikt vid de särskildastor

regionala förhållandena i Sverige. Man konstaterar dessa måste be-att
inom EGsaktas strukturpolitik. Beträffande det s.k. Norrlandstödet

konstaterar EG-kommissionen jordbruket huvudsakligadeäratt en av
detta stöd. Nivån på det stöd riktas tillmottagarna av som norra

Sverige del den svenska jordbrukspolitiken överstiger väsent-avsom
ligt stödnivåermotsvarande inom EG. Man förutser Sverige villatt
bibehålla stödnivå vid medlemskap.hög Detta frågaäretten en som
kommer aktualiseras vid förhandlingarna.de kommandeatt

i vissa fallDet kan bli aktuellt med tillfälliga övergångslösningar
framförmed hänsyn till allt skillnader mellan pris-stödsystemen och

nivåerna Sverige EG.mellan och Det gäller bl.a. oljeväxt- och pro-
teinfoderproduktionen. På flera områden bedöms inte några över-
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ilil-hetergångslösningar nödvändiga till bl.a.med hänsyn sy-vara
fram-sida kanSamtidigt EG inte från svenskutesluter detstemen. att

ocksåpåpekasföras önskemål övergångsperioder. utlåtandetI attom
inom jordbruket.Sverige ligger långt framme miljöåtgärderavseende
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4 Generella effekter för

livsmedelssektorn EG-ettav

medlemskap

Enligt uppdraget skall utgångspunkt för kommissionens arbeteen va-
Sverige vid inträdet i EG har stark och konkurrenskraftigattra en

jordbruksnäring och livsmedelsindustri. Enligt kommissionen innebär
detta bl.a. produktionen måste effektiviseras, samtidigt vissaatt som
anpassningar behöver så företag bedöms kunna bligöras kon-att som
kurrenskraftiga vid EG-anslutning inte slås under tiden fram tilluten
EG-inträdet.

Konkurrenskraften för det svenska jordbruket och den livs-svenska
medelsindustrin hur väl lyckas sig till EG-avgörs av man anpassa
marknaden och till den prisnivå kommer gälla där. Kostnads-attsom
anpassning produkt- och marknadsutveckling nyckelord. Församt är

stärka konkurrenskraften inför medlemskapet måste betydandeatt ra-
tionaliseringar och kostnadsminskningar i produktionen. Där-äga rum

behöver marknadspositionemautöver stärkas, marknads-t.ex. genom
analyser och produktutveckling, framför allt områden där Sverige
har komparativa fördelar. Vissa produktionsgrenar långsiktigamed
förutsättningar för konkurrenskraftig produktion kan behöva stödjas
under anpassningsperioden.

1990 års livsmedelspolitiska reform väntades medföra denatt sven-
ska produktionen på sikt skulle till nivå högst motsva-anpassas en som
rade det inhemska avsättningsutrymmet lönsamoch Videxport. en
överenskommelse i GATT skulle produktionsnivån i Sverige kunna på-
verkas den prisnivå gränsskyddet då skulle medge.av som

Sverige hade före avregleringen påbörjades betydande över-ett
jordbruksprodukter.skott Den överproduktionen fannsstörstaav

inom spannmålsområdet. Den totala åkerarealen bedömdes överstiga
Ävendet inhemska behovet med 20 %. inom animalieområdetca

fanns överskott, bl.a. mjölk och fläsk. Detta innebar be-stora attav
tydande fanns bundna i produktion fick påavsättasresurser en som
världsmarknaden till priser inte täckte produktionskostnaden. Ge-som

reformen skulle överföras till lönsammare användningnom resurser
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samhällsekonomiska vinstervarvidi samhälletfrämst i andra sektorer
skulle uppstå.

produktionsöverskottenpåbörjats haravregleringGenom den som
vegetabilieområ-eliminerats. Inomanimalieområdet iinom stort sett

överproduktion kvar.finns fortfarandedet en
skulle lyckas.GATF-förhandlingama1990 års politik förutsatte att

successivt ökandeförskulle livsmedelssektomDärigenom utsättas en
inteGATF-förhandlingamaSå längeinternationell konkurrens. re-

dynamik.uteblir dennai någon uppgörelsesulterar
svenskaför detförutsättningarnaEG-medlemskap kommerVid ett

jordbruketdet svenskaradikaltförändrasjordbruket attatt genom
på de villkordå får konkurreraEG-marknaden ochblir delen av

gäller där.som
OECDolika Inomjordbruket kan uttryckasStödnivån till sätt.

PSE-be-s.k.jordbruksstödet,totalaårligen beräkningar detgörs av
enligt dessa beräk-StödetEquivalents.räkningar Producer Subsidy

procentuella PSE-taletDettotalt iningar såväl procent.somanges
intäkterjordbruketsandel utgörskan hursägas stor avsomavange

OECD framgårfrånolika former stöd. Av den rapportensenasteav
Sverige.EG ochaktuella PSE-talen förde

1988-91PSE samtliga produktertotalt,
1990 199119891988

EG
67.6368.0054.5058.43PSE-net miljarder ECU
49494146PSE-net %, totalt
605237PSE-net %, vegetabilier 51
4442 47PSE-net animalier 43%,

Sverige
16.3819.9016.6715.50PSE-net miljarder kr
2.162.692.09 2.45ECUPSE-net miljarder

59615252PSE-net %, totalt
567150vegetabilier 39PSE-net %,
605553animalier 58PSE-net %,

1991för 1990uppgifterna1989 definitiva medanUppgifterna för 1988och är resp.
preliminära prognosl.är resp.en

reduce-marknadsprisstöd,direkta stöd,1 ingår följande stödPSE-beräkningamaI
för råd-kostnadertjänstert.ex.för insatsvaror,allmännaring kostnader statensav vissaregionalastöd öv-ochforskning, delstatligagivning, utbildning, m.m., samt

w.
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Beräkningarna i princip samtliga stöd utgår till jordbru-avser som
ket. Skillnader i foderkostnader följd olika regleringssys-som en av

beaktade den fördyring stödet till foderär utgörtem attgenom som
har avdragits. En beräkning-viss osäkerhet föreligger i resultaten av

bl.a. beroende frånpå skillnader i underlag lämnats oli-detarna, som
ka länder. Procenttalen varierar också kraftigt olika årmellan samt
mellan animalier och vegetabilier. De skillnaderna mellan olikastora
år beror främst på förändringar i världsmarknadsprisema.

Sammanställningen Sverigevisar har stödnivåatt to-ovan en som
talt överstiger den gäller inom EG. Trots den osäkerhet rå-som som
der torde den slutsatsen kunna dras skillnaderna i stödnivå mellanatt
Sverige och EG i utsträckning kan hänföras till animalieproduk-stor

PSE-taltionen. för enskilda EG-länder finns inte tillgängliga men va-
riationer förekommer.

viss minskningEn PSE-talet torde komma ske i Sverige tillattav
följd den livsmedelspolitiska reformen. Detta sammanhängerav
främst med den förväntade prisutvecklingen. Eftersom vissen pro-
duktionsnedgång förväntas ske kommer nedgången i PSE uttryckt i
miljarder kronor bli nedgången i PSE-procent. Vilkenstörre änatt
effekt EGs reformering jordbrukspolitiken den s.k. CAP-refor-av

fårmen på EGs PSE-tal svårt bedöma. Eftersom delär att storen
prissänkningarde reformen medför kommer kompenserasattav som

via olika former direkta stöd kommer sannolikt det procentuellaav
PSE-talet inte påverkas i någon utsträckning. Om produk-störreatt
tionen kommer minska vilket torde bli följd reformenatt en av- -

dockkan det totala stödet ECUuttryckt i komma minska.att
De stödsystem tillämpas inom EG kommer inte medge likaattsom

priserhöga animalieprodukter i dag gäller i Sverige. kom-Detsom
därför bli nödvändigt den kostnadsnivänsvenskaatt attmer anpassa

den svenska produktionen skall kunna konkurrera med den inomom
EG. För den svenska vegetabilieproduktionen kan finnas förut-det
sättningar med de stödnivåer gäller inom EG långsiktigtatt som
upprätthålla åkerareal den skulle ha gälltär större änen som som om
den svenska reformen skulle fullföljts.ha

Samhällsekonomiska analyser visar hur resursanvändningensom
inom jordbruket påverkas EG-medlemskap pågår olika håll.ettav
Resultaten dessa analyser emellertid inte klara. Enär ännuav anpass-
ning den svenska vegetabilieproduktionen till det inhemska avsätt-av
ningsutrymmet skulle, jämfört med utgångsläget, innebära samhälls-
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överproduktionutnyttjas förvinsterekonomiska när resurser som
kalkylersamhällsekonomiskatill sektorer. I deöverförs andra som

jordbruketöverproduktionen inomkostnaderna förtidigare gjorts av
kostnader-ställtsproduktionhar de intäkter denna motgenereratsom

världsmarknads-då tillproduktionen. Intäkterna har värderatsförna
Förutsättning-marknadspriser.priser värderats tillmedan resurserna

nationelltsvensktsamhällsekonomisk kalkyl utifrånför ettarna en
altemativvär-eftersomvid EG-medlemskapperspektiv förändras ett

världsmark-tilldå inte värderasför överproduktion behöverdet en
Sett iEG-marknaden.priser gäller pånadspriser till de ettutan som

så länge den skerlönsamEG-perspektiv överproduktion inte hellerär
förSkillnadenvärldsmarknadspriserna.överstigertill priser som

helabelastaröverskottenblir kostnaden försvenskt vidkommande att
enskilt land.EG inte Sverigeoch som

bli konkurrens-jordbruksföretag kan kommainteFör attatt som
befo-detEG-medlemskap kanEG slås förekraftiga i skall ettut vara

situation. Förföretagensvegetabilieinriktadebeakta desärskiltgat att
effektiviseringarbetydandedäremotanimalieproduktionen krävs det

avsättningsutrymmetinhemskamotsvarande detför produktionatt en
och mjölk-för nötkötts-gäller särskiltupprätthållas. Dettaskall kunna

produktionen.
primärproduk-förekonomiska villkorenangeläget deDet är att

Iproducentema.tydliggörs förolika sektorertionens annatsnarast
Oförän-uppstå.samhällsekonomiska förlusteronödigafall kommer att

tilldelanimalieproduktionensstödnivåer leder fördrade att resurser
EG-inträde.överflödiga vidbliförnyas kanbibehålls eller ettsom

politikoförändradvegetabiliesektorn innebärFör att resurseren
inträde. Efter-tilltiden framsektorn underförstörs eller lämnar ett

EG-marknad ikonkurrenskraftig i änbliråkerarealstörre ensom en
tillföras dennamarknad kommerisolerad svensk attresursernyaen

lämnardekan läggasefter inträdet. Till dettasektor att resurser som
altemativvärde.har någotföre inträdet knappastsektorn större

livsmedels-olika aktörerna ikommer deVid EG-medlemskapett
vadavviker ifrånpå mångaställas inför villkorkedjan sättatt som

jordbruksvensktmarknaden. Förgällt på den svenskatidigaresom
miljoner7medfår konkurrerainnebär medlemskapet änatt merman

till marknadtillgångfårjordbruksföretag. Samtidigtandra enman
Även iövriga ledmiljoner konsumenter.300består änmersom av

frånpriskonkurrensstarklivsmedelskedjan kommer mötasatt av en
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såsom kva-företag verkar på EG-marknaden. Andra faktorer,som
miljöområdet, påverkarlitetsaspekter och olika regler inom t.ex.

också konkurrensfönnågan.
Livsmedelsprisema i Sverige i många länder be-EG lägre iär än -

EG-medlem-tydligt konkurrenslägre. För den ökademötaatt ettsom
nödvändigtinnebär kommissionens bedömning medskap det enligtär

effektivisering från insatsvaru-i samtliga led i livsmedelskedjanen -
ledet till detaljistledet.

marknaden för insatsvaror till jordbruket liksom livs-Den svenska
medelsindustrin fall fåtal företag.domineras i dag i många Detettav

bidragit tillkonkurrenstryck medfört har bl.a.dettasvaga som en
Ävenproduktivitetsutveckling livsmedelsområdet. inominomsvag

parti- främstoch detaljhandelsledet konkurrensen begränsad,är som
följd koncentrationen i partiledet. Tillsammans med det tidigareen av

regleringssystemet förhållanden bidragit till livsme-har dessa de höga
Ävendelsprisema i Sverige. livsmedelspolitiska reformendenom

medfört ökad dynamik inom livsmedelssektom nödvändigtdetären
med ökad effektivisering inom hela kedjan för konkurrensenatten
skall kunna vid EG-medlemskap.mötas ett

Förhållandena för livsmedelsindustrin i Sverige avviker flera
områden från de gäller inom EG. Bl.a. har de markna-störresom
dema där inneburit industrin kan producera till lägre kostnader änatt

Ävenvad i Sverige.gäller transportkostnadema har bety-som nu en
fördelse livsmedelsprisema i EG. långa transportavstånden ochDe

relativtden begränsade Sverige själv-marknad kommerutgörsom
fallet negativ faktor för livsmedelsprisema i Sverige ocksåatt vara en
efter EG-medlemskap. Detta också påverka utländskakommerett att
företags möjligheter konkurrera i Sverige. Härtill kommeratt natur-
ligtvis förhållandet företagen i Sverige försteg sinaharatt ett genom
erfarenheter och sina upparbetade kanaler på den svenska marknaden.

förEEG-medlemskap dock öka intresset utländskaEtt svenskt torde
företag konkurrera den marknaden.svenskaatt

svenska jordbruket skall ha förutsättningar konkurre-För det attatt
på inhemska marknaden enligt kommissionen inteden räcker detra

effektivisering i sådan ocksåmed ökad jordbruket ärutan enen
Ökadei samtliga övriga led i livsmedelskedjan. FoU-insat-nödvändig

livsmedelsområdet viktig förutsättning för detta arbeteärser en
betydelsefull konkurrensfaktor för jord-och därmed svensktär en

ocksålivsmedelsindustri. Svenska företag behöverbruk och svensk
I
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fåarbeta aktivt det gäller produktutveckling och mednär attmer
tillträde till EG-marknaden.

Enligt inforrna-kommissionens uppfattning föreligger det ett stort
tionsbehov det gäller konsekvenserna för livsmedelssektomnär ettav
EG-medlemskap. Genom fattats EGs reform harbeslut haratt omnu

förutsättningar sikt blivit förhållan-de kommer gälla på längreattsom
för beslutdevis klara. felaktig information föreligger riskMed en

innebära kapitalförluster. Bristfällig informationkan onödigasom
inte vid-kan vidare leda till de olika anpassningsâtgärder krävsatt som

förInformationsbehovet också kring de regelverkärtas. stort nya
därförstöd, kvoteringar, följer medlemskap. Det ärettm.m. som av

förfogan-angeläget för informationsverksamhet ställs tillatt resurser
rådgivning ochde. Samhället har möjligheter information,att genom

EG-på förhållandenaFoU-verksamhet uppmärksamma aktörerna
för förbättra kon-marknaden. Därigenom kan indirekt verka attman

kurrenssituationen.
jordbruketUtöver de förslag kommissionen lämnar avseendesom

livsmedelskedjan. En-föreslås inga direkta åtgärder för övriga led i
närings-påligt kommissionens uppfattning ligger det ett stort ansvar

konkurrensförmå-livet vidta erforderliga åtgärder för stärkaattatt
gan.

påinnebär den ökade konkurrensFör de svenska konsumenterna
innebär lägre livsme-livsmedelsmarknaden EG-medlemskapettsom
EGs reformdelspriser. vegetabilieområdetPå kommer när genom-

skulleprisnivå haförts spannmålsprisema bli lägre denänatt som
1990 års beslut full-jämviktsprisgällt vid svenskt inhemsktett om

EGvegetabilier inom kommerföljts. De lägre producentprisema
emellertid intekompenseras med direkta stöd. Dessa stöd kommeratt

Sam-EGs budget.betalaspåverka priserna kommer överatt utan att
utgår påockså förmalningsavgiftematidigt kommer de s.k. som nu

främst brödspannmål bortfalla.att
prisnivåEG-ländemas lägreInom animalieområdet kommer att
producent-dagslägetmedföra ökad konkurrens och lägre priser. I är

gäller så-animalier Sverige i Danmark. Dettaprisema högre i än
fjäderfäproduktio-för fläsk, ochväl mjölk och nötkött för ägg-som

med producen-tvingas konkurreradet svenska jordbruketNärnen.
medförsjunka vilketEG priserna i Sverigeinom kommer atttema

ocksåpriser också i konsumentledet. Förädlingskostnademasänkta är
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ocksåi ledlägre inom EG och ökade detta börden konkurrensen ge
effekter på i Sverige.konsumentprisemagynnsamma

också behovetKommissionen pekavill i detta sammanhang av en
livsmedelsområdet. Analy-bevakning prisutvecklingen pålöpande av

frånvärde konkurrens-prisbildningen kan ha betydandeettser av
di-Kommissionen skall enligt sinaoch allmän informationssynpunkt.

utredningar och analyserrektiv i huvudsak sina förslagbygga som
svårighet i dettaolika intressenter myndigheter. Enochgörs sam-av

i frågamanhang för närvarande råderden oklara situationär omsom
myndighetsansvaret utvecklingen i de ledenför analyseraatt avsenare

bildatslivsmedelskedjan följd det konkurrensverketatt nyasom en av
juli 1992 konkurrensverk SPK lagtsden 1 och Statens pris- ochatt

inteDet SPK för prisbevakningtidigare haft tasner. ansvar m.m.
konsumentprismätningar-den myndigheten. förAnsvaretöver av nya

från SCB. månatliga in-har den l juli 1992 helt övertagits Denna av
dexrapporteringen Livsmedelsekonomiska samarbets-handhassom av

finnsnämnden fortsätter. vill därutöverKommissionen peka detatt
fortsatt konsumentpriser och pris-behov analyser effekterett av av

bildning framtida förändringar livsmedelsområdet.av
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5 Vissa utgångspunkter för

kommissionens förslag

föregåendeI kapitel har kommissionen diskuterat vissa generella ef-
fekter på livsmedelssektom medlemskap. I några fall redovisasettav
också bedömningar vilka åtgärder i kan behöva vidtasstortav som un-
der anpassningsperioden. följandeI det redovisar kommissionen vissa
utgångspunkter för sina överväganden. De i huvudsak generellaär

liggeroch tillsammans med övervägandena i kapitel 4 till grund för
förslagde lämnas.som
Det faktum EG fattat beslut sin jordbrukspolitik för deatt nu om

åren underlättarnärmaste arbetet med svensk anpassning, även om
detaljer i beslutet kan komma dröja. De viktigaste skillnadernaatt
mellan Sverige och EG i angripa problemensättet med överskott,att
jordbrukarinkomstemas utveckling framgår med all tydlig-m.m. nu
het. Förenklat uttryckt har Sverige valt marknadsmässiga lös-mer
ningar medan EG valt försöka reglera bort problemen. Med hän-att

till den skillnaden i komplexitet mellan Sveriges och EGsstorasyn
jordbruk och jordbrukspolitiska miljö avstår kommissionen från att

jämföranärmare och bedöma vägvalen.
Principiellt dock omställningskommissionen densett anser att sven-

ska harvägen fördelar från effektivitetssynpunkt. Priser ochstora an-
dra ekonomiska styrmedel överlägsna styrinstrumentär detnärsom
gäller marknadsanpassning och resursanvändning. EGs reform ver-
kar delvis i denna riktning och kan kanske därför förstaettses som

Ävenrenodlade marknadsmässiga lösningar.steg mot delmer om en
frågetecken kvarstår, det gäller detaljer i CAP-refonnennär ocht.ex.
problem måste lösas i förhandlingarna, måste siktet in-som nu vara
ställt EGs reformerade jordbrukspolitik. Denna har inslag visom
i Sverige och olika medlemsländer kan skeptiska eller kriti-även vara
ska till. omställningskommissionensI kortsiktiga anpassningsarbe-mer

måste dock från detta.bortses Möjligheten påverka EGs politikte att
kommer Sverigeförst blir medlem i Gemenskapen. Vid förhand-när
lingama medlemskap finns också möjligheter till övergångsvisaom
arrangemang.

Det förberedelsearbete pågår sedan Sverige ansökte med-som om
lemskap i EG siktet inställthar medlemskap fr.o.m. årl995. Följ-
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tidpunktomställningskommissionen denna ut-aktligen har ensom
uppgift harkommissionenstillMed hänsyni sitt arbete.gångspunkt

uteblivettidpunkt ellerdennaförändringareventuellaeffekter avav
utfor-dockbörAnpassningsåtgärdemainte analyserats.medlemskap

Ettproblem.någrainnebärförsening inte störrenågot årsså attmas
genomgripandesjälvfalletinnebärmedlemskaputeblivet att om-en

sådantidockKommissionen bedömerbehövas.prövning kan att ett
grundbl.a.behövsförhållandentill EGsanpassningvissläge en

jordbruksområdet.avtal påbilateralaåtföljandeochEES-avtaletav
sådanaförslag tilluppgift lämnaOmställningskommissionens är att

förbehövslivsmedelspolitikvårförändringar inomochåtgärder som
inomförhållandenatilllivsmedelsindustrinochjordbruketatt anpassa

tidpunktenkonkurrenskraftigt vidjordbruket skallEG för att vara
för medlemskapet.

förut-harjordbrukfåsyfteAnpassningsåtgärdemas är ettatt som
ochförutsättningarmed deutvecklasöverleva ochsättningar att nya

politikEGstillAnpassningeninnebär.medlemskapetspelregler som
kostnadsnivåer, kan gö-ochmarknaderi övrigt,förhållandenoch t.ex.

ocksåvarieraranpassningnödvändigGradenpå olika sätt. avras
bedömningarolikaleder tillDetproduktområden.olikastarkt mellan

behand-Kommissionenanpassningen.tidsperspektiv förbehov ochav
frågortill deanslutningidetaljerat tasfrågorlar dessa upp.sommer

försla-förtill grundligger dockutgångspunktergenerellaNågra mer
gen.

gällerförstaurskiljas. EnanpassningsnivåerGenerellt kan tresett
nå må-förtalaSedan kan attpolitiken.målen för systemenomman

priser, bi-nivåtredjeEn rörolika slag.regleringarvanligenlen, av
jord-deharmoniseraravisEGsframgårSomdrag, kvoter avosv.

grund häravPåväl.EG ganskaSverige ochmålen ibrukspolitiska
finnsomfattar,förslagkommissionenstidsrymdoch den korta som

jordbrukspo-nuvarandedeformuleranågon anledningdet inte att om
uppdraget.iingår inte hellerlitiska målen. Det

generelltdetregelsystemolika äranpassninggällerNär det aven
någranågot ellerinominträdetföreskefördel detta kansett omen

jordbruksområdetMedlemskapsförhandlingamaproduktområden.
stödförolika formerföljdtillövergångslösningarvanligenrör av

förhand-Dessamedlemslandet.EG detregleringar ioch nyaresp.
iskillnaderna är.mindrenaturligtvislingar underlättas system
förändringaringagällerövrigtIbehöverfrågor attFärre tas upp.
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bör försvårar förhandlingarna.göras EG har fler och komp-som mer
licerade regleringar har i Sverige. Införandetän dem kräver tek-av
niskt utvecklingsarbete omfattande utbildning olika berör-samt en av
da Om förändrasdem vidparter. tidpunkt kanmerparten av samma
genomförandeproblem förväntas såväl för myndigheter för nä-som
ringslivet. Betydande förluster olika slag kan då uppkomma.av

De förändringar priser och villkor under anpassnings-görsav som
perioden måste signaler till marknadensrätt aktörer. Priserna ochge
kostnaderna måste sig EGs nivåer. Självfalletnärma får inte ändring-

i produktpriser och villkor i övrigt för produktionen sådanaar vara
i anspråk för produktionatt inte klarar konkurren-tasresurser en som

inom EG. När det gäller anpassningen nivån produktionsme-sen av
dels-, produkt- och konsumentpriser på bidrag och avgiftersamt är
det generellt inte nödvändigt med fullständig anpassning föresett en
inträdet.

Prisnivån för jordbruksprodukter bestäms marknadssituationen.av
Uppåt begränsas nivån gränsskyddet. Den lägsta nivå kanav som upp-
stå oreglerad marknad ligger vid världsmarknadspriset. Meden en
intern reglering kan den lägsta nivån begränsas till prisskyddad ni-en
vå avviker från världsmarknadspriset.som

EGs marknadspriser ligger såväl i konsument- producentledsom
för flera jordbruksprodukter lägre de svenska, vilket innebärän att
vid fullständig anpassning till EGs marknad och jordbrukspolitiken
kommer våra pris- och stödnivåer sjunka. Paradoxalt samti-att ärnog
digt det totala svenska gränsskyddet lägre EGs. Den fullständigaän
anpassningen kräver således sänkning prisnivån samtidigten av som
gränsskyddet i vissa fall måste höjas.

Förklaringen till detta såväl regleringssystemenär mark-att som
nadssituationema skiljer sig ät. EGs reglering innehåller över-ett
skydd för den produktionen. Den s.k. gemenskapspreferensenegna
medför priset på importerade liggeratt priset inhemskaövervaror

Gränsskyddet skyddar högre nivå det interna marknads-varor. änen
priset. Därutöver karaktäriseras EG-marknaden för flera produkter

överskott, vilket bidragit tillstora priserna.av att pressa ner
Detta innebär gränsskyddet används föratt medelom ett attsom

den svenska prisnivån till EGs måste sänka det och däri-anpassa man
ytterligare öka avståndet mellan dagens nivåer. Ett svenskt EG-genom

medlemskap skulle innebära det svenska gränsskyddet för fleraatt pro-
dukter skulle höjas. Kompensationskrav skulle därigenom kunna kom-
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medhandeltraditionellt haftfrån länderEGriktas mot somattma
åstadkommaförgränsskyddetneddragninggenerell attSverige. En av

kravsådanaökakunnaskulleprisnivånsvenskadenanpassning aven
be-Kommissionen görsvårigheter.vissanulägetdärför imedföroch

sänkaolämpligt gräns-förhandlingarnainför är attdetdömningen att
skyddet.

kostnadsni-ochpris-nedåtåstadkommaEtt sätt pressattannat en
riktademarknaden, attkonkurrensen t.ex. geökavån genomär att

förmånenGenomEG.tillimportavgift attreduceradmed gekvoter
kompensationsbetalningar.framtidainteEG riskerartill man

fle-inomkostnadsanpassningochpris-behovetbakgrundMot avav
årGATT-överenskommelsentillmed hänsynochproduktområdenra

gäl-dåvid denfrystesjordbrukettillprisstödetinnebar1989 attsom
gränsskyddethöjningareventuellahellerintebedömsnivån avlande

i nuläget.lämpligasom
förändringargenomföraangelägetvisa sig avskulle attOm det

den-kanEG-inträdeföretidpunktgränsskyddet vid ettmensenareen
förhandlingarna.medsambandifråga tas uppna

medsambandifrågortill dessaåterkommaKommissionen attavser
behandlas.EG-anpassninganimaliesektomsatt

regionalpolitiska stö-Åtminstone detnämligenfrågor,storaett par
basarealensvenskai deninräknasfåromställningsmzirkenochdet om

sin lösningfårgrödor,prisregleradem.fl.spannmålodlingför av
inte bliväntasavslutade. Dettaförhandlingarna ärmedochförst i att

ankommafårårl993. Detslutet vartidigastfallet förrän mot av
Även omställ-förhandlingarna.utfalletbedömaberördoch att aven

antagandengöratill tidskravenhänsynmedmåsteningskommissionen
förslagen. Iförgrundfrågor,i vissaförhandlingsutfallet ensomom

redovisasövrigtIvikt.sådana störreredovisasföljandedet ett avpar
frågordeanslutning tillde i tas upp.som

ekonomiskadetfårsjälvtSverige ansva-antagandet taärDet attena
bl.a.innebärEG.iinträdet Detförejordbruksproduktionsinförret
såda-inträdet måsteföreåretunderavsättningsvillkoren varam.m.att

lagringspekulationinte genomde nämnvärt utrymmeatt gerna
årdettavillkorendetinnebärklartextproduktionsplanering. I attoch

EG.inomänsämreinte får avsevärtvara
markdenfrågannämndadenantagandet rör omandraDet nyss

i deningåkommer sven-omställningsprogrammet attiingårsom
frånutgårKommissionen attarealbidrag.ochträdaförbasarealenska
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så blir fallet, vad gäller den mark skogsplanterats. Vidareutom som
utgår frånkommissionen mark inom omställningsprogrammet fåratt
räknas efterträda EG-medlemskap förutsatt marken skötsett attsom
och i enlighet EGs Tillanvänds med regler. grund för antagandena
ligger bl.a. följande förhållanden. EGs basareal den arealavser som
odlas med spannmål, oljeväxter eller baljväxter omfattadeseller ettav
offentligt finansierat trädesprogram något åren 1989, 1990 ellerav
1991. Den nuvarande svenska stödarealen grundar sig med något un-
dantag, sockerbetor och potatis, på definitionexakt ochsamma avser
förhållandena år 1990. EG vidare ingahar uttalade mål minskaattom

offentligtsin åkerareal. Vid de redovisade kontakter frågandär be-
handlats har också den ståndpunktensvenska åker åker tills denäratt
blir skog inte ifrågasatts. EGs yttrande Sverige medlems-över som
land i EG avisen pekar inte heller på några problem den här
punkten. Eftersom frågan förhandlingarnahör hemma i har emeller-
tid inte några besked lämnats.

Enligt direktiven skall arbetet inriktas Sverige vid inträdetatt
har stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring livsmedelsin-ochen
dustri. I 19919296 vissa jordbrukspolitiska frågor uttalarprop. om
jordbruksministem utgångspunkt för kommissionens börarbeteatt en

omställningen inte medför svenska jordbruk, har för-att attvara som
utsättningar konkurrenskraftiga i EG, slås Kommissionenatt ut.vara

intehar haft möjlighet analysera hur företagdenärmareatt utser
konkurrenskraftiga i EG-perspektiv.är Sådana studier pågårettsom

på olika håll bl.a. inom SJV och LRF. Kommissionen kommer senare
behandla denna fråga. Inom primärproduktionen det inomatt är

spannmålsområdet lönsamhet grund betydligt lägresom en svag av
priser EGzs, under perioden fram tillän inträdet skulle föranle-kunna
da långsiktigt omotiverad utslagning. Kommissionen kommeren att
beakta detta i sina förslag. övrigaFör produktionsgrenar, främst
mjölk och Övriga animalier, omställningen till följd 1990 års be-är av
slut i genomförd.huvudsak För dessa liggerprodukter priserna i EG
lägre i Sverige. En förtida utslagning konkurrenskraftiga före-än av

på pågående omställning blir därför integrund aktuell. Förtag attav
klara konkurrenskraften i EG måste generellt produktionskostna-sett
dema sänkas i dessa produktionsgrenar.

I propositionnyssnämnda också utgångspunkt för kom-attanges en
missionens jordbrukamasarbete omställning skall såökaär att att
marknadsbalans spannmålsområdet så möjligt uppnås.snart som
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kommissionenoch åtgärdertill EGs strävandenMed hänsyn attanser
skall främjaomställningsprogrammenförändringar ide görssom

likaEG-perspektivinte idetmarknadsbalansen. Däremot är ett ange-
används föråkermark30 % den svenska öppenläget att somca av

tillvaraktigt ställs änallt vallodling,växtodling, dvs. annatutom om
områdemål dettakonkretalivsmedelsproduktion. EG har inga

FoU-verksamhet stöds. Iochskogsplantering, extensifieringäven om
här-jordbank. Med hänsynochsig årlig trädastället använder man av

bioenergin, inte fö-alternativen, främstförtill till marknadenattsamt
för kontrakt-vid tidenförutsågsrefaller utvecklas det sättatt som

föringå basarealenfår imarkentill osäkerhetenteckningen och om
för de jordbru-omställningenmöjlighet finnas avbrytastöd, bör atten

där-villkorenemellertidså Kommissionenkare önskar. attansersom
stimuleras.omställningenså fullföljandevid bör utformas att ett av

utgångs-finansieringochförslagens kostnader årNär det gäller en
statsbudgeten.utgifterökadeinte föranledapunkt förslagen böratt

skörd pårekordlågaåretsarbeteEffekterna kommissionens av
JordbruksverketsEnligtavslutningsvis beröras.skallgrund torkanav

bli mellanskörd kommaskulle åretsmitten juliberäkningar i attav
betydandeolika grödor. Enför osä-normalskörden55 % och 75 % av

förlus-Ekonomiskakonsekvenserna.ekonomiskakerhet finns deom
regionalaStorakronormiljarderstorleksordningen 3 nämns.ter av

skördenutveckling pekartidensskillnader finns. Den attmotsenaste
Konsekvensernai juli antyder.bedömningeninte blir så låg avsom

Intäktsbort-dåsådärför inte bli fullttorkan behöver antogs.stora som
kon-ocheffektivitetökasyfteinvesteringar ifallet försvårar dock att

kurrenskraft.
påver-Även kan kommamångatorkaneffekterna sätt attavom

kom-harförslagföreliggandeoch behandlingenbåde jordbruketka av
kom-underföretageneffektervalt inte beakta dessmissionen att

främsthärtillSkäletförslagen.år vid utformningen ärmande attav
utgårkommissionen ifrånsituationgäller extraordinärdet attsomen

särskild ordning. Vidareibehandlarså behövs ärstatsmakterna om
tillräcklig säkerhet. Torkansmedinte augusti kändaeffekterna ännu

kostnader och finan-bådepåverkaolikaeffekter kan dock sätt
199394.underför framför allt åtgärdernasiering
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6 Vegetabilieproduktionens anpassning

6.1 Nuvarande förhållanden i Sverige

års6.1.1 1990 politiska beslut
Resursanpassningen spannmålsproduktionen och långsiktig jäm-av en
vikt marknaden skall enligt 1990 års livsmedelspolitiska beslut er-
hållas avreglering där inlösensystemet avskaffas. Gränsskyd-genom en
det skall i avvaktan GATT-förhandlingama bibehållas faststäl-och
las administrativt pris referenspriset. Medett hänsyn till dengenom
omfattande överskottsproduktionen spannmål skall marknadsregle-av
ringen avvecklas stegvis successivt sänkta inlösenpnser undergenom

övergångsperiod vilket kompletteras med andra former stöd.en av
Den tidigare regleringen på jordbrukets område bestod tvåav

gmndelement; gränsskyddet och den interna marknadsregleringen.
I den politiken behålls gränsskyddet medan den interna mark-nya

nadsregleringen avvecklas. Avvecklingen vegetabilieområdet sker
successivt för fullt genomförd den l juli 1994. Inlösenpriser-att vara

på spannmål sänks under perioden 1990-1993 från 130 till 90na kro-
nor100 kg. From. 1994 års skörd slopas inlösenskyldigheten från
samhällets sida helt. Skulle det då finnas överskott kvar markna-ett
den får det på världsmarknadenavsättas till de priser där råder.som

På oljeväxtområdet målsättningenär produktionen skallatt upprätt-
hållas motsvarande nivå vid reformens genomförande undersom

fyraårig övergångsperiod fr.o.m. regleringsåret 199192.en För att
säkerställa nivån skall det ske kontraktsteckning i offentlig regi.en
För 1991 och 1992 års skördar har kontrakt tecknats med odlama av-
seende areal. För 1993 1994och skall kontrakt tecknas med handeln
eller leverantör avseende viss kvantitet frö. Inköp för-annan ochen
säljning oljeväxtfrö skall ske till lägsta möjliga kostnad. För 1993av
års tillämparskörd Jordbruksverket med anbudsförfaran-ett system
de.
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underomställningsstödoch6.1.2 Inkomst-
omställningsperioden

påprisernakommerspannmålsområdetpåråderöverskottSå länge
inlösenpri-lägreBeslutetinlösenprisema.marknaden omatt styras av

marknadspri-fallandetilldärförlederöverskottsspannmålenförser
oacceptabeltslå igenomskallinteprissänkningama ettFör attser.

utgåranpassningsperioden ettunderinkomsterjordbrukamaspåsätt
hek-betalasInkomststödet199091-199293. utunder perinkgmststöd

stödetförGrundprincipen ärskördenivån.efterdifferentierasochtar
grödorprisregleradeodlingförskall ha1990 använtsmarken avatt

medoffentligtettOmställning-90iingått programeller programmet
marken.år brukartill denbetalasStödetträda.betald ut resp.som
vilkenproduktion,åkermarkväljer un-Jordbrukare att ta ursom

i Om-ingåttellergrödorprisregleradeodlingför199Oder använts av
förvillkorSomomställningsstöd. attfårställning-90 programmet,
tillställasvaraktigtmarkenmåsteutgåskall an-omstgillningsstöd om

minskamåste dessutomJordbrukarenlivsmedelsproduktion.ännat
vilkenförarealmotsvarande dengrödorprisregleradeodlingen av

utgår.omställningsstöd
Åtgärden be-godkänns.anmälanmedsambandiutbetalasStödet att

slut.övergångsperioden ärgenomförd förränintedockhöver vara
periodensefterochgodkännasomställningen skall dengjordNär är

på vilket sättmarkenanvändafrijordbrukaren1996,julislut, 1 attär
godkändblirinteeller denåtgärdingendäremotVidtasönskas.som

beloppet.helamedåterbetalningspliktigbrukarenär
löv-ochenergi-planteringomställningsåtgärdervissaFör avsom

utgå.anläggningsstöddessutomvåtmark kananläggningochskog av
miljo-500finnsTotaltgenomförd.åtgärden ärbetalasBidraget närut

anläggningsstödet.föranslagnakronorner
omställningsstödenochframgår inkomst-uppställningföljandeAv

i kro-vetespannmålförinlösenprisethektari kronor samtper
nor100 kg.
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År Inkomst- Omställnings- lnlösenpris,
stöd, krha stöd, krha kr100 kg

199091 1 100 130-199192 900 9 000 115
199293 700 6 000 100
199394 4 000 90-199495 - - -

6.1.3 Marknadssituation
Spannmâlssektorn

Odlingen spannmål uppgår i nuläget till miljoner1,1 ha. Detav ärca
minskning med O,4-0,5 miljoner ha jämfört med mitten 1980-en ca av

talet. Minskningen förklaras till delenstörsta arealen ingår iattav om-
ställningsprogrammet.

Vid normal hektaravkastning och aktuell areal kan den totala spann-
målsskörden beräknas till 5,1 miljoner Av skörden användston.ca ca
0,7 miljoner för livsmedelsändamål, 3,3 miljoner för fo-ton tonca
der, utsäde och resterande del, 1,2 miljoner avsättsm.m. ton,ca ex-
portmarknaden.

Det finns inga säkra uppgifterännu 1992 års spannmålsskörd.om
Bedömningar gjorts Jordbruksverket under tydersom av sommaren
på skörd blir väsentligt under norrnalskörd.en som

Tabell Spannmålsbalans,1 miljoner kg

1990 1991 1992 Norm

Produktion 6 300 2005 3 900 1005
Import 50 50 50

Summatillgång 3506 5 250 7 5 150

Konsumtion
Livsmedel 700 700 700 700-
Foder, 3 400 3 350 3 200 3 300m.m.-

Export 2 250 100l 150l-

Prognos.
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förvärldsmarknadspris kanpris ochmellan inhemsktSkillnaden
kostnadernauppgickTotaltkronorkg.0,85till199192 beräknas ca

tillvärldsmarknadenpåskördårs1991frånöverskottetför avsättaatt
m.m..hanteringskostnaderinkl.kronor000 miljoner1ca

mil-700förmalningsavgifter cakostnadernafinansieraFör tasatt
cabekämpningsmedelsavgifterochhandelsgödsel-ochkronorjoner

täckaräcker föravgifteranspråk. Dessa attkronor i350 miljoner
199192.förkostnaderna

199192, miljo-spannmålsexportenFinansieringTabell 2 av
kronorner

INTÄKTER

350Produktionsmedelsavgifter
700Fönnalningsavgifter

0501Summaintäkter

KOSTNADER

935spannmålExport av
25Lagring, m.m.

+90Differens

Oljeväxtsektørn
ha. Det000160tillnormaltuppgår geroljeväxtväxterOdlingen caav

totalhektaravkastningarnonnalagrödfördelning och ennormalvid
vattenhalt. Oljeväx-8 %medtorkad000320fröskörd på ton varaca

oli-årunderspannmålen harkonkurrensförmåga avsenaremotternas
preliminära1992 enligtförharoljeväxterArealenskäl förstärkts.ka
minskningvilket000 ha130 ärtill totaltberäknatsuppgifter enca

år.föregåendemedjämfört
ändratskontraktsteckningenförreglernaskörd har1993 årsFör

anbuds-harJordbruksverket ettkvantitet.gälla visstill genomatt en
oljeväx-000300kvantitetförkontrakt tontecknatförfarande omen

ter.
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Omställningen6.1.4
Omställningsstöd

föromställningsstödbeviljades199192 anmäldes ochUnder ca
ök-detOmställning-90Jämfört med350 000 ha. programmet envar

omställningsstödetförtotala kostnaderna00090 ha. Dening med ca
till 3,1 miljarder kronor.uppgick ca

199293 hadeomställningsstödanmälningstiden gick för yt-När ut
växtod-1992 årsinförTotalt000 anmälts.25 000-30 haterligare ca

omställning.000 ha i000-380375lingssäsong ligger ca
svåraöverskottutebliveti form äromställningenEffekterna avav

avkast-uppskattningexaktnågoneftersom det inte finnsberäkna avatt
genomsnittligfrånUtgåringår.ningsförmågan på arealden mansom

detkgha, innebär4 000spannmålsslag,skörd för samtliga att om-ca
iUttryckt1,5 miljonermedhar skördenställningen reducerat ton.ca

prisnivå199293 årsidetöverskottskostnaderinbesparade motsvarar
omställ-förutsätterdäremot000 miljoner Om1 kronor. attmanca

hektarav-avkastningsfönnåga ochlägreningen skett på arealer med
miljontotaleffekten l000 kgha blirtill 3kastningen beräknas caca

kro-700 miljoneruppgår då tillInbesparade exportkostnaderton. ca
nor.

enkätunder-genomfört1992Jordbruksverket vårenhar under en
Un-omställningsarealen.syfte användningensökning i kartläggaatt av

omställningsal-det vanligastedersökningen visar extensivt bete äratt
medantingenskogsplanterastemativet. Mindre arealer kommer att

igångkommitprojektvanlig skog energiskog. Andraeller med som
och olje-lin för fiber-energiändamål, odlingodling förär avav raps
använd-sistnämndaenergiändamâl Deframställning, förgräs m.m.

i anspråk. För-arealerningsområdena någradock inte störreväntas ta
i s.k. vänteläge.hållandevis ligger fortfarandearealstor

omställningsarealen,användningPåbörjad planeradTabell 3 eller av
procent

Åtgärd

45Extensivtbete
9barrskogLöv- och
9Energigrödor
3Energiskog

27Vet ej
7Ovrigt
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Anläggningsstöd

För möjliggöra vissa omställningsâtgärder där kostnaderna för åt-att
gärderna inte kan täckas omställningsstödet finns anläggnings-ettav
stöd. Exempel åtgärder omfattas anläggningsstöd plante-ärsom av
ring lövskog och energiskog, anläggning våtmarkav av m.m.

Totalt finns 500 miljoner kronor tillgängliga. Intresset för stödet
har varit och tiden gick hade ansökningarnär motsvarandestort ut ca
800 miljoner kronor kommit in. 199192Under januari 92 har stöd
beviljats med 300 miljoner kronor och därav har hittills 50 mil-ca
joner kronor utbetalats. Stödet betalas först åtgärden vidtagits.närut

6.2 Nuvarande förhållanden inom EG

6.2.1 Regleringen vegetabilierav
Inom hela EG tillämpas i princip regler för prisregleringensamma
jordbruksprodukter och alla länder har gränsskydd länder-motsamma

utanför Gemenskapen.na
EGs nuvarande reglering precis regleringgrundas, den ti-som som

digare funnits i Sverige, dels på intern marknadsreglering, delsen
gränsskydd. En gång år fastställer EG rådet priser för jord-ett per

bruksproduktema. Inom EG tillämpas rad administrerade priseren
med olika funktioner. Interventionspriset EGdet pris beta-avser som
lar för överskottsspannmål. EG har skyldighet allköpaatt upp spann-
mål marknaden erbjuder. praktiken lägrel det dock prisär ettsom

tillämpas, uppköpspriset, vilket 94 interventions-%utgörsom ca av
priset. Riktpriset spegla det pris råder den mark-är avsett att som
nad med underskott i EG, dvs. det högsta pris marknadenstörst som
förmår betala. Tröskelpriset gränsskyddetdet prisatt avser som av-

utifrån. Nivån på tröskelpriset såvägs skall i princip detattavpassas
skall bli lika dyrt importera från denköpa den stör-att attvaran som

underskottsmarknaden inom EG den marknad har högstadetsta som
priset.
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Figur EGs prissystem2

Riktpris
lröskelpris

xSÅv Ugpkjipêpglâ
lmportavqift

Exportbidrag

crfVM-pris Mxlw//V fobVM-pris-

Före reformEC-marknad

För överskottsspannmäl utgår exportbidrag så skillnaden mellanatt
det inhemska priset och världsmarknadspriset utjämnas.

Allt ekonomiskt kostsamma iöverskott ledde slutet 1980-ta-mer av
let fram till EG införde med s.k. medansvarsavgift.att ett system en
EG beslutade då begränsa prisgarantin för spannmål till vissatt en vo-

Överstigerlym. produktionen denna nivå sänks produktpriset. Under
de åren har produktionen varit den garanterade kvan-senaste större än
titeten vilket medfört fallande priser.

6.2.2 Marknadssituationen
Spannmålssektorn

Trots de institutionella priserna de inom hela EG varieäratt samma
marknadspriserna. Genomgående länder med överskott,är attrar

Frankrike, Danmark, Storbritannien och Tyskland har lägre priser än
underskottsländer, länderna i Sydeuropa. överskottsområdenaIt.ex.

det uppköpspriset marknaden och bildar pris.är lägsta Istyr ettsom
underskottsområdena kan priserna sig tröskelprisnivånröra motupp

högsta pris.utgör ettsom
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avräk-i tabell 5EG visasmarknadspriser inomSom exempel på
1991. Prisernanovembermjukvete itill jordbrukaren förningspriset

i handels-skillnaderfinnasjämförbara eftersom det kaninte heltär
docktabellenpartierna över-led, kvaliteter och storlek engermen

inbördes.pris liggersiktlig bild hur ländernasav

spannmål EG,på iförmarknadspriserTabell 4 Exempel
kr0n0r100 1991kg,

Land

Belgien 171
10Danmark 1

Tyskland 112
132Grekland

Spanien 155
10Frankrike 1

153Italien
13Holland 1

186Portugal
126Storbritannien

900kronorhaarealbidragmedjämteSverige 115

SJVKälla

Övriga vegetabilier

Olieväxter
oljeväxtområ-regleringunder 1991EG beslutade hösten om en ny

EG be-USA till GATT.frånanmälanföranlettdet. Beslutet av envar
oljeväxtodlingenstödet tillanledningen läggadenslutade att omav

jordbru-tillarealbidragindustriledet tilltillproduktionsbidragfrån
jordbrukamaoljeväxtfrö frånfåttTidigare hade industrin köpaket.

produktionsbidragdärefterfickprisnivå. Industrintill inhemsk ett
belagdadessa inteeftersområvaror äranvändningen inhemskavid av

införselavgifter.med
fröva-världsmarknadspris förfår jordbrukarenI det systemetnya

oljeväxtfrö be-arealbidrag. Prisetkompenseras ettgenomran men
2,1. Förfaktorngångerspannmålsprisetledningmedräknas av

pri-viahektarintäkternamycketungefär lika199293 kommer perav
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höstolje-förarealbidragetuppgårDanmarkvia arealbidrag. Iset som
000 kronorha.till 4växter ca

oljeväxtregle-EGsunderkänti GATTvåren harUnder nyaman
inneva-underanvändasdet kommer detring. Trots attsystemetnya

rande år.

Socker
Kvantiteter inommed kvoter.tillämpasPå sockerområdet ett system

sockerprisregleringen medanomfattasde A- och B-kvotemas.k. av
nå-tredje landtillfåröverskott ochinom C-kvoten utanär exporteras
debekostasjälvfinansierad. FörSockerregleringenstöd. är attgot

detavgiftinternexportbidragprisneglerade åtgärderna uttas en
medutgåAvgiften kanB-kvoten.levereras inom A- ochsocker som
Föri B-kvoten.maximalt 37,5 %medi ochmaximalt 2 % A-kvoten

interventionspris, rikt-medprissättningssystemövrigt gäller samma
både för vit-fastställsPriserspannmål.tröskelpris förpris och som

socker och för sockerbetor.

Stärkelse
medsammanlänkadRegleringen på stärkelseområdet är nära spann-

stärkelsebidrag tillInförselavgifter ochmålsregleringen. som an-
noteringar ochmed ledningindustri beräknasvänds inom teknisk av

åtgångstal. Sammaviasedanavgifter spannmål. räknaspå Dessa om
olikaskillnadenstärkelseslag med denreglering för samtligagäller att

åtgångstal används.
beträffar stärkelseSverige vadEG regler itillämpar somsamma

stärkelseindustrin får köpaändamål, dvs.för tekniskaanvändssom
exportbidragtillåter EGSverigetill skillnad frånrabatterat pris. Till

potatis-produktiontillstödstärkelse. EG dessutom ett extra avger
jämförtproduktionenkostnader iförstärkelse kompensera extraatt

stärkelseslag.med övriga

Magpgtatis
finnsenda skyddetmatpotatis. Detomfattar inteEGs reglering som

tull.är en
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Övriga grödor
utgåri förhållandeEG. StödetVallfrö prisreglerad gröda inomär en

i Sverigetillämpastill hur frö Samma stödmycket producerats.som
läm-gällande beslutdock i Enligtkombination med arealbidrag.ett nu

stöd i Sverige den 30 juni 1994.t.o.m.nas
erhåller i EGGrönmjöl till fodertorkat användsgräs ett pro-som

inhemskt fast-mellanduktionsstöd. Stödet beräknas skillnaden ettsom
ställt riktpris och världsmarknadspriset.

lupi-bönor ochanvänderStöd utgår till fodertillverkare ärter,som
EGs fastställ-mellanskillnadenodlats inom EG. Stödet utgörner som

utgår inte ochInförselavgiftda pris och världsmarknadspriset. export-
finnsbidrag eller intervention ej.

jordbrukspolitiken6.2.3 EGs reform av
vegetabilieområdet

delarnacentralareform dePå spannmålsområdet innebär EGs att av
exportbidragochinterventionsuppköpregleringen gränsskydd,som

betydel-delvisfår dockbehålls. priser i dag användsDe annanensom
i det systemet.se nya

förgrundenriktpriset bl.a.i reformenDet centrala utgörär som
omräk-kronorIG kg94Riktprisetberäkningen arealstödet. ärav

EG,växelkurseni ldenning till gjorts medkronor har gröna ecu
nivå har199596. DennagenomfördSEK 8,50 reformen heltnär är

stabiliseradpåframtida prissammanfalla medEG bedömts ett enav
uppköpvidpris gällerInterventionspriset detvärldsmarknad. avsom

kommerSamma priserriktpriset.överskott ligger 10 % under att
nnebär detJämfört med nulägetgälla för samtliga spannmålsslag. en

kronordt.85tillfrån 132 kronordtsänkning interventionsprisetav
kronordt132gränsskyddas hamnarTröskelpriset det pris som

EGs inhem-ocksåinnebärgenomförd. Detreformen heltnär är att
fallet i dag,vadska produktion blir mindre gynnad, ärän som

således.minskarEG-preferensenjämfört med importerade varor.
SEK 383.i reformen till 45 ecutonDen fastställs
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Figur EGs prissystem enligt reformbeslutet3

lröskelpris-

lnterventi0VVM-pris cif VMpS m,

Eli-marknaden
efter reform

Jordbruksföretagen kompenseras för prissänkningama arealbi-genom
drag. I princip skall bidraget skillnaden mellan dagens prisnivåutgöra
interventionspris det riktpris gäller då reformenoch som genom-
förts. Det genomsnittliga arealbidraget för EGhela har beräknats uti-
från avkastning på 4,6 tonha. fårBidraget fastställas nationellt ochen
differentieras med hänsyn till avkastningen.

För bli berättigad till arealkompensationen krävs jordbruka-att att
lägger iareal träda. Jordbrukaren mellankan välja haatt ett-ren en

årig träda växtföljdeni eller flerårig lig-ha trädaroterarsom en som
årkvar från år. Väljer jordbrukaren ettårig träda kravetär attger en

% skall15 trädas. Hur andel krävs vid alternativet med fler-stor som
årig träda kommer beslutas den 31 juli 1993. Trädan får in-att senast

användas till produktion prisreglerade produkter.te av
Den areal utgångspunkt för arealbidraget trädesarealenochärsom

spannmål, oljeväxter, proteingrödor ingått iutgörs och arealav som
något offentligt trädesprogram under något åren 1989-1991. Bas-av
arealen antingen fastställas individuellt för jordbrukama i med-kan ett
lemsland region.fastställas för En region kan antingen beståeller en

medlemsland eller del Trädesbidraget utgårhelt därav. medettav av
arealbidraget. Uppnås inte utgår sank-belopp trädeskravetsamma som

tioner.
har årligDe jordbrukare produktion understiger 92som en som

vilket 20 ha vid genomsnittsavkastning, slipper trädes-ton, motsvarar
kravet.



199287SOU660 Kapitel

fr.o.m.medansvarsavgift avvecklasmednuvarandeDet systemet
1992 års skörd.

såreglernuvarandeskalloljeväxtområdet görasPå översyn aven
dvs.övriga grödorgäller förvadmeddessa överensstämmeratt som

trädeskrav.såväl arealbidragmed som
omlägg-vissastärkelseområdet därpåFörändringar sker dessutom

nivån.intedockförändrasTotaltstödet.ningar görs settav
förslag.någrainte lämnatsdetsocker harFör ännu

anpassningförYtterlighetsaltemativ6.3 av
vegetabilieproduktionen

anpassningtillförslagkommissionens vegeta-bakgrund tillSom aven
förändraintekonsekvenservissabilieproduktionen analyseras attav

medharmoniseringfullständigföre inträdetbeslut1990 års enresp.
199394.EGs regler fr.o.m.

svenskadetförytterligheteralternativ kan utgörabådaDessa sägas
EG-medlemskap.fram tillhandlandet ett

EGsSveriges och systemJämförelse6.3.1 av
SverigeiEGsåvälpolitiken iförändringenmål förviktigtEtt somav

skillnader iväsentligaNågraproduktionsbalans.uppnå bättreär att en
Sverige och EG.mellanfinnsnå måletanvänds förmedelde attsom

I Sverigereformema.bådamellan deskillnad i tidfinnsDet även en
påbörjas.reformEGsdåslutövergångsperioden nästanär

bortmarknaden att tauppnå balansI Sverige söker genomman
exportsubventioner.hjälpmedöverskottmöjligheten exportera avatt

kollek-budgetmedel ochbekostassubventionergäller bådeDet avsom
i Sverigeuppnå balans ärförMedlensjälva.jordbrukamativt attav

försvin-övergångsperiod heltefterinlösenpriserdels sänkta ensom
åkermark.omställningtilldels stöd avner,

regleringen,nuvarandei dengrundelementenbibehållerEGI man
prisstö-delfördelarexportbidrag,gränsskydd och om en avmanmen

åtgärdernaproduktionsbegränsandedeGenomarealbidrag.tilldet ett
berätti-blibetydelse. Föriminskarollexportbidragets attkommer att

träda.iläggsmarkenviss delarealbidraget krävsgad till att aven
bevux-riktigt,miljömässigtarealen skall skötasträdade t.ex.Den vara



616KapitelSOU 199287

delsträdesprogram,delsbalansför nåmedelEGs är ex-ett enatten.
produktprisema sänks.uppnåsodlingtensivare attgenomsom

odling-förvillkorenoch EG iSverigeskillnader mellanfinnsDet
spannmålodlabegränsningEG finns ingenIomfattning. attens

i den s.k.ingårintevallodling ochförtidigareareal använts t.ex.som
jordbru-ocharealbidragnågotutgår intesådan odlingbasarealen. För

Sverigeproduktpriset. I ärviaodling baraför dennakaren om-ersätts
begrän-skallspannmålsodlingentillkopplatställningsprogrammet att

skall odlingenomställningtillanmältshektarFör varje avsomsas.
1990utifrånräknatgradmotsvarandeiminskasprisreglerade grödor

sålundakanomställningstödjordbrukareförhållanden. Enårs tarsom
förutnyttjatstidigarearealsådanspannmålsarealenutökainte som

vallproduktion.
under deEG närmastekommeri Sverige ochProducentpriserna

Sverige harförutsättning över-undersig varandraåren attnännaatt
1990 årsenligtproduktionen,svenskaOm balans uppnås i denskott.

EGs.% högre25priserna ligga ände svenskakan dockbeslut, ca
vidståen-framgårreformerEGsochUtvecklingen Sveriges avav

tablå.de

års1990 beslutIngen förändring6.3.2 av
Förutsättningar

nuvarandeantagits1995 harfram tillbedömningen för periodenI att
inte kom-tillämpasreglerpolitiska beslut fullföljs och deatt som nu

ändras. Det betyderatt attmer
1992,skördeåret199293inkomststödet upphör-

1993,skördeåret199394omställningsstödet upphör-
1993,skördeåretjuli 1994inlösensystemet upphör den l-

1996.skördeåretjuli 1996omställningsperioden upphör den l-
bedöm-vidmåste beaktasbeslutinte bara dessadockDet är ensom

Sveriges be-åren.under dejordbrukama närmastening hur agerarav
EGinomfattasbesluti EG och demedlemskapsökaslut somattom

roll för denpsykologiskinte minstväsentligspelakommer att en --
bedöm-I demedlemskap.svensktföremarknadensvenska även ett
Sverigegäller iEGs regleravsnitti dettaningar görs attantassom

1991frånocksåutgår1995. Resonemangetjanuari attden 1fr.o.m.
gälla.världsmarknadsprisnivå fortsätterårs att
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Ejfekter på produktion och priser
Produktion, överskott priseroch
Den besådda arealen för 199293 beräknas enligt de första prognoser-

bli storleksordning under 199192. Vid normal hek-na av samma som
taravkastning skulle det ha givit spannmålsskörd 5,1 miljoneren ca

Användningen på den inhemska marknaden beräknaston. oför-vara
Överskottetändrad. kan sålunda vid normala förhållanden beräknas

till 1-1,2 miljoner På grund torkan 1992 kom-ton.ca av sommaren
emellertid inget överskott uppstå. Den bedömning kanmer att som nu

skördensgöras storlek pekar importbehov 199293.under In-av ett
komststöd utgår med i genomsnitt 700 kronorha.

För 199394 faller inlösenpriset ytterligaremed 0,10 kronorkg till
0,90 kronorkg. Jordbrukare ansluter sig till omställningspro-som

får 4 000 kronorha. Inkomststöd utgår däremot inte.grammet
Förutsätts normalskörd 1993 kan kostnaden för överskottet beräk-

till 600 miljoner kronor. För varje 10 000-tal hektar odlingennas ca
minskar faller exportkostnadema med 25 miljoner kronor.ca

1994 års spannmålsskörd till delen efteravsätts den janua-största l
1995, dvs. efter tidpunkten för eventuellt svenskt medlemskap.ett

Priset i Sverige kommer därför redan fr.o.m. skörden 1994 påver-att
kas EGs prisnivåer. EGs interventionspris inlösenpriset kom-av

199495 ligga 0,95 kronorkg. Sverige kan inte ställa någ-attmer runt
krav på EGs trädes- och arealbidrag för 1994 års odling eftersomra

medlemskap inte förelåg då odlingen och trädan anlades.
Sker inte någon anpassning de svenska reglerna kommerav man

från handelns och odlamas sida låta spannmålen ligga kvar i lageratt
till efter den januari1 1995 för komma i åtnjutande EGsatt av ex-
portbidrag. Alternativet sälja spannmålenär på världsmark-att ut
naden till de priser där råder före den 1 januari 1995 eftersomsom

Ävendet svenska inlösensystemet avskaffat. 1994 årsär skörd olje-av
påverkas EGsväxter regler eftersom del skörden säljs efterav en av

den 1 januari 1995.

Qmställningen
Anslutningen till omställningsstödet under 1991 och 1992 omfattar to-
talt 375 000 ha. För nå balans spannmålsområdet måste dockattca
ytterligare 300 000 ha produktion beräknat utifråntasca ur en ge-
nomsnittlig hektaravkastning 3 700 kg.



199287SOU64 Kapitel 6

be-extensivtvidtagits dethittillsomställningsåtgärder ärdeAv som
Övriga endastomställningsåtgirder haromfattning.fått störstte som

hälftenPå ungefäri anspråk.tagit markomfattningi begränsad av
Mångapåbörjatsomställningeninte ännu.anmälda arealen harden av
till.skall användasmarkeninte vadjordbrukaredessa ännuvet

omställningsaltemativhittasvårtdet utan-I nuläget attvarasynes
iarealerochlönsammalivsmedelssektornför är tar storasomsom

anspråk.
fråganbehandlas bl.a.1991fråndetüenergipolitiska beslutetI om

energipoli-propositionregeringensetanolframställning. Itillstöd om
19909188 följandetiken sägs

stödetÖverenskommelsen delinrrebärträffatshar att avsom nu
till anlägg-direktalternativt kanåkermarkomställningenför gesav

härförförutsättningetanolframställning. En ärning för att samman-
klaratsharförstkonsekvenserhandelspolitiskahängande eventuella

ut.
ianvändsetanolförskattebefrielseockså fattatsBeslut har somom

förslagen imedenlighetItill dieselmotorer.bränsleform rentav
FiU30 har be-1991922150,kompletteringsproposition prop.årets

vilket ock-bränslenfossilakoldioxidavgift införsslut fattats attom
åtgär-planeradeochkonkurrenskraft. Vidtagnaså förbättrar etanolens

etanol.tillverkadinhemsktimporteradsåvälgäller förder som
kommit igångintehar dettill etanolen ännuTrots de stöd som ges

jordbruksråvara.spannmål ellerpåbaseradnågon produktion annan
utifrån efter-Även för konkurrensenergigrödorandra är utsatta

utgår inteinförselavgift. Detfrånbefriaddessaimporten ärsom av
eldas.förimporterasspannmålnågon avgift för artt.ex. som

odlingsvär-utvecklats ärenergiskogsområdet har detPå sorter som
Vad beträf-skötsel.anläggning ochförhar tagits framoch teknikda

ävenkunskapen sämreproduktenhanteringskörd och är menfar av
vå-iEnergiskattebeslutetutvecklingsarbeten.områden pågårpå dessa

skär-vilket ytterligareskogsflisutbudökatbedöms innebära ett avras
myck-i nuläget intefinnsenergimarknaden. Detkonkurrensenper

för-skulleenergiskogför nämnvärtmarknadernatyder attet som
omställningsperioden.underbättras

ibegränsningfinns detextensivt beteövergång tillVad gäller en
torde för-EG-medlemskaptillgängliga. Ettfinnsdjurmångahur som

nötköttsproduktionen.ilönsamhetensämra
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EG-medlem-reglerna vidbeträffanderåderDen osäkerhet ettsom
anmälatilltveksammaockså jordbrukamaskap bidrar till är attatt

omställning.areal tillytterligare
in-i nulägetkommissionen detovanstående bakgrund bedömerMot

utökningske någondet kommertroligt störreatt att av om-te vara
marknadsbalansmycket såfall inte såställningarealen, i varje att upp-

priserna inomkommerföljd häravspannmålsområdet. Somnås på en
normal skörd.år medlandet pressade underatt vara

påEffekter företagen
kronorkg och inkomst-spannmål 1,00inlösenprisetUnder 1992 är

påproduktprisstödet 700 kronorha. Inkomststödet ettmotsvarar ca
sänkninghektar. Det000 spannmål0,18 kronorkg 4 kg är enper

blirhektarår. Räknat0,19 kronorkg föregåendemed sedan perca
000 kgha. På grund4intäktsminskning 800 kronordet avcaen

inlösenprisnivån.låga skörden priserna stigaden kan över
utgårarealbidragkronorkg. Något1993 inlösenpriset 0,90För är

kronorkg jäm-motsvarande 0,28innebär intäkten sänksinte. Det att
1992 100 kronorha.fört med vilket 1motsvarar ca

rå-priser1994 års i Sverige deFör skörd påverkas prisläget somav
kronor100 kg.EG. uppgår till 92inom EGs interventionsprisder

intäkter-Följande inlösenpriset, direktstödet ochuppställning visar
1989-1995.periodenfrån l ha avkastning 4 000 kgha underna

Intäkt,Skördeår lnkomststöd,lnlösenpris,
lcrhakrkgkrhakrkg

5601989 51,39 --
6 3001990 100 0,281,30 1

500900 0,22 51991 1,15
4 7000,181,00 7001992
3 6000,901993 -- 400-3 68030,85-0,921994 - - 8004400-41,10-1,201994

900500 40,85 11995 -

Vid nonnalskörd.
inhemskamarknaden.situationdär balansråder denAvser en
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Av tabellen framgår intäkterna till jordbruket ökade i börjanatt av
omställningsperioden för därefter 1994 års skördFöratt trappas av.

prisnivån till de priser råder inom EG. På grundantas anpassas som
del skörden hinner före den januari 1995 eller1omsättasattav en av

måste lagras längre vad planerats bör viss nedjusteringän gö-som en
EGs interventionspris. I beräkningarna det blir EGsras antas attav

interventionspriser blir gällande i Sverige eftersom överskottettsom
inom sparmmålsproduktionen har forutsatts.

1994För visas det alternativet där balans uppnåtts påäven spann-
målsmarknaden.

Konsumentejfekter

Konsumentprisema kan sjunka 199495 följdväntas som en av spann-
målsöverskott slopade fönnalningsavgifter. längreI perspek-samt ett
tiv skulle jämvikt gränsskyddad inhemsk marknad betyda högreen
konsumentpriser Sverige har EG hemmamarknad.än om som

Kostnader

Det nuvarande spannmålkostnader för inlösensystemet samtger av
för utbetalning direktstöd till jordbrukama. Inlösensystemet skulleav
vid norrnalskörd ha kostat 850 1992ungefär miljoner kronor under
och 600 miljoner kronor 1993. kanunder Inkomststödet beräknasca
till 100 miljoner1 kronor för 1992. Omställningsstödet kostarca ca
150 miljoner för 1992.kronor beräknat efter gjorda anmälningar Ef-

det 1993kan finnas jordbrukare ställa räk-planerattersom att omsom
här med så 000 vilket kost-kan komma ske för 25 ha,att attnas ger en

100nad miljoner kronor.
Sammanställning spannmålinlösen och di-kostnaderna föröver av

rektstöd till jordbruket 1990-1994, miljoner kronor.

År Inlösen lnkomst- Ornställ-av
spannmål stöd ningsstöd

199091 3 000 2 100 -
199192 100 400 3 1501 l
199293 850 100 1501
199394 100600 -
199495 - --
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Finansiering

För inlösen spannmål disponeras förmalningsavgifter och produk-av
tionsmedelsavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Förmal-
ningsavgiftema uppgår till 700 miljoner kronor och avgifter-netto ca

handelsgödsel och bekämpningsmedel till 350 miljoner kro-na ca
Totalt kan intäkterna beräknas till 000drygt 1 miljoner kronor.nor.

Vid normal 1992skörd och 1993 bör överskottskostnadema för
spannmål täckas med dessa medel. Kostnaderna för direktstödet täcks

budgetmedel.av

6.3.3 Fullständig anpassning till EGs reformnya
Förutsättningar

dettaI alternativ börjar Sverige tillämpa EGzs prisstöd-ochatt system
nivåer redan från 199394, omställningsprogrammet bibehålls dock
enligt nuvarande regler.

Inlösensystemet bibehålls 199495.
Arealbidrag utgår under förutsättning mark läggs i träda. Bidra-att

differentierade efter avkastningsnivån.är Arealbidrag och trädes-gen
ersättning lämnas med belopp. Vid avkastning på 4 000samma en
kgha kan beloppet beräknas enligt följande för årresp.

199394 850 kronorha
199495 l 175

Trädan kan antingen ettårig trädautgöras i växtfölj-roterarav en som
den eller fast träda ligger på areal från år till är.som en som samma
Väljer ettårig träda kravet minst 15 %är basarealenman atten av
skall läggas i träda. Effekterna flerårigadet trädesaltemativet skallav
utredas EG-kommissionen.närmare Senast den 31 juli 1993 skallav
beslutas hur andel basarealen skall trädas.storom av som

Jordbrukare med produktion understiger 92 spannmålen tonsom
frånundantagna trädeskraven vilketär drygt 20 ha vidmotsvarar me-

delskörd landet.för hela
Medlemsländema har möjlighet välja mellan individuella ochatt re-

gionala basarealer. Basarealen genomsnittlig arealutgörs av av spann-
mål, oljeväxter, proteingrödor och areal ingått i offentligt trä-ettsom
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med-region1989-1991. Mednågot årendesprogram under menasav
lemsland eller del medlemsland.av

omställ-svenskaingår i detarealI det följande denantas att som
Tillbasareal.fastställandevidningsprogrammet får tillgodoräknas av

tillgodo-dock inteSverige fårfrån nuvarande iskillnad manprogram
potatis, vallfrö, konservärtersockerbetor,räkna sig grödor m.m.som

den100 000 hagrödor tillTotalt uppgår odlingen dessa somcaav
med.skall reducerasstödberättigade arealen

påEffekter produktion och priser
kvalitetsfordringarbeträffar handelsled ochskillnader finns vadVissa

jord-Priset tillinlöseninterventionspriser.mellan Sveriges och EGzs
interventions-kgeller några lägrebrukarna i EG något änörenär per

denna i debeaktas inteskillnadenPå grund osäkerhetpriset. av om
följandeInterventionsprisemaberäkningarna.fortsatta är

199394 99 kronor100 kg
199495 92
199596 85

kronor100 kg.132uppgår 1995 tillGränsskyddat pris
trädeskravbasareal,framgår SverigessammanställningAv följande

omställningsprogram-nuvarandeareal i detenligt EGs regler samt
000 ha.stödregister, 1Jordbruksverketsberäknat utifrånmet

Nuvarandeenl.TrädeskravAreal- Basareal
omställning%EG, 15hagrupp,

7503200-20
30022048020 1

3752208001Summa

arealdvs. deni basarealen,omställningsarealen inräknadMed som
för1,8 miljoner hatillarealbidrag, denna beräknastill kanrätt cager

omställningsprogrammetarealen inomuppgårhela landet. I nuläget
0,375 miljoner ha.till ca
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miljoner ha0,22nå EGs träda krävstill kravFör attatt caupp
nuvarandei detmed arealen15 trädas. Det kan jämföras% systemet

dock för% gällerpå 15miljoner ha. Kravetuppgår till 0,375som ca
EG tillämpa högreettåriga fast kommerträdor. För träda ettatt pro-

finns krav denomställningsarealensvenskacentkrav. För den att
medföra kravfast. skulle störreskall ligga Detta kunna ett att en

uppfyllaSverige förträdas i0,22 miljoner ha behöverareal attän
EGs villkor.

inver-någondärför inte hatordeEffekterna trädeskravet störreav
med nuläget.spannmålsskördens jämförtpå storlekkan

på företagenEffekter
täckai princip skallutgåEnligt EGs regler skall arealbidragett som

reformen och deninnanmellan prisnivå gälldeskillnaden den som
normalavkastning i EG be-för 199596 vidnivån. Bidraget kannya

motsvarande beloppSverige skulleräknas till 1 760 kronorha. Ica
uppgå till 500 kronorha.1ca

Företagenfå areal läggs i träda.För bidraget krävs dockatt att
Arealbidragetreformen.skall teoretiskt inte påverkas ekonomiskt av

regionerförkommer med sannolikhet räknas störrestörsta att ut
medeltalet iliggergrundat på medelavkastningen. Företag översom

med lägreavkastning underkompenserade medan företagblir sålunda
avkastning medeltalet överkompenserade.blirän

läggaspannmålår måsteFöretag 92med produktion över ton enen
visserligen likaviss andel arealen i Trädesbidragetträda. är stortav

vinstspannmål medarealbidraget företaget producerakansom men
på dessamed de priser råder efter reformen blir resultatet area-som

positi-beakta deler för bör dockde odling. Mansämre än använtsom
effekter växtföljden.medför då ingår iträdan denva som

visar justDanska EGs reformstudier gjorts effekternasom av av
förlorarföretagen de hektaravkasmingamadet med högstaäratt som
till föl-kommit framLandboforeninger harpå reformen. De danske

beräkningarnaåkermark.jande effekter för företag med 100 ha Iett
genomsnit-000 kronorha vilketarealbidrag 2 ärettantar man ca

för hela Danmark.tet
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FöretagI Företag

Avkastningsnivá, kgha Ca 4 000 Ca 7 000

Växtodling, ha

Kom 55 15
Vete 40-Baps 20 20
Arter 10 10
Träda 15 15

Förändring priserav
och anealbidrag.kronor +51 600 -81 900

Kostnaderför utebliven
odling trädeslcravet -12 600 -47 500

Nettoeffekt +39 000 -129 400

I på brutlo-procent
omsättningen +8,3 -14,9

Konsumen teñekter
Effekterna på konsumentprisema vid fullständig EG-anpassning be-en

på med vilken situation jämförelsen 199394 innebärFörgörs.ror en
fullständig EG-anpassning inlösenprisema ligger högre enligtänatt
1990 års beslut. Eftersom dessa konsumentprisema blir deävenstyr
sistnämnda högre.

En EG-anpassning 199495 lägre konsumentpriser jäm-änger om
vikt den inhemska spannmålsmarknaden uppnåtts. Den slopade för-
malningsavgiften medför behov omfördelning budgetmedelett av av
för finansiera överskottskostnader och arealbidrag.att

Kostnader
Vid anpassning till EGs kommer kostnader för inlösenen system av
spannmål uppstå för 1994 års skörd. Hela 1994kostnaden för årsatt
skörd har räknats imed följande kalkyler. Dessutom tillkommer kost-
nader för arealbidrag och trädesersättning för 199394 och 199495.
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Kostnaderna för inlösen grundas på oförändrad spannmålsskörd
199394-199495 och överskott miljon1ett ton.

Överskott, Inlösenpris, Kostnad, Summa,
milj kg kr100 kg kr100 kg milj kr

199394 1000 99 69 690
199495 0001 92 62 620

Omräknat till svensk avkastningsnivå utgår arealbidrag trädeser-resp.
sättning följandemed belopp

199394 850 kronorha
199495 1 175

De företag fått omställningsstöd har redan i förskott fått bidragsom
för hela omställningsperioden. Skulle trädesersättning utgå enligt de

reglerna skulle det ske överkompensation. I de fortsatta beräk-nya en
ningarna i detta sammanhang räknas omställningsarealen trädasom

ersättning utgår inte. Kostnaderna för arealbidrag och trädeser-men
sättning uppgår totalt till 1,2 1,6 miljarder kronor underresp.
199394 och 199495.

Totalt kan kostnaderna beräknas enligt följande

199394 1,9 miljarder kronor
199495 2,2

Jämfört med det föregående alternativet blir det merkostnaden ca
3,5 miljarder kronor för 199394-199495.

Finansiering

Finansieringen i EG utgifterna för jordbrukspolitiken sker medav
budgetmedel och införselavgifter.
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6.4 tillFörslag till anpassning stödetav
periodenvegetabilieproduktionen under

199394-199495

6.4.1 Inledning
kapitel bedömningar deI 4 har kommissionen redovisat sina gene-av

kapi-rella effekterna för livsmedelssektom EG-medlemskap. Iettav
i detta be-tel 5 har specifika utgångspunkter för övervägandenamer

liggertänkande redovisats. bedömningar och utgångspunkterDessa
tilltill anpassning stödetgrund för föreliggande förslag vegeta-avom

något underbilieproduktionen 199394-199495. Stödnivån har lagts
EGs. anpassningsperio-Därigenom i anspråk underintetas resurser

EG. övrigtför i Iden produktion inte klarar konkurrensenen som
inte utgångspunktema här.upprepas

långt-relativtKommissionens förslag spannmålsområdet. Enberör
gående minska behovetteknisk anpassning eftersträvats förhar att av

diskuteratförändringar EG. Kommissionen harvid inträdet i även
föreligger i nulägetövriga vegetabilier inte behov attattmen anser

vidta några åtgärder för dessa.

6.4.2 Förutsättningar
Priser

199495.årSystemet inlösenpriser förlängas medmed bör t.o.m.ett
för 199394 vilketInlösenpriset kronorIDO kgföreslås 90 ärvara

199495 före-beslut.i 1990 års livsmedelspolitiska Församma som
199596 EGs inter-slås oförändrat liggerpris, 90 kronor 100 kg. För

ventionspris på 85 kronor kg.

Interna avgifter
bekämpningsmedel harochPrisregleringsavgiftema handelsgödsel

kro-350 miljonermotsvarighet i EG. uppgår totalt tillingen De ca
på gödslingsin-beroendevilket 100-300 kronorhamotsvararnor, ca

i uppdragJordbruksverkettensitet och gröda. Regeringen har attgett
miljöavgif-prisreglerings- ochmiljöstyrande effekternautreda de av

skall bl.a. denVidarehandelsgödsel bekämpningsmedel.ochtema
till-förmiljöavgift bör liggavilken framtidanivå redovisas atten
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med andra åtgärder leda till målen minskat kväve-sammans att om
läckage och minskad användning bekämpningsmedel uppnås. Upp-av
draget skall redovisas den 1 januari 1993.

För minska kostnaderna inom växtodlingen för 1994 års skördatt
bör prisregleringsavgiftema handelsgödsel bekämpningsmedeloch
avskaffas från den juli1 1993 jämför 6.4.6.

Förmalningsavgiften avgift för denkvamamaär tas uten som av
spannmål mals för human konsumtion. Avgiften används för attsom
finansiera spannmålsexporten. Avgiften uppgår för närvarande till
1,15 kronorkg spannmål och inbringar årligen 700 miljonernetto ca
kronor. 1990 års beslut innebär förmalningsavgift inte skulleatt tas ut

Ävenefter den 30 juni 1994. Förmalningsavgifter finns inte i EG. om
inlösensystemet förlängs föreslår kommissionen bak-dennanu mot

grund inte någon ändring i 1990 års beslut vilket innebär förmal-att
ningsavgiften bort fr.o.m. den juli 1994.1tas

Arealbidrag

Kommissionen föreslår arealbidrag lämnas under periodenatt
199394-199495. För bli berättigad till bidraget krävs minstatt att
15 % basarealen läggs i träda. förErsättning utgårträdan medav sam-

belopp arealbidraget. Företag med basareal under 20 hama som en
undantas från trädeskravet. I avvaktan klarhet EGs regler börom
trädan inte få användas för någon form produktion. Den skall skö-av

på ettmiljömässigt korrekt Det bör uppdras Jordbruksver-tas sätt.
ket de krav därvidnärmare kan behövaatt ställas. Trädanange som
får ligga fast på areal under båda åren. Jordbrukare ingårsamma som
i omställningsprogrammet får tillgodoräkna sig omställningsarealen
vid beräkning trädeskravet. Arealbidrag lämnas dock inte för trädaav

ligger kvar i omställningen under de aktuella åren.som
Basarealen bör i huvudsak areal ingår i detvara samma som nuva-

rande med inkomststöd och omställningsstöd dvs.programmet använ-
des för odling prisreglerade grödor eller ingick i Omställning-90av

under 1990. Dock bör anpassning till EGs regler skeprogrammet en
så basarealen inte omfattar sockerbetor, potatis, konservärter, vall-att
frö Totalt kan odlingen dessa grödor uppskattas tillm.m. av ca

detaljer-närmare100 000 ha. Kommissionen går inte inpå de tekniska
för sådan förändring.na en
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förkronorha700beslutårs medenligt 1990Inkomststödet lämnas
arealbi-kommissionenföreslår199495199394 och199293. För ett

5001199596 arealbidragetoch år.kronorha ärpå 000drag l ca
Arealbidragetförhållanden.svenskatillEG, omräknatkronorha i

inkomst-nuvarandeprinciper förenligtdifferentierasbör somsamma
olikaavkastningsförmåga ibl.a. markensdvs.omställningsstödoch

områden.

År Arealbidrag
Kr100 kgKrha

18700199293
250001199394
25O01199495
385001199596

kgha.4 000avkastningvidspannmålkronor 100kgiUttryckt en

Omställningsprogrammet
anslutning tillförincitamenteninnebärförslagKommissionens om-att

möjligheten tillslopaförtalarDetblirställningsstödet an-attsvaga.
Å planeratjordbrukaredet finnaskansidan1993. andraslutning som

utgångspunkt fördessutomår. Eftersomansluta sig dettaför enatt
fullföljas föreslår kom-böromställningenkommissionens arbete är att

Jordbrukama börpunkt.på dennaförändringnågonintemissionen
1993.vårenomställning ävenareal föranmäladärmed kunna

de jordbrukare ärkapitel 5 böribl.a.skäl somAv angettssom
omställningen. Avavbrytamöjlighetimed attprogrammet ges en

1993.endastfinnasutträdetillmöjlighetenbörpraktiska skäl
finnsgrödor för demregleradeodlingenbegränsning i SomDen av

omställningen avbryts jäm-upphöromställningsstöderhållit omsom
ti-spannmål påjordbrukare odladessa kaninnebärför 6.1.2. Det att

i bas-ingåtteftersomarealbidrag, vallamavallar, dockdigare utan
ställskravföreslår fortsättningsvis ingaKommissionenarealen. att

ikvarstårsåväl de företaggällaodlingsbegränsning. Det bör om-som
härförMotiven1993.ansluter sigdeställningsprogrammet somsom

in-minskaroch deinte finns i EGbegränsningarsådanabl.a. attär att
omställningen.ideltagaför atttresset
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Omställningsstödet genomföra varaktigabidrag tillär ett att om-
ställningsåtgärder får intefemårsperiod. markeninom Dessutomen

för livsmedelsproduktion. omställningen i för-användas Avbryter man
tid rimligt ersättningen återbetalas. svårtdet del Detär äratt atten av
finna för beräkning återbetalningen beaktar allametoden av som as-
pekter. Kommissionen föreslår de jordbrukare sägeratt som om-upp
ställningsavtalen tillbakaskall betala 5 000 kronorha. Denna summa

de brukare erlållit det genomsnittliga omställningsstödetavser som
199192 dvs. 9 000 kronorha. skallVid andra nivåer motsvarande
procentuella enskilda före-avdrag Planeringssituationen på detgöras

helt föravgörande i vilken omfattning jordbrukama kommerärtaget
upphöra med omställningen. Kommissionen bedömeratt att ca

100 000 ha kommer länna omställningsprogrammet.att

påEffekter6.4.3 produktionen
Sparmmålsproduktionens 199495 påverkas bl.a.storlek 199394 och

omställningsarealemas arealbidragen ochutveckling, trädeskravet,av
priserna. Om den areal ligger omställning 375 000 ha kvar-ison nu

istår omställningsprogratnmet eller trädas och resterande del trädas
föreslagnaenligt de reglerna, inte förså skulle den areal användssom

prisregleradeodling 000 till 500 000grödor öka med 125 haav ca
ha.

Kommissionen har bedjmt 100 000 ha lämnar omställnings-att ca
Flera faktorer talar för del 15 % den-större änprogrammet. att en av

areal kommer trädzs. arealer läm-Den delen deatt störstana av som
omställningsprogramnet torde arealer för närvarandenar somvara

i s.k.ligger vänteläge. Innehavama arealer har i många falldessaav
sig med degjort förkrävs för odling. Intresset attav reswser som

odlingen kanåteruppta jordbrukare.därför begränsat hos dessavara
påverkar framtida produktionens storlekAndra faktorer densom

priser övrigt förutses förvid och villkor i kandetär t.ex. att som
fhns jordbruksmarkspannmålsproduktionen kommer attsom vara

lönsam inte ställt grund brist påBlandbruka. ematt som om av
fullgoda också Mindrealternativ många vilja träda 15 %.kan änmer

omställningsstödet 1993. Dearealer kan också komma anslutas tillatt
minskar intensiteten därmed avkast-sänkta spannmålspriseme och

ningen. känner inte till några bedömningarKommissionen dock av
för destorleken effekt Den slopade odlingsbegränsningendenna
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ökasidanå andrai omställningen kanföretag kvarär spann-som
något.målsodlingen

förutsägabetydande osäkerhetsålunda förenat medDet attär en
bedömningförsiktigproduktionseffekterna förslagen. En är attav

med normal-jämförtmiljoner kg400produktionen minskar med
000 kghaavkastning på 4vid199293. innebärskörd Det att caen

används föromställningsarealnuvarande100 000 ha utöver spann-
normal-viddärmedskullemâlsproduktion. Spannmålsöverskottet

skörd uppgå till 600 miljoner kg.

påEffekter6.4.4 lönsamheten
utvecklingenspannmålsodlingen visasEffekterna på lönsamheten i av

199293-199596.periodenfrånintäkterna hektar underettav
ibeloppredovisas deSverige använtsI kolumnerna benämnda som

gällerbeloppredovisas deföregående i EG-kolumnemadet och som
bådaför199394. Stöden harfrånvid fullständig EG-anpassningen

kgha.000hektaravkastning på 4alternativen beräknats utifrån en
idefinitionernuvarandeenligtberäkningarna har inlösenprisemaI

beträffarvadskillnader föreliggerSverige i EG Vissaanvänts.resp.
faktorerdessaföljande tabell harprisled och kvalitetsfordringar. I

beaktats.

År SummaArçalbidragPris, krUOOkg
EGSverigeEGEG SverigeSverige

4 8007004700199293 100 120 -
4 810600850 4000199394 90 99 1

870600 44000 19092 1199495 90 1
930 4 930530 530 485 1199596 85 1

EGs ni-underinträdet liggerföretablån framgår intäkternaAv att
vilkanågra studierinte gjortsvåer. i sammanhangDet har detta över

EG. En kost-Sverige ochföreligger mellankostnadsskillnader som
prisregleringsavgif-påverkas under periodennadsfaktor direkt ärsom

omvand-Om ingen delbekämpningsmedel.handelsgödsel ochtema
kronorha beroen-100-300lönsamhetseffektenlas till miljöavgift blir

fö-mellanOmfördelningseffekteroch gröda.de på gödslingsintensitet
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frånredovisatsmed olika avkastningsförrnåga det slagretag somav
Danmark, avsnitt 6.3.3, också uppstå. Vidarekommer att gynnas gene-

produktionsförutsättningar jordbru-rellt områden ochmed sämresett
bedriver intensivtkare mindre jordbruk.ettsom

spannmålsodlingenFigur i Sverige EG,41 Intäkter i och
kronorha

Krlhe
6000 --

E35000 .. 4...o
t lSverigeKommissionensorsag.4000

lorandringSverigeutan3000

2000 ..

1000

Aro
9596949593949293

Jämfört förutsågs 1990 års beslut kom-med den utveckling vidsom
spannmålspriset kommissionens för-bli betydligt lägre medattmer

slag. prisnivå spannmål1990 beslut bedömdes innebäraårs en
1,15 kronorkg jämvikt uppnåtts Kommissionens förslag199495.om

spannmålspris uppgår till 0,90vid normala förhållandenettger som
animalie-kronorkg. lägre spannmålspris påverkar lönsamheten iEtt

produktionen. Totalt 3 foderspannmål vil-förbrukas miljoner tonca
ovanstående år iprisrelationer 750 miljoner kronorket vid perger

foderkostnader. lönsamhetenlägre mjölkproduktionen förbättrasI
spannmålspri-199495 med 300 lägremiljoner kronor grundca av

effekterKommissionen till hur dessaåterkommer fråganser. om

tidigare Effek-1I fråga Sverige förändring tabell i det avsnittetkurvan för utanom se
för företagen 199495 uppskattatstill mellan6.32. I tabellenhar intäkten förter

3 400 i ovanstående genomsnitt.och 3 680 kronorha figur ettuppges-
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medkonsumentpriser ifå sambandskall genomslag i produkt- och att
behandlas.animalieproduktionens anpassning

på6.4.5 Effekter konsumentprisema
efter-normalt inte påverkaskonsumentprisemaFör 199394 skulle

nivå. Pri-på oförändradspannmål liggerinlösenpriset för kvarsom
effekt förstärksblir lägre 199394 199293. Dennaän att tor-avserna

nonnalår.underkan under 1992 bidragit till högre priser än ett
vilkenpå i199495 berorEffekterna bibehållet inlösensystemettav

överskottssituationOmbalans skulle varit detta år.marknaden ha en
kommissionens förslag.skulle förelegat blir prisläget högre medha

6.4.4 prisernaOm blir framgår avsnittbalanssituation rått aven som
påtill lägre priserlägre också ledamed förslaget. Detta kommer att

för-199495 dessutomanimalieprodukter. Prisnivån påverkas attav
försvinner. I nulägetkommissionens förslagmalningsavgiften enligt

1,60till kro-uppgår kronorkg spannmål ochavgiften till 1,15 ca
effekterna ef-ökanorkg till mjöl. efterföljande led böromräknat I
råvarukostnadtillämpas.procentpåslag brukar Kvamamas tor-tersom

förmalningsav-brödprisetde halveras. Effekten på den borttagnaav
Kommis-till 5 %.giften har konsumentberedningen uppskattats caav

genomslag i konsument-sionen förutsätter kostnadssänkningen fåratt
priset.

Miljöeffekter6.4.6
199394 199495ochbudgetårenKommissionens förslag endastavser

bedömningEnoch övergångslösningar inför medlemskap.är ett av
värde. l ställetmiljöeffekterna för denna korta period begränsatär av

EG-medlem-svensktmiljökonsekvensema inom jordbruketbör ettav
pågår inom Jordbruksverket.skap analyseras. arbeteDetta

förslag möjligheter-kommissionensNär det gäller effekterna av
och använd-nå målen för växtnäringsläckage minskadminskatattna

ining framför allt intensitetenbekämpningsmedel påverkas deav av
tidigareproduktionen bruka marken. Trädan skalloch sättet att som

tordebl.a.skötas på miljömässigt godtagbart vilketsätt,nämnts ett
landetinnebära södra delarnakrav på hålla den bevuxen i deatt av

för minska växtnäringsläckaget.att
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Intensiteten påverkas främst förhållandet mellan priserna påav pro-
dukter och produktionsmedel. Lägre priser på produktionsmedel t.ex.
handelsgödsel och bekämpningsmedel ökar användningen demav me-
dan lägre produktpriser minskar användningen. förhållandeI till nulä-

innebär förslagen båda dessaget priser faller. Hur det kommeratt att
påverka möjligheten nå miljömålen skall utredasatt nämntssom un-
der hösten Jordbruksverket också skall utreda eventuella be-av som
hov och nivåer på miljöavgifter för de nämnda produktionsmedlen.
Eventuella förändringar miljöavgiftema kan därefter undergörasav
våren 1993 behov därav finns så inte de borttagna prisregle-om att
ringsavgiftema leder till några negativa miljöeffekter.

En effekt trädan åkerarealär brukas vadstörreatt änav en som
behövs för tillgodose efterfrågan påatt produkter. Från miljösyn-
punkt detta fördelär eftersom öppenheten i landskapet ären stör-av

betydelse för den biologiska mångfaldensta i vårt land. Kommissio-
återkommer till dessa frågor i samband med behandlingen målnen av

och medel för bevara och levandeöppet kulturlandskap.att ett

6.4.7 Kostnader
Förslaget innebär kostnader tillkommer för inlösen spannmålatt av
under 199495 för arealbidrag under 199394-199495 jämförtsamt
med 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Det tillkommer dock intäkter
i form återbetalning omställningsstöd.av av

Spannmålsöverskottet bedöms minska med 400 miljoner kg. Vid en
exportkostnad 60 kronordt blir den årliga kostnaden för överskot-

360 miljoner kronor.tet Det för 199394 240 miljonerca är kro-ca
lägre 1990än års beslut fullföljts. För 199495 slår kostnader-nor om

igenom helt eftersom det i 1990 års beslut inte fanns någotna inlösen-
kvar.system

Arealbidrag och trädesersättning lämnas för 1,5 miljoner ha. Kost-
Återbetalningnaden blir 1,5 miljarder kronor år. omställ-resp. av

ningsstöd uppgår till 0,5 miljarder kronor. Sammanlagt uppgårca
kostnaderna för båda åren till 3,7 miljarder kronor. Vid fullstän-en
dig anpassning till EGs nivåer skulle motsvarande kostnader blivit ca
4,1 miljarder kronor.

Av sammanställningen nedan framgår de uppskattade kostnaderna,
miljarder kronor.
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199495199394

0,360,36Inlösen

Arealbidrag
11trädesersättning

1,861,86Summa

Finansiering6.4.8
arbetekommissionensförutgångspunkti kapitel 5Som ärangetts en

statsbudgeten.påutgifterökadeföranledainte börförslagenatt
omställ-förkostnaderdeberäknadesbeslut1990 årssamband medI

övergångsperiodenunderstatsbudgetenfinansierasningen översom
miljar-10,7dessaAvkronor.miljardertill 13,6199091-199495 var

kostnaderochomställningsâtgärder restenförkostnaderder kronor
efterfinansieras ävenbehövaskulle pe-åtgärderför permanenta som

omställningsâtgärdemaförkostnadernaHuvuddelenslut.riodens av
Kom-intecknad.deltilldelResterande äriansprâktagna. storredanär

medel underförbrukningenbedömaintei nulägetmissionen kan av
fråndärföravstårochnämndainom denövergângsperioden ramen

grundåterbetalasdemedel inom änandraanvända somramenatt
avbryts.omställningenattav

tillstödetdellämnas1989GATTiöverenskommelsen avSedan en
djurbidraghuvudsakidirektbidrag, avs.k. peri formjordbruket av

prishöj-ersättaförtillkommitDirektbidragen attslag.olika som
bud-underutbetalatshittillsharbudgetmedel. Definansierasningar av

beloppet tilluppgick199192Budgetåret198990-199192.getåren
betaladeskronor utmiljoner4781 somkronormiljoner2 395 varav
har bl.a. använtskronormiljoner700delResterandedjurbidrag. ca

kost-täckaförkreditrörliga använts attdenamorteringenför somav
budgetpropositionenIspannmålsexport.1990 årsförnaderna

kompensa-ställningstagande tillettuttalas10bil.1991922100, att
GATTi ärförhandlingarnadessanstå tillfår199293tionsbeloppet

beaktandemedÖvervägandena också attdå görasbör avavslutande.
EGtilljordbrukspolitiksvenskochjordbruksvensktanpassningen av

försvåras.fårinte
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Kosmadema för spannmålsöverskott hittills främst finansieratshar
med förmalningsavgifter och prisregleringsavgifter på handelsgödsel
och bekämpningsmedel vilka årligen inbringat 700 350 miljo-ca resp.

kronor. Kommissionens sistnämnda avgif-förslag slopa deattner om
för 1994 års innebär bortfallerskörd dessa finansierings-terna att som

källa fr.o.m. juli enlighetden l 1993. Förmalningsavgiften kvarstår i
med 1990 års beslut till 30den juni 1994.

Kommissionen bedömer 000tidigare redovisats 100 haattsom ca
mark kommer lämna 500omställningsprogrammet. miljoner kro-att

kommer då återbetalas. förslagsvis fördelas li-Dessa kan medattnor
delarka 199394 199495.och
För budgetåret 199394 uppgår finansieringsbehovet till 860 mil-l

joner kronor. Kommissionen föreslår finansieras på följandedetatt
sätt.

Förmalningsavgifter 700 miljoner kronor

Återbetalning omställnings-av
stöd 250 -

Direktbidrag varav
spannmål tidigare år 700som -
omfördelning från animalier 210 -

Totalt 8601 -

Beslut finansieringen till spannmålsproduktionenstödetom av
199495 behöver inte riksdagen förrän våren 1994. Förhand-tas av
lingarna med EG GATF-avtal för-skall då avslutade. Ett kanvara
hoppningsvis då också Förutsättningarna för finansie-i hamn.vara
ringen kan på Kommissionen måsteandra ändrade.även sätt vara
emellertid sitt finansieringsförslag kända förhållanden.bygga nu

det gäl-därvid genomförandet 1990 års beslutEtt problem är närav
förmalningsavgiftema ñnansieringskälla.ler hur skall ersättas som

l98990l46 dåvarande de-I livsmedelspolitiken uttaladeprop. om
följande.partemenschefen

Med de övergångsåtgärder jag föreslagit kommerharsom reg-nu
leringen för spannmål övergångsvis behållas Jagtrappasatt av.men

befogat behålla interna avgif-övergångsvis dedet ärävenatt attanser
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spannmåls-påregleringsåtgärdemzfinansierarför närvarandeter som
handelsgöd-avgiftenförrnalningsavgiftenområdet, nämligen samt

förrnalningsavgiften börsänksbekämpningsmedel. Närsel och mot-
gränsskydd.höjtformjordbruket isvarande belopp tillerkännas ettav

fråga.ibesluta dennaregeringenpåDet bör ankomma att
propositionen.biföllRiksdagen

ikapitel 5iutgångspunktemabakgrundKommissionen är mot av
gränsskyddshöj-genomföramöjligheternanuläget tveksam till att en

finansieraeffekter. Ett1994 till dess sättning den juli och1 attannat
Skullebudgetmedel.kronor,700 miljonermotsvarande belopp, är en
skäl ochstatsfinansiellagenomförasinte kunnautökning dessa avav

omfördel-ytterligarekommissioneninte finnsandra attvägar enanser
finansieringenblirfalletså blirOmdirektbidragen bör ske.ning av

följande.199495spannmålsproduktionenförkostnadernaav

Återbetalning kronor250 miljoneromställningsstödav

Direktbidrag varav
700årspannmål tidigaresom -

-910från animalieromfördelning

8601Totalt -

används för fi-medelfinansieringInnebörden denna attär att somav
sådan omför-spannmålssektom. Fnomfördelas tillnansiera kobidrag
behöverstödnivåer görasiförändringardelning i linje med deär som

Kommissionen åter-EG-medlemskapet.införinom animaliesektom
animaliesektom.föranpassningsätgärderkommer med förslag om
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7 Export livsmedelav

7.1 Inledning

Genom 1990 års beslut inleddes successiv avreglering denen av sven-
ska jordbrukspolitiken och övergång till marknadsinriktatetten mer

De interna marknadsregleringama avvecklas undersystem. över-en
gångsperiod. Priserna på de flesta prisreglerade produkter kommer
därefter enbart skyddas från internationell konkurrensatt ettgenom
fortsatt gränsskydd. Beslutet leder också till tidigarede möjlighe-att

för producentema kollektivt finansiera Överskotts-terna att export av
produktion för upprätthålla den inhemska prisnivån bort.att tas

Regeringen har den 5 1992 beslutat medverka med 60 mil-attmars
joner kronor i satsning på exportfrämjande åtgärder för livsmedel.en
Satsningen fyraårsperiod. Det faktum exportsubventioner-avser atten

avvecklas 1990 års beslut livsmedelspolitik be-na genom om en ny
svensk livsmedelsindustrisgränsar möjligheter till etablering på ex-

portmarknader inom sådana inte omfattas syste-varugrupper som av
för industrins råvarukostnadsutjämning.met

EG-perspektivI blir den totala EG-marknaden Sveriges hemma-ett
marknad. Därför förutsättningarnabör för och behovet åtgärderav

kan underlätta svensk etablering på denna marknad prövas.som en
Syftet med sådana åtgärder bör livsmedelsföretagsvenska där-attvara
igenom möjlighet arbeta på EG-marknaden och lära sig dennaattges
marknads villkor. Hänsyn bör till det bilaterala jordbruksavtaltas att

Sverige slutit med EG inom EES-avtalets vissaöppnarsom ram ex-
portmöjligheter de kvoter tillvarandra,parterna samtgenom som ger

avvägningarde måste till andra behov långsiktiggörassom av anpass-
ning svensk jordbruksnäring och livsmedelsindustri står inför.som

7.2 Inhemska förhållanden

års7.2.1 1990 livsmedelspolitiska beslut, m.m.
En utgångspunkt för riksdagens beslut år 1990 livsmedels-om en ny
politik produktionen i princip skall underkastadattvar vara samma
villkor andra näringar. Producentema skall endast för ef-ersättassom
terfrågade och tjänster.varor
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riks-Övergången enligtskallfri marknadreglerad tillfrån enen
Övergången mellanacceptabla former.socialtske underdagsbeslutet

juliden 1inleddesfemårsperiod vilkenskall ske undersystemen en
övergångsarrangemang.antalgällerperiod1991. Under denna ett

kapiteliutförligarebehandlaslivsmedelspolitiska beslutårs1990
påefterfrågastill vadjordbruksproduktionenAtt somanpassas

normaltmed deninnebär,gränsskyddinnanförmarknaden ett yttre
siktproduktionenvärldsmarknadsprisnivån,lägrerådande att an-

jord-överskottSverige. Deefterfrågas inomtill vad avsompassas
eftersomdärmed,minskarproduceradestidigarebruksråvaror som

blir lönsam.produktionen inte
Överskottsproduktionen producentemauppstod garante-attgenom

kundeinte avsättasproduktionen. Depris för helarades ett varor som
världsmarkna-säljasförlustmedmarknaden fickpå svenskaden

skillnadentäckteexportsubventionermöjligtden. Detta attgenomvar
världsmarknadspriset.ochgaranterade prisetinhemsktmellan det

medelintepolitikengamlaalltså i denExportsubventionema ettvar
skulleregleringdendelstimulera handelför upp-utan somatt en av

exporteradesProdukternapris.fastställt inhemskträtthålla somett
avsättnings-bulkvaror. Besluthuvudsakligen oförädlade omvar

förlustkostna-hållaönskemålallmänhetmarknad avgjordes i attomav
möjligt.så lågadema som

produ-kollektivthuvudsakiExportsubventionema finansierades av
produktionen. Dessutompåavgifterolika uttogsattcentema genom

budgetmedel.användes

Övergångsbestämmelser och grisköttför nöt-
budgetårenundertillämpasgrisköttexportfinansiera ochFör nöt-att
utgår bud-ändamålFör detta199192-199394 temporärt system.ett

hela perioden. Detför450 miljoner kronorgetmedel med totalt tem-
Jordbruksverket.administrerasporära systemet av

tillmed hänsynsketthardetUtformningen temporära systemetav
Syftetkonsumentintressen. ärproducent- ochavvägningar mellan att

intresseupprätthålls. Konsumenternastill partiprisemamedverka att
igenomslåframdelskött kanöverskottbestår främst i t.ex.att av

därförbetalasBidragenpriser. åri form lägremarknaden utsomav
skinka ochsorteringar,sortimentet,till vissa delarbegränsade t.ex.av

SJVFS 199114.hela tidendetaljerutgår inte för allasidfläsk och
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Under perioden 17-1991-286-1992 inom för dettahar ramen
stöd 2 990 10 795 griskött. totalanötkött och Iexponerats ton ton ex-
portbidrag detta för 67 miljoner förnötkött kronor ochmotsvarar
griskött 135 miljoner kronor.

Övergångsbestämmelser för mejerisektorn
internaDen mjölkprisregleringen upphörde den juli 1991. för-1 Ett

enklat för lönsamhetsutjämning exponfinansiering inför-system utan
des samtidigt för mejeriproduktionen. avvecklasDetta skallsystem
den 1 juli 1995. Inom för 199192detta har under omfördelatsramen

5001 miljoner kronor från konsumtionsmjölk grädde tilloch öv-ca
riga mjölkprodukter ost, mjölkpulver m.m..

Genom riksdagsbeslut våren 1992under prop. 19919296, J0U15,
rskr. 253 har riksdagen regeringen bemyndigande avvecklagett att

beslutats.utjämningssystemet i takt tidigareänannan som

7.2.2 Export mjölkprodukterkött- ochav
Nöt- och griskött

På nötköttsområdet utrikeshandeln tillhar delen utgjortsstörsta av
s.k. utbyteshandel. Vid de prisrelationer rått har konsumtionensom

bakdelsdetaljer varitnötkött den svenska produk-större änt.ex.av av
tinen. Skillnaden i efterfrågan import samtidigthar täckts genom som
överskottsdetaljer Nötköttsimporten har till övervägandeexporterats.
del bestått detaljer ñlé, biff och medanentrecote exporten ut-av som
gjorts framdelskött. Under 199192 har dock import hel-ävenav av
kropp i ökad utsträckning.ägt rum

Säsongsvariationer i konsumtionen för griskött inneburithar att
den svenska produktionen varit överstiga konsumtionentvungen att

denna skulle täckas svenska under hösten då efterfråganom av varor
säsongsmässigt hög. Exportmönstret har det nötkötts-är motsvarat
sidan ädlare imponerats fläskfiléstyckningsdetaljer t.ex.attgenom

baconoch medan huvudsakligen bestått skinka och sidaexporten av
sidfläsk m.m..

För tiden 1988-1990 har den svenska och grisköttnöt-exporten av
huvudsakligen utgjorts styckat Under år 1990kött. exporteradesav ca
4 500 fryst, styckat Viktigastenötkött. exportmarknader utgjordeton
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gickden svenskaUSA 33 %. En delMexiko 45 % och exportenav
medsvenskaår. dettill under dessa TrotsNorge arrangemangetäven

svenskalite7.3.3 mycket denvidare harEG för färskt nötkött se av
jämförtdessa är,EG-marknaden undergått tillnötköttsexporten t.ex.

denförklarasdel kan dettaår 1986. Tillmed situationen före stor av
marknadspriserEG medför nötkött imarknadssituationen somsvaga

interventionspriserna.underlegatpermanent
trettiotaltreårsperiod tillgick underGrisköttsexporten ettsamma

årUnderMexiko och USA.viktigaste marknadernaländer. De var
EG-länder-fläskkött. Av30 000 styckat1990 exporterades knappt ton

SpanienLuxemburg ochBelgien,på 20 % stodtotala importandelnas
för kvantitetema.de största

Mjölkprodukter
kraftigt efter detminskatmejeriprodukter harExporten att avreg-av

voly-1988-1990årenjuli 1991. Under växteleringen inleddes den l
lyftes frånskummjölkspulver ochde kvantiteter smör utsommen av

kon-omfångmarknaden medanden svenska ostexportens meravar
skummjölkspulver och30 5001990 exporteradesUnder tonstant.

1988-1990 iför perioden32 000 medansmör ostexporten genom-ton
periodenunderOst exporterades3 000snitt låg drygt ton.runt

20 %, medanAustralien caochframför till USA ca 30 %allt
den1990och elvaEG pendlade mellantill procenttre avexporten

på den norskapriserna betaladestotala De högstaostexporten.
till EG-exportvärdet förgenomsnittligamarknaden. Det ostexporten

Samtidigt denperioden.fluktuerade kraftigtmarknaden över som
liten del denförhållandevisEG utgjordetillsvenska avostexporten en
till SverigeEGstotala svenska ostexportexporten, motsvarar enav

60 och 70mellan %med andelarostimponendel svenskadenstor av
för hela perioden.

råvarukostnadsutjämningLivsmedelsindustrins7.253
R KA

intemationelllivsmedelsindustri förden svenskaFör är utsattatt som
iläge konkurrenternaskall komma ikonkurrens inte sämre änett an-

til-till priser,jordbruksråvaror lägretillgång tilldra länder, harsom
kostnader förutjämning industrinsföri tvålämpas Sverige system av



SOU 199287 Kapitel 7 87

jordbruksråvaror RÅK-och internt tillsammans kallatett externt ett-
systemet.

Inom det kan den svenska livsmedelsindu-externa systemets ram
strin i princip förädlade livsmedel där kostnaden för ingåen-exponera
de jordbruksråvaror utjämnas till världsmarknadspris. På motsvaran-
de avgiftsätt för jordbruksråvaruinnehållettas i importeradeuten
livsmedel. Det interna kommer avvecklas och berörs härsystemet att
inte vidare.

RÅK-systemetEtt flertal de livsmedel ingår i ingår också iav som
Sveriges frihandelsavtal med EG s.k. protokoll 2-produkter. För
dessa gäller frihandel, medan kostnaden för ingående jordbruks-varor
råvara prisutjämnas.

Vid avregleringens inledning gjordes vissa begränsningar i möjlig-
RÅK-systemetsheterna få exportbidrag för råvaror inomatt iram

syfte förhindra sådanaatt tidigare kunde erhållaatt varor som export-
RÅK-syste-bidrag inom jordbruksregleringen skulle flyttas tillöver

Exportbidrag därför fr.o.m.met. den julil 1991 maximalt förges
35 % mjölkpulver och 15 % torkade äggprodukter den färdigaav va-

vikt. Samtidigt utökades varuomfattningen i bl.a.rans medsystemet
köttberedningar vilkas råvaruinnehåll tidigare lämnats exportbidrag
för inom jordbruksprisregleringen. För dessa begränsas bidra-varor

RÅK,inom liksom tidigare,get till högst 40 % den färdiganu av va-
vikt.rans

För kompensera bortfalletatt exportstöd för svensk råvaraav an-
vänder vissa industrier i ökad utsträckning importerad råvara gäller
mjölkpulver, och kött. Vidägg fárdigvaran kan restitutionexport av
sökas hos Jordbruksverket för erlagd införselavgift. Därigenom erhål-
ler berörd industri utjämning till världsmarknadsprisnivå. En annan
möjlighet står vidöppen berörda färdigvarorsom export ärav att

särskild bankgaranti erhållamot avgiftsbefrielse vid import rå-en av
varan.

RÅK-systemet kommer förändras i samband med protokoll 3att att
i EES-avtalet, berör dessa produkter, implementeras fulltsom ut.
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överenskommelserochavtalHandelspolitiska7.3

GATT-förhandlingarPågående7.3.1
andTariffsGeneral Agreementhandelsavtalettull- ochAllmänna on

världs-liberaliseraSyftet1947.upprättades årGATT attTrade, var
centralatill detutvecklatsefterkrigstidenunderGATT harhandeln.
omfattarSamarbetethandelsförhandlingar.internationellaförorganet

åravtalsslutandeinträdde partSverigehundratalet somstater.nu
1970-ta-till slutetframgenomfördesGATTför1950. Inom avramen

berör-jordbruksproduktermedHandelnförhandlingsrundor.sjulet
för-pågåendeochDeni dessa.utsträckningliten senastei mycketdes

under hösteninleddesUruguay-rundan,den s.k.handlingsrundan,
avgörandeochviktigaredeblivitJordbruksområdet har1986. ett av

i förhandlingarna.delområdena
förslaggeneraldirektörGATTzs ettpresenterade1991decemberI

fort-för detgrundtillvilket legatjordbmksområdetpåuppgörelsetill
åtgärdervidtamedlemsländernaskallförslagetEnligtarbetet.satta

intemstöd ochgränsskydd,inkl.marknadstillträdeområdeninom tre
skallstödforrnemaolikahur deförprinciperUtifrån deexportstöd.

förhand-sinavårenundermedlemsländerna presenteratharreduceras
lingsbud.

EGs jord-reformendåtidpunktvidladessvenska budet avDet en
pågick.,Vägle-diskussionerbeslutadbrukspolitik inte utanännu var

Sverige tillnärmavaritdockharförhandlingsbudet attdande för
tillframåtarvibl.a. attinnebärFörhandlingsbudetEGs nivå. ossatt

exportsub-de36%-värdet24% och-volymen1999 skära avner
basperio-underjordbruksregleringeninomutbetaladesventioner som

be-medför detgenomförsi budetåtagandena1986-1990. Om enden
återinföra exportsubventioner. GATT-möjligheternagränsning attav

si-kommissionen har iavslutade ochinteförhandlingama ärär annu
gällerSverige lagtförhandlingsbuddetutgått frånförslag somattna

begränsning.ensom

CanadaUSA ochmedSvenska ostavtal7.3.2
1979införde årGATT USAi ettTokyorundansamband med sy-I

uppdeladlands importkvotVarje ärförimportkvotermed ost.stem
huvudpar-består350Sveriges lAvolika ostslag.fördelkvoter ton

theinforprovidedspecially ta-NSPF-ostost s.k.övrig nonten av
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riff schedules till mindre del edamerost margarinostochsamt en av
low fat. Förutsättningarna för till USA försämrades i ochexport
med exponbidragen upphörde den l juli 1991. Ingen ägdeatt export

under halvåretandra 1991. En förbättring har dock skett sedanrum
början år 1992 föroch närvarande förekommer vissav ostexport,en
främst inom NSPF-kvoten. Detta beror på såväl höjda importpriser

sänkta produktionskostnader.som
Sedan år 1981 Sverigehar också Canada.medett ostarrangemang

Detta inte bilateraltär har förhandlats derent utan gemensamt av nor-
diska ländema. Enligt avtalet inte Sverige eller de nordiskagaranteras
länderna någon kvot Canada har gjort allmänt åtagande in-utan ett att

vidta några åtgärder försvårar den nordiskate Iostexporten.som gen-
gäld åtar sig de nordiska länderna de restitutioner eller liknandeatt

utbetalas skall så avpassade priserna på intesom attvara exportosten
understiger priserna liknande kanadensiska ostslag.

7.3.3 Sveriges nötköttsarrangemang EGmed
I samband med Sverige ingick frihandelsavtal EG årmed 1973 in-att
fördes särskilt för nötköttsexport till EG från Sveri-ett arrangemang

Österrike och Schweiz. EG tillämpar särskild avgift vid importge, en
färskt nötkött, helt eller styckat, från dessa länder. Avgiften base-av
på särskilt exportpris beräknas uppgifter frånettras attsom genom

de länderna rörande partipriser och exportbidragtre vägs samman.
Österrike ingår sedan maj 1992 inte längre i och iarrangemanget en-
lighet med detta baseras avgiften på sammanvägning uppgifteren av
från Sverige och Schweiz. Den särskilda importavgiften i regelär av-

lägre densevärt än generella avgiften, för 0närvarande kronor. Utö-
den reducerade avgiften tillkommer dock tull 20 % vid importver
EG.till

7.3.4 EES-avtalet och den bilaterala
jordbruksöverenskommeIsen
EES-avtalet omfattar inte den egentliga jordbrukspolitiken, jordbruks-
näringen påverkas detta såväl direkt indirekt avtalet. Indi-trots som av
rekt påverkas jordbrukssektom den fria rörlighet förgenom varor,
tjänster, kapital och arbetskraft avtalet innebär. Det framförärsom
allt i fråga kostnader för insatsvaror, tjänster och finansieringom
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Av-kostnader.tillleda sänktadvs.effekter,positivaavtalet kansom
vilkajordbruksprodukterbearbetadevissahandeln medtalet omfattar
EG.medfrihandelsavtalEFTA-ländemasomfattatstidigareäven av

varuomfattningtidigare ettutvidgning samtEES-avtalet innebär aven
till3protokollEES-områdetför helaprisutjämningssystemenhetligt

kraftigtutjämningsbeloppenblirviktig konsekvensavtalet. En re-att
detvidareinnebärenhetligt attInförandetduceras. systemett merav

änd-Entillämpas.kanlängreinteavgiftsfmansieradeinterna systemet
gällandeändringemellertidkräverring till avsystemett externt

GATT-bindningar.
jordbruksöve-bilateralaantalknutitsocksåavtalet harTill själva ett

avtal in-EFTA-länder. DettaenskildaEG ochrenskommelser mellan
Sverigetillvid importEGfrånjordbruksvarorvissanebär resp.att

införsel-frånbefriastill EGvid importvissa jordbruksvarorsvenska
överenskomnaförfall inomi de flestatullar,avgifter och ramen

kvantiteter.
ömsesidiga tull-inrättasnötköttsprodukternötkött ochFör färskt

för0004omfattar kvotemaFör nötköttavgiftsfria kvoter. tonoch
tilltillträdebearbetade köttvaror500medan lvardera gestonparten,

till EGssvenskamotsvarande5002svensk marknad och varorton av
marknad.

svenskföravgiftsfria kvotertull- och exportEG vidare avöppnar
iSverige ochetablerarmotsvarandemargarin. På sättbl.a. ochost

margarin ochEGfrånimportför tullfrikvotmed avtalet en av-aven
grönmögelostcamenbert-typ,förgiftsfri importkvot ostost, t.ex. av

vardera mark-på000omfattar 1Margarinkvotemafetaost. tonsamt
härdost,000lEGtillför ärexportkvoten tonnad. svenskaDen 0st

marknaden.svenskatill dentillträdeEGfrån300medan l ostton ges
balanserat.i principförmånemaömsesidigadevad gällerAvtalet är

utnyttjan-videxportbidragtillämparEG inteförutsätterBalansen att
har sedemeraavtalet,uttalat iklartinteDettade kvotema. är menav

EG-kommissionen.skrivelse frånsärskildbekräftats i en
möjlig-utvecklingsklausulenavtaletinslag iEtt viktigt är gersom

demerhålla förmåneroch utöverhet somärparternaatt, ense, geom
överenskommits.

livsme-ochsvenskt jordbrukavtalenSammantaget kommer att ge
ochEG-marknadenkonkurreramöjligheterdelsindustri ökade att

kon-samtidigtEES-marknaden,hela3-produkterför protokoll som
hemmamarknaden.naturligtvis ökarkurrensen
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Övriga7.3.5 avtal
Utöver jordbruks-de kvoter inom för det bilateralaöppnassom ramen
avtalet EG pågår förhandlingarna bilatera-med med andra länder om

Åtagandekvoter. i form jordbruksproduk-bl.a. tullättnader påav
har redan framförhandlats med de baltiskater staterna.

7.4 EGs marknadsreglering för mejeriprodukter, nöt-
och griskött

De generella principerna för EGs marknadsreglering be-har redan
handlats i kapitel I detta kapitel också den nyligen beslutadetas re-
formen Gemenskapens jordbrukspolitik I det följande görsav upp. en
beskrivning principerna för regleringen för mejeriprodukter, nöt-av
och griskött. Eftersom politikens traditionella instrument kommer att

kvar efter reformens genomförande så dessa prin-även kommervara
ciper således fortfarande gälla tidpunktvid den svensktatt ettsom
medlemskap kan bli aktuellt.

Effekter pris- och kostnadsnivåer i produktionen, kon-samt
kurrenstryck marknaden, medlemskap också faktorerärettav som
har betydelse för fortsattaden diskussionen. Detta har dock behand-
lats i kapitel 4 och utvecklas därför inte ytterligare följande.i det

7.4.1 Mejeriprodukter
Det kraftigaste marknadsingripandet inom mejerisektom de kvoterär

gäller för mjölkproduktionen. Varje EG-land tilldelatsharsom en
produktionskvot.

Målsättningen med regleringen rikt-visst prisär att garantera ett
pris till producentema för mjölk mejeriprodukter påoch säljssom
EG-marknaden eller utanför denna. Marknadsregleringens delar syf-

på olika till möjliggöra riktpriset för levereradedensätttar att att
mjölken skall uppnås.

På för spannmålsregleringen tillämpassätt ett systemsamma som
med intervention offentliga stödköp till garantiprislägstaett av- -
vissa nämligenprodukter, skummjölkspulver vissa italien-ochsmör,
ska Interventionsköp skall undantagsåtgärd och inköpenostar. vara en
kan begränsas till vissa delar året. Uppköpen sker marknadspri-närav

nivåsjunkit till viss under interventionspriset. Som altema-set etten
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pri-tillkan EG-stöd lämnasför lagringtiv offentliga uppköpentill de
fast-mejeriprodukterolikaFörlagring vissa mejeriprodukter.vat av

sinitröskelpris, vilketriktprisetiställs också med utgångspunkt ett
principiskallinförselavgiftenför gränsskyddetgrund ut-utgörtur

världsmarknadspris.tröskelpris ochskillnaden mellangöra
Tull före-mejerisidan.påkompliceratSystemet för gränsskyddet är
omfattasförenbartmejeriprodukterkommer i fråga somvarorom

mejeriva-Mjölk ochfruktyoghurt.råvarukostnadsutjämning, t.ex.av
oli-olikavariera förkaninförselavgifter vilkabeläggs med varor,ror

såda-föravgifterlägretiden, kanmarknaderka utöver tast.ex.samt
inommarknaderandraEG ochmellaningår i handelna somvaror

Principenkvotarrangemang. äri vissaför bilaterala avtal, t.ex.ramen
ochtröskelprisetmellanskillnadeninförselavgiften beräknasatt som
im-antalfinnsDärutöverprisnivå importeradepå den ettvaran.en
EGavtalsärskildaframför allt grundasportrestriktioner vilka som

GATlYsinomslutit tredje-ländermed olika även ram.men
tilläm-i priserutgångspunkt demedfastställsExportbidragen som

Restitutioner-mejeriprodukter.handeln medinternationellai denpas
tilldifferentieras med hänsynocksåtidigarekan nämnts ex-na som

produk-100förlämnaskan bidragnärvarandeportmarknad. För ca
vecka.fjärdefastställsBidrageninom mejerisektom.ter var

för olikavarierarinförselavgifterSåväl EGs exportbidrag som
förädlingsgrad. Förpåframför allt beroendeprodukter, att en upp-ge

grevé-förexportbidraget kanfattning nivån nämnas ostatt avom
vå-underexportbidragi13,50 kronorkgerhöll EG-exportörertyp ca

införselav-svenskanivån på denungefär1992. motsvaradeDettaren
tillinförselavgift förMotsvarandegiften på produkt. exportsamma

högrenågotsamtidigtlågtillfälleEG vid dettaostsortsammaav
14,75 kronorkg.

handelsavtalbilateralaflertalSverigeEG till skillnad frånhar ett
vilkaost,huvudsakimejeriproduktermedomfattar handelnsom

exportbidrag.importavgifter ochberäkningenockså kan påverka av
reglerna.generellafrån deEG undantagDärigenom har skapat

7.4.2 Nötkött
iorienteringspris och,årligenfastställsnötköttsregleringenInom ett

pris tillpriserinterventionspris. Dessaförhållande till detta, ett avser
standardkvaliteter. Interven-vissafastställs förPrisernaproducent.
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tionsuppköpen begränsade kan först i medlemstatochär görast.ex. en
marknadspriset nationellt sjunker till viss nivå under interven-när en

tionspriset. Marknadspriset således ligga under interventionspri-kan
Dessutom finns för årligen totalthur mycketgränsövreset. en som

inom EG kan köpas in enligt interventionsförfarande. Interventions-
köp begränsas vissatill vissa delrnarknader, vissa slag kött,numera av
kvantiteter och vissa delar året.av

Priset vid försäljning från varierarinterventionslager beroende
köttet bearbetat eller används på EG-marknaden.ärexporteras,om

Precis för mejeriprodukter kan stöd utgå till privat lagring.som
Gränsskyddet vid import till EG består både tull ochnötköttav av

rörliga införselavgifter. 20 för 26 förTullen % kött och % kött-är
konserver. Införselavgiftens nivå förhållandet mellanbestäms av
marknadspris och orienteringspris. I vissa fall ingen införselavgifttas

marknadspriset når viss nivå orienteringspriset.när överut, t.ex. en
Eftersom gemenskapspreferensen för nötkött stark huvud-är styrs

importen internationella preferensavtal, vilka avgörparten stor-av av
lek på såväl tull införselavgift. Det tidigare nämnda svenska nöt-som
köttsarrangemanget för färskt införsel-nötkött sådant avtal. Deär ett
avgifter och tullar EG tillämpar således prisnivåsåvälavgörssom av

nivån på eventuella exponbidrag i exportlandet.som
Exportbidrag utifrån skillnaden mellan prisnivån inom EGsätts

och världsmarknaden. Nivån kopplad till produktens kvalitet, vär-är
de och exportdestination. i fleraDestinationsländerna indeladeär

Sverige återfinns i den till vilken lägsta nivångrupper. ex-grupp
portsubventioner utgår. i EG jämfört Sveri-Exportbidragen medär,

mycket låga. Detta beror marknadsprisemade lägre och attge,
utanför interventionssystemet förekommer i relativt li-endastexport

omfattning. från oli-Kött interventionslager kan underten exporteras
förutsättningar.ka utförsäljningI normalfallet handlar det sto-om av
kvantiteter. Exportörema till nedsatta pri-kan köpa köttett.ex.ra

härutöver får indi-och exportbidrag. För denna utgår alltsåexportser
rekta exportsubventioner. vidI vissa fall utgår dock inga bidrag ex-

från interventionslager.port
I tabell 5 exportbidrag införselav-exempel på nivån ochges

gifter i EG Sverige tabellenoch vid tillfälle våren 1992.under Avett
framgår EG differentierar exportbidragen destina-beroendeatt
tion. På olika införselavgifter medmotsvarande tillämparsätt man
hänsyn till köttets ursprungsland. Vidare framgår för de däratt varor
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TabellenEG bidrag lägre.motsvarandeSverige exportbidrag ärger
åskådliggör kom-någotexempel vilketskall främstdock ettses som

särlösningar och undan-andraplexiteten i EGs reglering. Att även
framgårtillämpasköttproduktermedtagsbestämmelser i handeln av

texten ovan.

majinförselavgifter för nötköttexportbidragTabell 5 Exempel och - -
1992

SEKkg
lnförselavgifter tillExportbidragfrån

Färskt eller kylt
SverigeEGlEG Sverigenötkött

Helaeller halva
l4,00-l7,30Sv3,75-4,90kroppar destination Sv --

21,017,50-l4,60övriga -

30,003,60-8,90 SvBcnfritt nötkött Sv --

36,067,15-26,5övriga -

Fruset nötkött

l4,00-l7,3014,50Sv3,75Helaeller halva Sv -
kroppar

14,507,50-l0,80övriga -

30,0024,9520,80 Sv3,60-5,30Benfritt Svnötkött

24,955-l4.0övriga l

omräknadetillfzellesråd,Dk, ochKødbranchensEGs införselavgifter frånexportbidragoch
lECU8,5 SEK.SEK enligt centralkursgrön

EG. Eftersomdennavid import till är vär-införselavgifter tullUtöver1 även ut entas
tullen förUppskattningsvisskullevärdet importvaran.dctull storlekenavgörs av benftittkronorkg. Förlika med6eller halvakropparsvensktfärskt kött, hela vara

den hög-på30 kronorkg beroende8 ochvarieramellannötkött kan tullbcloppet vara
fruset köttförTullbeloppenoxfilé.för ädlarebitarskulletullen typutsta Lex. ms tv
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7.4.3 Griskött
Grisköttproduktion behandlas regleringstekniskt inom EG i princip

vidareförädling spannmål. Ekonomin i grisproduktionensom en ärav
i hög utsträckning påverkad spannmålsprisema eftersom spannmålav

väsentlig beståndsdelutgör fodret och därmed produktions-en av av-
kostnadema. För griskött finns därför ingen interventions-permanent
ordning motsvarande slag för nötkött och stödet till grisköttav som

Årli-belastar den budgeten i mycket liten utsträckning.gemensamma
fastställs baspris det eftersträvadeutgör producentpriset.ettgen som

Medlemstatemas sammanvägda genomsnittspriser, vilka rapporte-
in till kommissionen varje vecka, det s.k. referenspriset.utgör Re-ras

ferensprisets förhållande till det fastställda baspriset kan grundutgöra
för eventuella marknadsingripanden. Interventionsköp kan bådegöras

offentliga uppköp ocheller tillstöd privat lagring. Stödgenom
interventionsköp har hittills, under normala förhållanden, integenom

förekommit inom EG. Grisköttmarknaden i praktiken i litenär
omfattning berörd regleringen varför marknadsinslaget högtärav
och priserna kan variera i hög utsträckning, vilket framgår figurav
5.

Figur 5

Markedsprisentor halvesvin i EF

W-
a.

17-

Stamulmmantagningn- apa-ns w um 1um,
B571966 1908 1959 7990 V99|

Källa Danske Slagterier

Det gränsskyddet för griskött uppbyggt med utgångspunktyttre iär
slusspriser och importavgifter. Slussprisema skall i princip ange pro-
duktionskostnadema för grisuppfödare inom EG skulle ha fåtten som
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beräknasImportavgiftemavärldsmarknadspris.tillspannmålenköpa
spannmålenförmerkostnaderEG-producentensiutgångspunktmed

avgiftenBeräkningengemenskapspreferens. avtilläggmed ett enav
marknadspri-liggerallmänhet överivilkettröskelpriset,frånutgår

dyrpåbaserasproduktionenocksåförutsättsberäkningenI attset.
spannmål.EG-producerad

inter-frånEGutgårgrisköttförexportbidragenberäkningVid av
uppföd-iskillnadfrån denochmarknadsförhållandenoch externana

kunnathadeställetispannmålenskulle existeratningskostnad omsom
världsmarknadspris.tillköpas

motsvarandeförliggerÄven grisköttför pro-exportbidragEGs
EGsSverige.iutbetalasi dagbidragnivån deunderdukter som

exportbidragikronorkg21992vårenerhöll underexportörer ca
produkterdeförexportbidraget somsvenskasamtliga Detför varor.

19och10mellansamtidigt pålågsida,ochskinkaerhöll bidrag, t.ex.
dessaSverige förtillInförselavgiftenprodukt.beroendekronorkg

införselavgif-motsvarandeEGsmedankronorkg19låg runtvaror
produkt.beroendekronorkg8mellan 6 ochter var

måldiskussionförändringarBehovet7.5 av -
omställningenarbetekommissionens är avför attutgångspunktEn

inträdet ividSverigesåsådantpå sättfullföljasskall attjordbruket ett
livsme-ochjordbruksnäringkonkurrenskraftigochstarkEG har en

livs-förändringarföreslå sådanaKommissionen kan avdelsindustri.
förutsätt-ändradedemotiveradedenmedelspolitiken är avansersom

harriksdagochRegeringinnebär.EG-medlemskap un-ningar ettsom
frå-pekat253rskr.JoUl5, att19919296,1992 prop.vårender

livsmedelspo-1990 årsiavskaffadesvilkaexportsubventioner,gan om
pågåen-debakgrundbl.a. attbörbeslut, prövas,litiska mot avnytt

avslutas.kunnatinte harGATT-förhandlingamade
förbehövsexportbidrag attföljande an-i det rörDiskussionen om

förochpolitikframtida attEGstilljordbrukspolitiksvenskpassa
framEG-marknadenverkalivsmedelsindustri skall kunnasvensk

medlemskapstidpunkten.till
omfattasSverigeEG kommer attmedlemmar avframtidaSom av

tidpunktenvid denharjordbrukspolitiken. Den merden gemensamma
utgångspunktEndagsläget.ipriseroch lägre äninkomststöddirekta
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sammanlagdaför stödnivåndet fortsatta dock avär attresonemanget
lägre ni-pris- direktstöd i EG i dagens dvs.och stort motsvarar en-

för mjölkproduk-vå gäller dockdagens svenska. Ett undantagän
förväntas ökationen följd reformen kandär lönsamheten som en av

tillämpningför EGs jämfört fortsattmjölkproducenter med aven
intervention och exportstödden politiken. mednuvarande Det system
finnas instru-tillämpas inom EG i kvar. Dessadag kommer attsom

finansieras medadministreras EG-kommissionen ochment gemen-av
desvenskabudgetmedel. Liksom i det gamla ärsystemetsamma

admini-upprätthållagrundelement i politik syftar till ettatten som
strativt pris verka prisstabiliserande.och även

harUtöver politik livsmedelsexportenden rörgemensamma som
uppgiftenskilda medlemsländer nationella exportorganisationer vars

utgår inte till derasfrämja livsmedelsexport. Några EG-medelär att
inte betala någraverksamhet. Dessa organisationer får heller ytter-ut

skulleligare direkta exportsubventioner till utvalda produkter som
huvudsak påinriktas ikunna snedvrida konkurrensen. Deras insatser

generella marknadsföringsinsatser.
medsvenskaEGs exportpolitik skiljer sig dock från det system ex-

lnterventionen, dvs. stöd-tidigare tillämpades.portsubventioner som
mjölkpulver ochköpen, begränsad till vissa t.ex. smör,är varor

först prisetvissa kvalitetsklasser kött och volymer och sker närav
möjlighet varieranår viss nivå. Marknadsprisema större attgesen
hård. Exportsubven-och på allmänhetkonkurrensen marknaden iär

exportmark-tilltionema tillämpas också hänsynsätt tarett som
naden för olika produkter.

anbudsför-kopplad tillExporthanteringen i utsträckningär ettstor
utbeta-effektivare användning defarande, vilket syftar till att avge en

således inte få tillbakalade Som vibidragen. medlemmar kommer att
hela skillna-princip utjämnadevår gamla exportbidrag ityp av som

Interventionsinköppris världsmarknadspris.den mellan inhemskt och
nivåer. Sven-når lågafår betydelse i situationer marknadsprisemanär

EG-exportörermed andraska kommer konkurreraexportörer att
utanför Gemen-få till länderutnyttja subventioner föratt exportom

skapen.
fullt i CAP kommerFrån den tidpunkt Sverige deltarnär ut sven-

Med undantagfritt säljas inom gemenskapen.ska livsmedel kunnaatt
handelshin-ingaför sanitära skyddsbestämmelser kommereventuella
jordbruketsEG. Det svenskafinnas Sverige och övrigader mellanatt
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näringenvälkonkurrenskraft huroch livsmedelsindustrins avgörs av
dentillefterfrågan ochsig till EG-marknadenslyckas anpassa

framtideniEG kommerprisnivå kommer gälla där. även attattsom
prisnivålägstamarknadsregleringha garanterar att ensomen

kanprisnivålägstaproduceras till dennaskyddas. De kanvaror som
interventions- och exportstödsystemet.avsättas genom

EG.tillgränsskydd vidI dag svenska exportörermöter exportett
obetydligt inslaginnehåller inteEftersom EGs reglering över-ett av

mark-faktiskahögre detpriset i allmänhetskydd det skyddade änär-
någraharundantageftersom Sverige med vissanadspriset och nte-

praktikeniEG vissa produkterexportsubventioner tillär export av
påfrån etablerashindrasomöjlig. kan hävda dessaMan attatt varor

kcnkurrenskraf-skullevid tidpunktmarknad de varaen senareen som
de till däroch säljasförutsättning kan producerastiga på under att-

gällande priser.
fö-livsmedelsindustrin redanEnligt kommissionen den svenskabör

etablera kana-på EGs marknad,medlemskap kunna verka t.ex.ettre
industrin liggerdessa kända. Förler för svenska produkter och göra

marknadbearbetadet naturligtvis värde i kunnaett stort att somen
hemmamaiknaden.delinom år kan komma attett vara en avpar

EG-marknaden. ltillfinns olika möjligheter få tillträdeDet att
frågaiavvägningar.EGs marknadsmässigaexportpolitik görs t.ex.

Motsvarandedestinationen.med tillnivån exportbidrag hänsynom
rktade sigexportsubventioner uteslutandesvenska insatser motsom-

omöjli-sannolikthandelspolitiska skälEG-marknaden skulle varaav-
EG. Sverigemotreaktioner fråninföra, eventuellt leda tillatt samtga

jordbruksavtaletdet bilateralahar dock de kvoter gersomgenom
EGstillhandelshinderskaffat sig för utanett utrymme export

Även färskt nötköttpreferensavtal i frågamarknad. det omgenom
örmånligareSverigeslutit EG fårSverige har med ensom

förädladefinns för vissabehandling. Genom det frihandelsavtal som
RÅK-för livsmedelsexport s.k.ocksåprodukter finns ett utrymme av

produkter.
perio-EGsvensk till just underOm vill underlätta för exportman

utvidgning kvotema den bästafram vä-den till medlemskap är aven
andra marknader. Exportenprioriterar EGKvotema gentemotgen.

subventioner.någraeller producentersig skattebetalarekostar vare
ak-inteutvidgning kvotema för närvarandeProblemet ärär att en av

förhandlingerfaritKommissionen hartuellt för EG-sidan. att omen
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utvidgning kvoterna inte kan till stånd förrän tidigastkommaav
under 1993. Kommissionen efterSverige bör ochsträvaattanser
verka för utvidgning finnsdet bilaterala avtalet så detsnarten av
möjligheter för detta, eftersom framkomlighet intedenna vägs ärmen
given måste dock andraäven vägar prövas.

Genom 1990 års politik har möjligheten subventioneranvändaatt
för möjliggöra bekostaoch tagits bort. möjlighetDennaatt export
kommer finnas för Sverige EG-medlem. Vid bedömningatt som en

det motiverat före medlemskap återinföra denna möj-är att ettav om
lighet bör beaktas vilka effekter olika utforrnningar exportbidragav
får och vad kan uppnå i form marknadsetablering.man av

Ett de viktigare syftena med 1990 års livsmedelspolitiska beslutav
eliminera den olönsamma överskottsproduktionen. Dettaatt ärvar

också motiven bakom den nyligen beslutade reformen CAP.ett av av
Med reformen vill EG minska överskottsproduktionen. De överskott

produceras inom många EGs jordbrukssektorer belastar densom av
budgeten marknadsprisema.trycker ocksågemensamma men ner

Konkurrensläget skiljer EGs marknad från den svenska. Inom ani-
malieproduktionen framför allt mejeriprodukter och nötkött har
marknaden under de åren präglats kraftiga överskott, vilkasenaste av

marknadsprisema i nivå med eller under interventionspri-pressat ner
Sverige har konkurrenssituation och, bl.a. till följdsema. en svagare

effekter avregleringen, balanserade marknader vilketav genom mer
innebär priserna höjs till gränsskyddad nivå vid underskottatt upp
marknaden.

Möjligheterna sig in EGs marknad med produkter bulk-att ta av
karaktär denna bakgrund, med hänsyn till iär överskyddetmot samt
gränsskyddet, förmodligen små och marknadsprisema låga.mycket
Det betyder bulkprodukter med hjälp exportsubventio-att export av av

inte kan lönsam affär varken före efteretteller medlem-ner vara en
skap. Vid överväganden åtgärder för inomfrämja deatt exportom

måstetvå åren hänsyn också till de volymbegränsningarnärmaste tas
för subventionerad eventuellt GATT-avtal kan inne-export ettsom
bära. Bulkexport skulle vidare till långsiktigtvarken bidra lönsam-att

byggsmarknader eller till svenska priserna tilldeattma upp anpassas
EGs. De produkter kan måste sålunda förädla-aktuellasom vara vara
de och i begränsad mängd.exporteras en

livsmedelsexportAtt främja bidrag sannolikt skekan baragenom
stöd generell tillkaraktär med hänsyn exportmarknadema.genom av
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andratillEGtillsåvälutnyttjas förgenerellt stöd kanEtt export som
gränsskydd kanochprisnivåexportlandetsBeroendemarknader.

nöd-inteexportstöd behövervariera dvs.ilönsamheten ettexporten -
svenskaUpparbetadeEG.tilltill export-vändigtvis leda exporten

medlemskaps-kommandetillgång i delandtill tredjemarknader är en
förhandlingarna.

budgetmedelantingenfinansierasExportbidrag kan somgenom -
tidigareenligt detproduktionsavgift,i EG ellersker sven-genom env

be-utformas ochpå hur deberoendeExportbidrag kan,ska systemet.
pris-påverkamarknaden,inhemskadenkonkurrenslägetroende

behovetbakgrundomfattning. Motbildningen i olika anpass-av enav
börEG-medlemskapetinförkostnadnivå ettochning svensk pris-av

marknadsprisema.svenskahöjer deinteutformas så detbidrag att
talar förÄven Dettaönskvärt.detta attkonsumentsynpunktfrån är

budgetmedel bör användas.
marknadsetable-i frågaeffekterför vilkaavgörande frågaEn om

begrän-Ettlivsmedelsindustrinfår hurring exportstöd är agerar.ett
bran-innebäraskulleprodukterförädladeför vissa attexportstödsat

Ex-marknadsföringsinsatser.meddettaaktivt måste kompletteraschen
mellan detskillnadenlägreEG generelltinom änportbidragen är sett

Exportbidragvärldsmarknadspriset.produktionspriset ochsvenska
därför inteskulleEGinomnivå tillämpasden ut-motsvarar somsom

Vidvärldsmarknadspris.ochprismellan svensktskillnadenjämna en
företagen.svenskadeskillnad bärasfår dennasådan ordning av

livsmedelsexportsvenskfrämjaförSkall insatser somgöras att
vissatillinsatser begränsassådanasubventionerad börinnebär export

EGutanförinom ellermarknadkanprodukterförädlade ensom
uppgiftsininte detharKommissionenmedlemskap.efter sett somett

Avsiktenkonkurrenskraft. ärmöjligaenskilda produktersbedömaatt
ochproduktomfångdetalj reglerariförslaginte lämnaatt som

funnit detundantagsfallnågradock iKommissionen harnivåer. ange-
Insatsemaprodukter.för vissainsatserpeka behovetläget att av

mark-svenskaprishöjande denså inte verkarutformas debör att
stöd-till EGzsanpassninglångsiktigsåledes motverkarnaden och en

enkel.börkringAdministrationen görasnivåer. systemet
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överväganden7.6 förslagoch

Mot bakgrund vad tidigare redovisats föreslås i följande åt-detav som
gärder för främja förädlade livsmedel inför EG-att exporten ettav
medlemskap.

Kommissionen förordar i första hand regeringen verkar föratt att
de ömsesidiga tull- och avgiftsfria kvoter inrättats inom bila-detsom
terala jordbruksavtal slutits i anslutning till EES-avtalet för vissasom
jordbruks- och livsmedelsprodukter både frågautökas i om varuom-
fattning och kvantiteter. Möjlighet till detta finns i avtalets utvecklings-
klausul. En sådan utvidgning skulle enligt kommissionen det bäs-vara

underlätta försättet svensk under perioden fram tillta att export ett
svenskt medlemskap.

Som framgår föregående avsnitt måste dock andraäven vägarav
Förslaget därvid huvudsakligen utformatprövas. princip-är ettsom

inriktningmed på sådana produkter där svensk livsme-resonemang
delsindustri efter medlemskap kan förväntas bedriva lönsamett en
handel på EGs villkor. Den konkreta och detaljerade utforrn-mer
ningen insatserna bör överlåtas till Jordbruksverket i samverkanav
med livsmedelsexponörema. Jordbruksverket också följabör löpande
och utvärdera effekterna de genomförda förslagen för såatt,av om
behövs, genomföra eller föreslå erforderliga åtgärder.

Kommissionens utgångspunkt har varit det produkternasäratt
framtida konkurrenskraft skall behovet insatser. Medavgörasom av
detta kan det visa sig andra livsmedelsprodukterangreppsätt ävenatt

de i det följande förslaget omfattas särskildaän bordesom ryms av
insatser. T.ex. kan det föräd-produkter i råvaru ochellerröra som
lingsledet uppnått sådana särskilda kvaliteter de efter visst initialtatt
stöd kan bedömas konkurrenskraftiga på EG-marknaden. Iävenvara
nuläget det dock inte möjligt förutsäga vilka produkterär att som
skulle kunna beröras. Kommissionen inte tagit ställning tillhar en
produktomfattning skulle motivera bestämmelser. Detändradesom
bör ankomma på Jordbruksverket föreslå lämpliga åtgärderatt ettom
sådant behov visar sig.

Det svenska inomexportstödet bör till den nivå gälleranpassas som
EG. Därmed skapas incitament för fortsatt kostnadsanpassningen som
kan svenska produkter konkurrenskraftiga EGs. Kommis-medgöra
sionens bedömning fåexportstödet kommer begränsadär att att en om-
fattning.
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förslagenFinansiering7.6.1 av
finansie-kapitel 5 i frågaitidigaremed vadI enlighet angetts omsom

ökadeföranledainteförslagenbör ut-kommissionens förslagring av
ytterli-utvecklasFinansieringsmöjlighetemastatsbudgeten.gifter

huvudin-harföljandei detläggsförslagavsnitt 6.4.8. I dei somgare
finansieraförbehövsmedelytterligarevarit deriktningen attatt som

överenskommelsensedandirektbidragfrån deförslagen skall tas som
in-Detjordbruket.stöd tilllämnasvia budgetmedelGATI 1989i som

ocksåvilketdirektbidraganimaliesektomsomfördelningnebär aven
främstinsatsernaexportfrämjandedeeftersomlogisk kopplingär en

animalisktlivsmedel medberör ursprung.

Mejerivaror7.6.2
Ostexpørt

inombedömningkommissionensvaruomfattningfråga attI är me-om
för iexportstödinföramotiverat ostjeriområdet kan det ettattvara

finnsvilken detförproduktförädladOstomfattning.begränsad är en
markna-utländskamarknadsetableringlångsiktigtillmöjligheter en

der.
1980-talet legatslutethar undersvenskaDen totala ostexporten av

fort-dettafrånrimligt utgå även000 Detdrygt 3 attär attton.runt
medlemskapsdatum,till svenskteller framsiktsättningsvis, kort

tillmöjlighetexportvolymframtida högstakommer omatt envara
SverigeEES-avtaletsåterinförs. Inomsubventionerad ram gesexport

bud000 DetEGtill lavgiftsfri exportkvot ton.därutöver somomen
pågående GATT-deför1992 lagt inomvårenSverige under ramen

förvisstUruguay-rundaninom attutrymmeförhandlingama ettger
viinnebär bl.a.Förhandlingsbudetexportsubventioner. attåterinföra

% och värdet -24-volymen1999 skärafram tillåtar att neross
basperiodenunderutbetaladesexportsubventioner36 % de somav

GATT.avsnitt1986-1990 tidigarese om
vissa be-dockför börexportstödssystemutformningVid 0stettav

GATT-budettill deskallHänsyngränsningar iaktas. tas ramar som
exportsub-utbetaldavärdetgenomsnittligadetFör ärostexport avger.

0003basvolymenkronor och ton.ventioner 34 miljoner motsvarar
exportsubventiondenöverstigavidare inteNivån stödet bör som

kronorkg.förEG betalar ostut
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Ett exportstöd motsvarande 34 miljonerdet ovanstående kostar kro-
år det maximala GATT-budet kanutrymmet ut-nor per om som ger

nyttjas. Under förutsättning svenska företag den avgiftsfriautöveratt
till EG lyckats i omfattning under ti-exporten exportera samma som

den före 1990 års beslut skulle det medge genomsnittligt exportbi-ett
drag på 11 kronorkg. Under förutsättning Sverige blir medlemattca

EG den januari 19951 och exportstödet kan börja utbetalas frånav
halvårsskiftet 1993 kan det för perioden fram till medlemskap totalt

sig miljoner51 kronorröra om
För alla mejeriprodukter tillämpas för närvarande förenklatett sy-

för lönsamhetsutjämning mellan olika mejerier. Syftet allastem är att
mejerier produktionsinriktning skall likartade möjligheteroavsett ges

betala producentema pris för råvaran. l belastasatt systemetsamma
lönsamma produkter med hänsyn till förhållandet mellan produktions-
kostnad och konsumentpris med avgifter medan bidrag utgår tillett
mejeriet för all invägd mjölk vad till.den har Denanväntsoavsett
totala omsättningen i utjämningssystemet för mjölk ligger under årett

2,5 miljarder kronor. Systemet infördes för övergångsperiodca en
följd 1990 års livsmedelspolitiska beslut skall i enlighetochsom en av

med detta beslut helt avvecklat juli 1995.den lvara
Exportstödets finansiering antingen inom förkan ske det för-ramen

enklade utjämningssystemet eller budgetmedel. Systemen hargenom
olika kännetecken fåroch olika effekter.

finansieringEn inom för utjämningssystemet skulle relativtramen
enkelt kunna införas. Delar avgifterna skulle för exportfi-avsättasav
nansiering. Bidragen till den invägda mjölken skulle därmed behöva
minska vilket skulle beröra alla mejerier. Att använda sig utjäm-av
ningssystemet dock inte anpassning till EG. Det vidarekanvore en va-

svårt exakt volymen den kommande och där-avgöraattra exporten
med vilka avgifter behöver för finansiera den. Systemetatttas utsom
skulle därför behöva ha regleringsfunktion tiden. Att användaöveren
utjämningssystemet innebär i princip återinför kollektiv fi-att man en
nansiering eftersom mejerier bidrar finansie-samtliga tillexporten,av
ringen. Riksdagens beslut livsmedelspolitiken innebär vidare attom
avgifterna i det förenklade utjämningssystemet inte får användas för

l98990146,exportfinansiering 62.J0U25, s.
direktaAtt medel för skulleavsätta export ett transparentvara mer

eftersom det redovisade vilka exportsubventioneröppetsystem ut-som
gått. EG-anpassningsperspektivUr skulle det ligga detnärmare sy-
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finansie-budgetmedel förtillämpas inom EG där används attstem som
inomförordar därför medelKommissionen avsättsatt ra-exporten.ra

direktbidrag.för jordbruketsmen
ochkonsumentpriserpåeffekternasvårt kvantifieraDet är pro-att

effekterför Deduktionsnivå exponstödsystem export-ost.ett somav
mark-aktuellakonsumentpriset beroende denstödet kan ärge

medlägeutformas. Ipånadssituationen och hur ettexportsystemet
exportsubven-prisnivån kaninhemskadenöverskott som pressar ner

prisni-innebäramarknaden,frånbort överskottettioner, atttarsom
Omskyddar.införselavgiftemaden nivåvån ökar till högst somupp

priset lig-underskott såfinnsdetmarknaden i balans eller attär ettom
sådanaingafårreferenspriseti nivå med eller nära exportenger

fall till ökadi sålederinhemskutbudeteffekter. Det minskade ostav
beräknar kon-förgällerpriselasticiteterimport. Med de ostsom

från0003sumentberedningen effekten ost exporterastonattatt av
industrinprispress därstarkmedi lägemarknadenden svenska ett

medföra 4 %-skulle kunnaprishöjningenkan tillgodogöra sig hela en
kommissionen harbegränsningardeprisökning på Med somost.

exportsubventionema får tillämpasförin i förutsättningarna hurlagt
situation inte få uppstå.sådandockutformning skalloch systemets en

effekternasåledes konsu-begränsningar börtill dessaMed hänsyn
begränsade.mentprisema vara

mejeriindustrin lyckas behållaproduktion gällerfrågaI att omom
för ökai dagmarknadsandel harden svenska ett utrymme attgesman

produktionen.

till färje- och flygtrafikgräddekonsumtionsmjölk ochFörsäljning av
Sverige utlandetmellan och

förutsättas eftermarknad kansvenskYtterligare område där ettett en
bestämmelsernanuvarañdê för-där deEG-medlemskapsvenskt men

tillgräddeförsäljning konsumtionsmjölk ochhindrar gällerexport av
skeppsfour-utlandetSverige och s.k.flygtrafik mellan vidfärje- och

nering.
gräddeochfrämst konsumtionsmjölkmejeriprodukterSvenska

huvudsakde ikan inte priskonkurrera med danska er-somvaror- -
svensktillpraktiken harfrån EG. I letthåller exportstöd detta att
mjölkdanskmarknadsandel och tillförlorat sinmjölk har attt.ex.
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fraktas Sverige för färjetrafiken mellan Sverigeattgenom serveras
och Finland.

Möjlighet för mejerierna konkurrera dessa marknader skulleatt
kunna uppnås avgiftsnedsättning för dessa inomproduktergenom en

för det förenklade utjämningssystemet.ramen
För avgiftsnedsättning för skalldessa kunna medgesatt en varor

måste dock undantag från riksdagsbeslutet det förenkladeett att ut-om
jämningsystemet inte får användas för kollektiv exportfinansiering gö-
ras.

Den försäljning till flyg och färjor skulle kunna bli aktuell rörsom
sig små kvantiteter. Avgiften för k-mjölk i dag 1,40 kronorkg.ärom
Svenska Mejeriemas Riksförening uppskattar avgiftsbefrielseatt en
skulle leda till 2 miljoner kg mjölkråvaror i form mjölk ochca av
grädde skulle kunna säljas till flyg färjetrafik.och Detta motsvarar
mindre promille den totala invägningen mjölk i Sverige.än en ax av

Med hänsyn till det här sig förädlade konsumentvarorröratt om
vilkaför kan förutsätta det efter svenskt EG-medlemskapatt ettman

kommer finnas svensk marknad det sig för-att rörsamt atten om
hållandevis mycket små kvantiteter kommissionen finnsdetattanser
anledning medge nedsättning avgifterna inom utjämningssy-att en av

Nuvarande avgiftsnivåer inte relaterade tillstemets ärram. export-
kosmader. I enlighet utgångspunktenmed iexportstöd bör sättasatt
nivå med motsvarande EG-stöd bör avvägning i dettagörassamma
fall och avgiftsnedsättningen bör ligga i nivå inommed exportstödet
EG, dvs. 80 öreliter för konsumtionsmjölk. Förslaget ibör trädaca
kraft den januari1 1993

Förslaget leder inte til några effektermärkbara på konsumentpri-
och produktion eftersom kvantitetema obetydliga.ärser

Nöt-7.6.3 och griskött
dagI finns för griskött i vilket medelochtemporär nöt-ett system

för exportsubventioner finns 199192-budgetårenunderavsatta
I99394. Totalt disponeras 450 förmiljoner hela perioden.kronor
Riksdagen har nyligen beslutat medel för fi-deatt avsatts attsom
nansiera kött sall få föras mellan budgetåren för medgeexport attav

flexibilitet.störreen
Som framgår tidigare redovisning de subventioner utbeta-ärav som

las i dag bl.a. avpassade ill sådana produkter där det kan finnas be-ett
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mark-frånöverskottpristryckandetillfälligtvis lyftahov ettatt utav
etablerings-bedömning produkternasnaden. Förädlingsgrad och aven

faktorerutsträckningmindreimöjlighet på olika exportmarknader är
närvarandeförliggerexportsubventionemaNivån påbeaktats.som

motsvarande produkterförbetydligt EG betalarvadöver ex-ut som
Sverige.tillporteras

EGinomförhållandenatill anpassningFör bidra mot anseratt en
tillsuccessivt börexportbidragenkommissionen nivånatt anpassas

differentie-densammanhang börinom EG. I dettavad utbetalassom
exportmarknader be-tillring bidragen EG med hänsyngörsomav

ellerprodukterförädladedömas. För stimulera exportatt merav
konkurrenskraftiga inter-långsiktigtnischvaror vilka bedöms som

sådanaockså tillexportstödetnationella marknader bör styras varor.
prissta-syfte främstjämfört med detinnebär förändringDetta en -

grund för utfonn-legat tillmarknadenbilitet på den inhemska som-
ningen det temporära exportsystemet.av

särskild konsu-tillstyckningsdetaljerkanDet röra anpassats ensom
eller förpack-framställningsmetodfrågamentefterfrågan, it.ex. om

alltså i högre gradmarknadsanpassning börning. Förädlingsgrad och
hän-detalj utforma bestämmelserhittills premieras. Att iän tarsom

livsme-samråd medtill Jordbruksverket itill detta överlåtasbörsyn
delsindustrin.

fläsk bör för-för kött ochexportstödetKommissionen attanser
utgångs-1995. Kommissionensjanuarilängas med halvår till den 1ett
fram tillöverskottsproduktionenförSverige skallpunkt att ta ansvar
detförlängningtalar också förtidpunkten för medlemskap tem-aven
i dag. Degår inte uppskattaför dettaKostnadernaporära attsystemet.

innebär oföränd-vilket50 miljoner kronor,inte få överstigabör dock
omför-finansieras199394. Medlenrad nivå jämfört med enav

detinriktningentill animalier. Dendelning direktbidraget nyaav
januari 1993.från den 1tillämpasbör kunnatemporära systemet

RÃKma4
internationellförlivsmedelsindustriFör den svenska är utsattatt som

iläge konkurrenternakomma ikonkurrens inte skall sämre änett an-
til-priser,jordbruksråvaror till lägretillgång tilldra länder, harsom
förindustrins kostnaderför utjämninglämpas i Sverige två system av
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RÅK-jordbruksråvaror och internt tillsammans kallatett externt ett-
systemet.

RÅK-systemetFör förädladede livsmedel omfattas skersom av en
prisutjämning till världsmarknadsprisnivå vid såväl import som ex-

RÅK-systemet finansieras delvis importavgiftermed och delvisport.
med budgetmedel.

Det troligen inom detta flestade de förädladeär system som av
svenska produkter kan bli långsiktigt konkurrenskraftiga EG-påsom
marknaden återfinns.

Vid avregleringens inledning gjordes vissa begränsningar i möjlig-
RÅK-systemetsheterna få exportbidrag för råvaror inomatt ram.
RÅK-systemetDenna begränsning infördes för undvika skulleatt att

komma användas för subventionerad bulkexpon vissaatt atten genom
råvaror, mjölkpulver, flyttades över till lågt förädlade produk-t.ex.

RÅK-systemetmed råvaruinnehållhögt inomrymdes och där-ter som
igenom erhöll fullständig kompensation. Exportbidrag därförges
fr.o.m. den 1991l juli maximalt för 35 mjölkpulver% och 15 % tor-
kade äggprodukter den färdiga vikt.av varans

Samtidigt utökades varuomfattningen i bl.a.med köttbered-systemet
ningar vilkas råvaruinnehåll tidigare kostnadsutjämnats inom jord-
bruksprisregleringen. För tilldessa begränsas bidraget högstvaror
40 den% färdiga vikt. Livsmedel innehåll dessa rå-av varans vars av

ligger inom dessa kostnadskompenseras dock fulltgränser utvaror
inom För just köttberedningar kan det förefalla inkonse-systemet.
kvent det löpande eller periodvis lämnas exportbidrag för vissaatt
styckningsdetaljer inom det köttinne-medantemporära exportsystemet
hållet i förädlade produkter bara till viss del kostnadsutjämnas.en

Detta innebär vissa förädlade köttbullarprodukter,att t.ex.som
och petit choux-mixer, bara till för råvaruinnehål-del kompenserasen
let. Detta har bl.a. lett till förädlingsindustrin för kompenseraatt att
bortfallet iexportstöd ökad utsträckning använder importerad rå-av

i produktionen. För denna erhålls nämligen restitution vidvara
gäller mjölkpulver, och råvaror kankött. Dessa svenskaäggexport

därför diskriminerade i produktionen vissa förädladesägas vara av
livsmedel för export.

Mot ovanstående bakgrund kommissionen råvarugränser-attanser
för utjämning bör förändras så råvaruinne-delstörreattna en av

hållet vad dagens begränsning kostnadsutjämnas. Enmedgerän som
sådan förändring kommer dock inte fullständigt systemetatt anpassa
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RÅK-systemet utnyttjaskunnaframtidenheller iinteEGs. börtill
RÅK-.systemetiskallför bulkexport. Jordbruksverket över sam-se

Föränd-implementeras.EES-avtalet3 tillmed protokollband att
sammanhang.lämpligen i dettaringar kan göras

förfinns tidpunkteni frågatill den osäkerhetMed hänsyn omsom
förhand-tillmed hänsynbl.a.3 kan implementeras,protokoll attnär

inteutformningslutligadess ännumellan EG och EFTAlingama om
föreslås visarhärdetkommissionenavslutade,är att somomanser

1993 börjanuarildengenomföras förstsig änkunna avsevärt senare
lämpligenprotokollförtidsschematförändringarna göras oavsett

januari 1993.den 1
kostnaderuppskatta deKommissionen har inte kunnat ut-ensom

effek-degrundbl.a.innebära,råvarugränsema kanvidgning avav
kommakanutjämningssystemetsamtidig förändring attter avsom en

medföra.
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Åtgärder8 för främja ekologiskatt

produktion

8.1 Sverige

8.1.1 Idébakgrund
Det finns ingen entydig definition vad ekologisk produk-ärav som
tion. De verksamma inomär den ekologiska rörelsen betonarsom att
ekologisk produktion bygger på helhetssyn, omfattar de ekolo-en som
giska, ekonomiska och sociala sidorna lantbruksproduktionen bådeav
i lokalt och globalt perspektiv. I den ekologiska produktionen betrak-

helhet med sitttas värdenaturen och människan harsom egeten ett
moraliskt driva lantbruket sådant kulturland-att sättansvar ett att
skapet positiv delutgör naturen.en av

l den ekologiska produktionen eftersträvas att
producera livsmedel hög kvalitet, i tillräcklig mängd och rätt-av-

vist fördelat,
lantbrukaren rimlig inkomst och tillfredsställelse i arbetetge en-
säker arbetsmiljö,samt en

skapa miljö tillfredsställer husdjurens naturliga beteendeen som-
och behov,

skapa kulturlandskap med artrikedom och genetisk mångfaldett-
inom där de levande organismemas utvecklingsmöjligheterarterna,
säkras,

hushålla med så minsta möjliga skadliga påver-naturresurser att-
kan miljön uppstår,

bevara jordens bördighet lång sikt,-
skapa god kontakt mellan lantbrukare och konsumenter,en-
skapa möjliga recirkulationstörsta näringsämnen attav genom-

integrera stadssamhällen, agroekosystem och naturliga ekosystem.
Grunden för växtodlingen inom trädgård, jord- och skogsbruk är

hänsynen till jordens struktur och bördighet, mångfald i valeten av
grödor, varierad växtföljd.samt en

Jordens bördighet upprätthålls huvudsakligen recirkula-genom en
tion organiskt material. Genom odlingsåtgärdema ef-strävarav man

i möjligaste mån förebygga skador skadegörareter ochatt ogräs.av
Lättlöslig konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel används inte.
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arealen.ochdjurantaletmellanbalanseftersträvaslantbruketl
fodermedmöjligtmycketsåutfodrasdjureninnebärDetta somatt

riskensågödseltillförsjordenoch attgårdendenproducerat egna
möjligt.litenblir såmiljöföroreningarför som

för detemellertidgäller ävenmåldeMånga angesovansomav
miljövänligareutvecklingövrigt. Deni motjordbruketsvenska en

minskarjordbruketkonventionelladetpågår inom av-produktion som
ekolo-dendenna ärIproduktionen.ekologiskatill denståndet process

kraft.pådrivandeproduktionengiska en

produktionekologiskför8.1.2 Regler
fast-harKRAVproduktionekologiskförKontrollorganisationen

bedrivas. Des-skallproduktionenekologiskaför hur denreglerställt
omläggningsstö-medsambandistatsmakternahar använtsäven avsa

8.l.5.produktionekologiskdet till

Växtodling
synteti-ochkonstgödselhandelsgödselbedrivasskallOdlingen utan

framtag-växtskyddsmedelochBekämpnings-bekämpningsmedel.ska
till dessatillsatserSyntetiskatillåtna.och djurdirekt ärväxterurna

förekomma.får inte
in-odlingenomläggningeftermåstekarensårårMinst avett

måste be-Odlingenodlad.ekologisktgodkännaskangrödan somnan
delavgränsadvälpåomläggningstidenunderellerdrivas på hela en-

användas.får inteutsädeBetatbrukningsenheten.av -
trafikin-Åkermark minstavissmedfrån25 väginombelägen meter

humankonsumtion.förför grödoranvändastensitet får inte avsessom

Djurhållning
alla djurproduktion, dvs.integreradskall attHuvudinriktningen vara
skall ba-gårdenpåAntalet djurgård.sitt livhelaskall leva samma

fåpåinriktasskallAvelnfoderproduktionen. attpå den egnaseras
kroppsbygg-funktionellsåsombruksegenskapermed godadjurfram

lo-tillvarataförmågagodsjukdomar,motståndskraft attnad, hög mot
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kala foderslag, förmåga till naturlig förökning föräldraegen-och goda
skaper.

Medicinsk brunstsynkronisering, embryoöverföring och genmani-
pulation tillåtet.är

Utfodringen skall inriktas på använda hemmaproducerat foderatt
odlats efter ekologiska principer. Självförsörjningsgraden skallsom
minst 50 % räknat årligt foderintag.vara

Rutinmässig förebyggande behandling läkemedelmed eller kemiska
bekämpningsmedel får inte förekomma. För köttdjur behandlatssom
med sådana medel gäller 12 månaders karens.

8.1.3 Marknaden för ekologiska produkter
Antalet varuslag på marknaden ekologiskt livsmedelproduceradeav

fortlöpande.ökar Olika serier miljömärkta har också växtav varor
fram på tid. Eko-produktemas marknadsandel dock totaltärsenare

inte 1-2 för% storstadsregionemastörre närvarande. Inomänsett ca
marknadsandelenär Marknadsandelar 5 % bedöms kun-större. ca
uppnås säsongvariationema i produktionen kan bemästras såna om att
säker och stabil marknad kan upprätthållas åreten om.

Spannmâlsprodukter

Ca 12 000 ekologiskt odlad spannmål fanns 1991under till försälj-ton
ning. Mjöl olika växtslag och havregryn finns i god tillgångav
marknaden förekommeroch i de flesta butiker. Andranumera pro-
dukter på marknaden müsli, havregryn, knäckebröd och mjuktär
bröd. Ekologiskt öl framställt på ekologiskt odlat maltkom underär
utveckling.

Marknaden för fodersäd fortfarande mycket begränsad, kanär men
komma utvidgas betydligt marknaden för ekologiskt producera-att om
de kött- och mejerivaror kommer igång.

En viss spannmål förekommer också.export av
För ekologiskt odlad spannmål erhållithar odlaren merprisett
30 % jämfört med konventionellt spannmål.odladprisetca



199287SOU112, Kapitel 8

Trindsäd
Även odladeekologisktkraftigt.ökatgula harFörsäljningen ärterav

förfinnsMarknadsutrymme ut-marknaden.finnsbruna bönor en
trindsäd.produktionenökning avav

grönsakerochPotatis
iSortimentetfärska. ärdelensäljs tilloch grönsakerPotatis största

produkternaDe ärgrönsakssidan. störstafullständigt pådet närmaste
rödbe-selleri ochpalsternacka,kålrot,vitkål, lök,potatis, morötter,

omfattning.mindrefinns igrönsakerprodukterMjölksyradetor. av
Sverigesäljs ipotatisallochgrönsakeralla2 %l dag är somavca

8 %medharmarknadsandel morötternaStörstekologiskt odlade. ca
medpotatisenodladeekologisktökar denSnabbastmarknaden. enav

10 % bedömspåmarknadsandelår. Enpå 25 %ökningstakt somper
uppnå.möjlig att

finns inte. TvärtomgrönsakerodladeekologisktNågot överskott av
odladEkologisktproduktion.för ökad pota-finns stort utrymmeett en

tidvis importerats.tis har
ekologisktodlatsgrönsakerför potatis ochtill odlarenPriset som

konventionellt odlademotsvarandepriset för50ligger % va-överca
ror.

mejeriprodukterochKött-
och ibegränsad,mycketköttekologiskt produceratför ärMarknaden

Utveck-pågår dock.utvecklingsprojektobearbetad. En delstort sett
producerad mjölk,ekologisktgällerdetkommit längreharlingen när

%.under lliten,mycketmarknadsandelen är ännumen
kg.25påmerpris örelantbrukarenmjölken fårFör perett ca

fåförKRAV-märkningen hinderför är attKontrollkostnaden ett
foder,djurstallar,förbestämmelsernafram produkter. Dessutom är

till.svåra levamånga fallslakt i attetc. upp
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rådgivning,8.1.4 Stöd till FoU, marknadsföring och
kontroll
Forskning och utveckling
Huvudansvaret för forsknings- och utvecklingsverksamheten rörande
alternativa produktionsformer inom jordbruket trädgårdsma-och
ringen har skogs- och jordbrukets forskningsråd SJFR. Forsknings-
rådet har särskild programkommitté med uppgift preciseraatten an-
vändningen medel för ekologiskaden odlingen.avsattaav

Under femårsperioden 198687-199091 anvisades 16,3 mil-totalt
joner kronor till forskning alternativ ekologisk odling. Härav ut-om
gjorde 8 miljoner kronor engångsbelopp år 1988 prisreg-ett avsatt av
leringsmedel.

För 199192 budgeterades totalt forskningsinsatser inomm.m. om-
rådet för 6 miljoner kronor och för 199293 6,2 miljoner kronor.ca

Rådgivning

stigandeDet intresset för det ekologiska lantbruket har inneburit att
efterfrågan på och behovet rådgivning har ökat. Rådgivningenav
stöds för närvarande miljonermed 5,5 kronor statliga medel. Ica av
samtliga län finns rådgivare vid länsstyrelse har kunskapresp. som

ekologiskt lantbruk. Dessutom finns regionala specialister itreom
Ävensyd- och mellansverige. i norrlandslänen finns flera rådgivare

Åtgärds-inom ekologiskt lantbruk, finansieras inom försom ramen
för jordbruket i Sverige. djurhåll-Inom ekologiskprogrammet norra

finnsning central specialisttjänst. Vid lantbruksuniversitetet finnsen
statskonsulent med inriktning ekologiskt lantbruk.en
Exempel rådgivningsverksamhet bedrivs ärsom

kursverksamhet-
fältvandringar-
odlingsringar och ERFA-grupper-
individuell rådgivning-
demonstrationsodlingar-
projekt olika slagav-

Rådgivama stöds bl.a. hjälpmed rådgiv-produceratgemensamtav
ningsmaterial.
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Marknadsföring
produkterekologiskt producerade ärmarknadsföringBehovet avav

stort.
2jordbruksverketbudgetår förfogarinnevarande överUnder ca

marknadsfrämjande åtgärder. Dessaför stöd tillmiljoner kronor me-
pådel har främst satsats

spannmålsområdet,inommarknadsfrämjande åtgärder-
storstads-inommarknadskvalitetskonsulenterdelfinansiering av-

MalmöKristianstad,ochStockholm, Göteborgregionerna
Demeter-märket.KRAVmarknadsföring resp.av --

Kontrollen
odlade produkterekologisktmedökande handelnSom följd denen av

odlingen,ekologiskakontroll denenhetliguppkom behovet avav en
tvåSverige finns kon-produkterna. Imärkningoch aven gemensam

DemeterförbundetSvenskaochtrollorganisationer KRAV varav--
KRAV den största.är

förening med olikaekonomisk1985,bildadesKRAV, är or-ensom
området, med-inomengageradeolikaganisationer, sätt är somsom
och garantiorgani-kontroll-DemetcrförbundetSvenskalemmar. är en

odlade produkter.sation för biodynamiskt
organisationer sammanlagttill båda dessautgårVisst statligt stöd

199192.budgetåret330 000 kronor

Omläggningsstöd8.1.5
jordbruksföretag förtillsärskilt stöd1989 infördesVåren ett

odling,ekologiskalternativomläggning till
lagts tillarealerpåekologisk odlingalternativfortsatt som om

tidigare.år 1988 ellersådan odling
april28gjorts denmåste anmälan hastödetFör få del senastatt av

möjlig.således inteNyanslutning1989. är
mel-hektar varierarstödbelopptreårigt medStödet är ett per som
Vidpå skördeområde.beroende2 900 kronor700 ochlan kronor

stegvisodlingtill ekologisk få skeomläggningenarealer kanstörre un-
åretförstamåste ställastill 5 hafem år. Arealerder högst omupp

ytterligareomläggningsåret, jämteårunder1989. Stöd utbetalas tre -
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två år. Bidrag utgår endast till prisreglerade gäl-grödor detnärutom
ler första året då stöd kan utgå till vall, grönfoder och gröngöds-även
lingsgrödor.

Omläggningen skall varaktig. För undvika krav på åter-attvara
betalning skall arealen odlas ekologiskt i minst år.sex

Ca 800 lantbrukareI anmälde sig till stödet med areal på totalten
drygt 43 000 ha. I dag odlas i Sverige 38 000 ha enligt ekologiskaca
odlingsmetoder. Det 1,3 % Sveriges åkerareal.motsvarar ca av

8.2 EG

Skillnader8.2.1 Sverigesmellan EGs föroch regler
ekologisk odling
Inom EG regleras det ekologiska lantbruket, dels särskild för-av en
ordning EEG 209291, dels nationella regler. enskiltEtt land kanav
besluta regler minimikravde finns i förord-strängare änom som
ningen. Förordningen detaljerat regelverk definitio-är ett tarsom upp

märkning, odlingsregler, kontrollsystem, import från tredjener,
land, m.m.

I förordningen regleras produktionen råvaror ingående medanav
förädlingsdelen inte alls berörs på jämförelseI med desätt.samma
svenska reglerna EGs regler förädling, tillsatser ochär om processer
oklara och ofullständiga.

De förädlingsregler finns inte någottycks begränsa till-sättsom
verkningssättet. Enda undantaget joniserande strålning inteär äratt
tillåten i tillverkningsprocessen.

Vidare förreglerna märkning ochär annonsering ekologisktav
producerade produkter oklara och svårtolkade jämfört med de sven-
ska reglerna.

Användning betat tillåtenutsäde enligt EGs regler under vis-ärav
Betat utsäde får aldrigvillkor. användas enligt svenska regler.sa

Alla produkter skall i förpackningar.slutna Dessatransporteras
krav inte i Sverige.tillämpas

viktig EGsPå punkt regler de svenskaär strängare änen annan
fråga karenstid.nämligen i Inom EG tillämpas karenstid påom en

minst två år vilket skall jämföras imed år Sverige.ett
Beträffande stallgödsel finns i restrik-det dagsläget inga särskilda

tioner inom EG bara följer de allmänna reglerna för gödselhante-man
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1995från ärhårdare ochreglernaring för land. l Sverige ärresp.
i bu-djurhållning, hönsindustriellstallgödsel fråndet för allstopp

rar osv.
frittmotsvarandepådet sättrötslamBeträffande användning ärav
för-Sverigereglerna ijämföras medskallfram inom EG. Detta som

möj-dockmålKRAVs öppnabjudit all användning rötslam. är attav
kvalitetskrav.formuleradestarktligheterna, undermen

EGinomlantbrukekologiskttillEkonomiskt8.2.2 stöd
jordbrukspoli-EGsreformenden nyligen beslutadeI gemensammaav

tillstödfinnsSharry-förslagetMacrevideringtik, baserad aven
miljö-tillstödenkompletterandeblandekologiskt lantbruk med de

50 % ellerEG meddelfinansierasstödfrämjande åtgärder. Dessa av
LFAzs.områden75 % inom mindre gynnademed

EG maxi-frånför stödetgrundbeloppetPå växtodlingsområdet är
kro-785lför djurtalmotsvarande ärtill 2 125 kronorha ochmerat

utarbe-stödprogramskallsådant stödnordjurenhet. erhållaFör ettatt
EG-godkännassedanskallProgrammetmedlemsländema. avtas av

kommissionen.

odling i DanmarkStöd till ekologisk8.2.3
omställningsstöd för1989i DanmarkLiksom i Sverige infördes ett

treårigt ochStödetjordbruksproduktion.omläggning till ekologisk är
antalet djur-areal ochomlagdfrånårligen med utgångspunktberäknas

ochföretagetomfatta helaskallOmläggningenenheter hektar. va-per
påberoendevarierarStödetfyraårsperiod.genomförd under enra

kronorha totalt800och 3600 kronorhadjurintensiteten mellan 2
nivåerna be-olikastorlek och deStödbeloppensför treårsperioden.

gällerföretag vadharmoniskasyftar till skaparoende djurantal att
vegetabilieproduktionen.animalie- ochbalansen mellan

auktoriserasföretagetomställningsstödet krävsFör få del attatt av
ochAuktorisationenekologiska produkter.godkänd producentsom av

lantbruksministerietslantbruken skötskontrollen de ekologiska avav
Plantedirektorat.

Danmark omfattar föru-odling istatliga till ekologiskDet stödet
periodenunderutvecklingsstöd. Totalt haromställningsstödet etttom
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1987-1991 lämnats utvecklingsstöd med 70 miljoner Dkr. Ungefärca
hälften härav har på forskning försöksverksamhet.och Ett indi-satsats
rekt stöd till ekologiskt lantbruk den kostnadsfria auktorisatio-utgör

och kontrollen utförs Plantedirektoratet.nen som av
Det statliga stödet till ekologiskt lantbruk över.ses nu

Utvecklingsstödet skall utvärderas och avlämnas 15 ok-rapport senast
tober 1992.

Näringen har det statliga fåttstödet uppsving på mångagenom ett
områden. Antalet ekologiska lantbruk har ökat från 150 till näraca
700 sedan 1981. Totalt omfattar dessa företag 18 000 ha vilket mot-ca

0,6 % den danska jordbruksarealen.svarar av

Överväganden8.3 och förslag

Mål8.3.1 och behov stödav
Enligt direktiven till omställningskommissionen skall arbetet inriktas

Sverige vid inträdet i EG skall haatt stark och konkurrenskraf-en
tig jordbruksnäring och livsmedelsindustri.

I 19919296 vissa jordbrukspolitiska frågor erinrar jord-prop. om
bruksministem miljöhänsynen uppmärksammas i allt högreattom om-
fattning i vår omvärld. I det beslut reform livsmedelspolitikenom av

fattades 1990 miljöhänsynen avgörande betydelse försom var av re-
fonnens utformning, bl.a. vad gäller behovet mindre kemikalie-ettav
beroende jordbruk. Omställningskommissionen bör därför i sitt ar-
bete, bakgrund utvecklingen inom EG, beakta behovetmot av av mer
principiella förändringar i omställningsbesluten också vad gäller åtgär-
der för alternativ odling.

främjandeEtt det ekologiska jordbruket ligger i linje med denav
övergripande målsättningen för livsmedelspolitiken tillgodose beho-att

på marknaden produkter hög kvalitet framställdavet underav av
etiskt högtstående former. Detsamma gäller angående livsmedelspoliti-
kens mål all jordbruksproduktion skall ske under hänsynstagandeatt
till miljön så långsiktigt uthållig produktion sunda livsmedelatt en av
kan Den generella inriktningen minska jordbrukets be-garanteras. att
roende handelsgödsel och andra kemikalier leder till minskningav en

skillnaderna mellan det konventionella och det ekologiska jord-av
bruket.



199287SOUKapitel 8118

marknadsärskildadentillgodosekunnaockså angelägetDet är att
produceradeekologisktförlandet,utanförinomsåvälfinns, somsom

produktionenekologiskastödja denmotiv förEttlivsmedel. attannat
områdeforskningensinomlandvinningaroch somerfarenheterär att

kom-perspektiv ävenlängreijordbruketekologiskainom det ettgörs
ekolo-detfrämjandedel. Etttilljordbruketkonventionelladet avmer

utgångspunkter.flerafrånmotiverasdärförjordbruket kangiska
produktio-påläggerjordbruketekologiskadetrestriktionerDe som
undergäller dettaSärskiltslag.olikamerkostnadermedför om-avnen

detmarknadenpåsvårt utkan taläggningsperioden. Det mer-attvara
bruttoavkast-lägredenkompenserafulltförbehövs,pris utattsom

Ettskede.i dettaallmänhetijordbruketekologiskadetning gersom
produk-ekologisktillläggerföretagtillekonomiskt stödvisst omsom

motiverat.därförtion kan vara
förproduktionen, ärekologiskadenproduktionsgren,En somny

kunskapsuppbyggnadtillstödsamhälleligtberoendeutvecklingsin av
riskensådant stöd är stor attmarknadsutveckling Utanoch ettm.m.

bådeförförfångtillutveckling hämmasproduktionensekologiskaden
och producenter.konsumenter

ekolo-dentillstöddirektindivuduelltdet gällerNär permanentett
framtida konkurrens-kommissionen denproduktionengiska attanser

sammanhangeti detVidare böravvaktas.EG börinomsituationen
andrastöd inomtillmöjligheterproduktionensekologiska pro-den

beaktas.gram

produktionekologisktillDircktstöd8.3.2
stöd för1989 ansökafanns möjlighetredovisadesSom tidigare att om

Även befintliga al-redanodling.ekologiskalternativomläggning till
alla iiinnebärstödet. Det settstortfå delkunde atttemativodlare av

stödet.detåtnjutandeikommitaltemalivodlare harbefintligadag av
dock inte.finnssignyanslutamöjlighetNågon att

därigenom byg-ochprodukterekologiskatillgångenFör ökaatt av
ekologiskaproducenterflermarknad behövsstabilare avenga upp

iverkaskulleomläggningsstödi formstimulanslivsmedel. En ettav
karenstidårstvâreglerEGstillanpassningriktningen. Enden om

motivocksåvilkettidigare, är ettomläggning kostsammare ängör en
stöd.sådantför ett
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När det gäller införa omläggningsstöd före 1995 detatt ett är ett
problem EGs villkor inte kända.att Full klarhetär fårhärom in-man

förrän i samband medte godkännandet sådant stöd. Ett omlägg-ettav
ningsstöd till sinär långsiktigt. Dels sker omläggningennatur succes-
sivt under några år, dels ställs villkor ekologisk produktionattsom
skall bedrivas några år efter det omläggningen påbörjats. Det bliratt
därför bekymmer för alla inblandade villkoren i avtaletparter om om
stöd måste ändras under stödperioden. Mot denna bakgrund anser
kommissionen omläggningsstöd inte bör påbörjasatt förränett det
godkänts EG. Det bör kunna ske under 1994 eller under förhand-av
lingama 1993. Kommissionen föreslår förslag till stöd tillatt ett om-
läggning till ekologisk produktion inom för EGs s.k. komplet-ramen
terande miljöprogram utarbetas och därefter förhandlingarsnarast att
med EG påbörjas så det kan träda i kraft denatt 1 januarisenast
1995.

Övrigt8.3.3 stöd
Forskning och utveckling
Det stöd samhället för närvarande anvisar för forskning ochsom ut-
veckling ekologiskt lantbruk inriktas först och främst på projektom

grundforskningskaraktär. På kort sikt kanav nuvaranderesurser
nivå tillfredsställande behovstäckning i denna del. En efter-ge en stor
frågan forskningsmedel inte kunnat tillgodoses med nuvarandesom

gäller medel för tillämpad forskning. En ökad satsningramar til-
lämpad forskning skulle kunna resultat snabbt skulle kommage som
jordbrukama till del med de rådgivningsresurser för ekologisk pro-
duktion, för närvarande finns och förväntas finnas desom närmaste
åren framöver.

Rådgivning

Det ökade intresset för ekologisk odling omställningsstödet 1989som
följtsbl.a. skapade har med rådgivningsinsatser huvudsakli-upp som

finansierats med samhällsstöd. Det angeläget dessaärgen att resurser
bibehålls. Möjligen kan visst stöd för sådan verksamhet kunnaäven
komma erhållas inom ovannämnda EG-program.att
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Kontroll
svenskadeDanmarkiförhållandena pro-frånskillnadTill svarart.ex.
kostnadernaförsjälvaprincipiprodukterekologiskaducentema av

kronormiljoner4drygttilluppgickkostnaderkontrollen. Dessaför
199192000 kronor330samhällsstöd er-visst begränsat1991. Ett

närvarande.förkontrollorganisationemadockhåller
ekologi-för denkontrollkostnademaupplevsbetungandeSpeciellt

utökadutvecklingen. Enbromsdjurhållningen. De utgörska en
ochviktigockså skapaskulledjurhållningekologiskkontrollerad en
för-tillskulleDetta storfodersäd.ekologiskförmarknad varaökad

avsättningssvårigheterdärspannmålsodlingenekologiskadendel för
bröd-förkvalitetskravenhållerintespannmåluppstår för denlätt som

spannmål.

Marknadsföring
ekologiskaproduktionökadför pro-satsningarviktigt avDet är att en

marknadennåförinsatseraktiva utmedkombineras attdukter
område bördettainsatserYtterligare sesprodukter.med dessa

positionstarknåförinvesteringsjälvklarnaturlig och att ensom en
EG.iinträdetvidlantbruketekologiskaför det

Förslag8.3.4
anpassninggenerellframläggerkommissionenförslagDet omsom

199394-199495periodenförvegetabilieproduktionentillstödetav
omlägg-underlättaochstimuleraEG eni kommerinträdetinför att

innebär kra-odlingsådantillövergångVidodling.ekologiskning till
erhållaskaninteproduktionenmerpris förnågotkarensår attvet

öppnasförslagetframlagdaMed detomläggningsåret. nuåret,första
karensårsareal tillpåträdaförersättningerhållamöjligheten att

Trädesbrukstödareal.basarealtotalaföretagetsiinrymsdel denden
företagväxtföljden vidinslag inaturligtocksågrönträdamed är ett

Dessafå nötkreatur.medellerproduktionekologiskmed utanmen
konventio-vad denförslaget änrelativtföretag sett mer avgynnas

odlingennella gör.
för-avsnitten börföregående etti deövervägandenatillMed hänsyn
förinomproduktionekologisktillomläggning ramenstöd tillslag till
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EGs kompletterande miljöprogram Förhandlingarutarbetas snarast.
med EG godkännande sådant bör ske så detett attettom av program

kraftkan träda i den januari1 1995.senast
Tills vidare bör stödet till produktionens utvecklingden ekologiska

byggas inom områdena tillämpad utveckling, mark-forskning ochut
nadsföringsinsatser kontroll.och Kommissionen föreslår att samman-

10lagt miljoner kronor årenår anvisas för nämnda ändamål förper
199394 och 199495 de i dag står till förfogan-utöver resurser som
de. Härav bör 5 miljoner kronor forskning och utveckling medavse
prioritering på tillämpad forskning. För marknadsföringsinsatser bör
anvisas 3 miljoner kronor. Stödet till kontrollorganisationema bör

medöka 2 miljoner kronor. Finansieringen förslaget bör skeav ge-
omfördelning medel från de nuvarande direktbidragen tillnom av

jordbruket.





Klas Eklund
SARSKILT YTTRANDE

Omställningskommissionen har fått i uppdrag kommaatt
med förslag hur den svenska jordbrukspolitiken skall kunna

till EGs, inför kommande svenskt medlemskap.ettanpassas

Det finns två tolkasätt detta uppdrag.att

Det Det innebärär snävt. helt enkelt under-0 attena man
söker vilka förändringar måste till för det svenskaattsom
regel- och stödsystemet så möjligt skall fåsnart som

omfattning och tekniska utformning EGs.samma som
Det andra vidare.sättet är Det innebär ställer sig0 att man
den övergripande frågan det lämpliga i sådan ut-om en
veckling. Då inkluderas i analysen inte bara anpassning

regelsystem också graden konkurrensutan i Sve-av av
rige respektive EG, skillnader i prisnivåer, Då måsteetc.

också ställa frågan takten i anpassningenman samtom
huruvida det finns delar i den svenska politiken intesom
alls bör så länge vi utanför EG.äranpassas

Kommissionens uppgift inte någonär göra livs-att storny,
medelspolitisk utredning. Det därför förståeligtär kom-att
missionen valt göra relativt tolkningatt snäv direktivenen av
och nöjt sig med konstruera konkret förslagatt hurett om en
anpassning tekniskt skall gå till. Utgångspunkten dåär att
Sverige blir medlem i EG 1995 och regelanpassningenatt
bör ske så möjligt.snart som

Kommissionens tolkning direktiven inte orimlig. Inomärav
denna har kommissionen utfört sitt arbete väl, ochram
dessutom kommit med vissa utblickar bredaremot ett syn-
sätt.

Jag likväl det finns starka skäl föra vidareattmenar att ett
och tydligare föra inän frågan prisnivåer,resonemang, om

konsumenttillfredsställelse och långsiktig konkurrenskraft.



kommissio-föruppdragetsjälvaifrågasättabetyderDet att
det.formuleratdirektivensåsomnen,

iyttrandesärskildadettaivaltdärförUndertecknad har att
änanalys,bredaresådanskissera omprincipiella termer en

börSverigedåblirHuvudslutsatsen attkortfattad.mycket
EG-anslutning attframtida nueventuell, genomföregripa en

EG. Dettatilljordbruksregleringensvenskadenanpassa
vadråderlägeoklarapolitiskti detsynnerhet nui somgäller

medlemsansökan.svenskadenförtidtabellengäller

Utgångspunkter

Menlänge.mycketförekommithargränsskyddochTullar
1930-påföddesjordbruksregleringensvenskamodernaden

socialdemokra-mellankohandelnidelDentalet. envar
krispoliti-stöddebondeförbundetbondeförbundet;ochterna

jord-stöd tillinfördesocialdemokraternautbyteiken mot att
länderi andraocksåförekomuppgörelserLiknandebruket.

depressionen.under

syfteår. Dess50ihuvuddrag överi sinabestodRegleringen
minimistandard, övervissjordbrukamagarantera enattvar högaMedletgivit.skullemarknad varnivåden rensom en

im-stängde utetullarrörliga sominförselavgifter en sorts
spannmål,påminimiprisergaranteradeportkonkurrens samt

jordbrukamasvenskadetillleddeDet attmjölk,kött, mm.
gjortde skullevadpriser, äntill högreochproducerade mer,

säkerhets-också.anfördesdettaekonomi. Föroregleradi en självförsörj-vissbehövdeSverige enpolitiska argument;
avspänning.ochkrighändelseiningsgrad av

denkostadedock höga. DelspolitikenförKostnaderna var
denmedfördeår.miljarder Delsantalskattebetalarna perett
tillanvändesoch kapitalarbetesamhällsnyttiga resurseratt

Detefterfrågan.köpkraftiginte möttesverksamhet avsom
mjölkhav,smörberg,överproduktion somsig iyttrade

världsmark-dumpadesexportsubventionerhjälpmed av
konsumen-frånklagomåltillleddeprisernahögaDenaden.

isubventioner,infördehand nueftervarför nyastatenterna,



konsumentledet. för hålla priserna. Ett hade viatt tagnere
alltså dubbla sibventionssystem; först betalade konsumen-

för hålla producentprisema så bön-tema extra att attuppe
derna skulle odla mycket, sedan betalade skattebetalarna ex-

för konsunentprisema skulle kunna sänkas ochtra att över-
skottet reduceras.

Dessutom ledde de omfattande subventionema till oönskade
ofrånkomliga bieffekter i andra led produktions-men av- -

kedjan. Livsmedelsindustrin blev skyddad meden zon, svag
konkurrens och med minskat och snedvridet omvand-ett
lingstryck. Resultatet blev produktivitetsutvecklingenatt
hämmades och matpriserna snabbare konsument-att änsteg
priserna i övrigt. Stödsystemens utfomming stimulerade
också intensiv odling, med mycket användningstor av
konstgödsel och kemikalier. Detta drev fram subven-nya
tionssystem stöd till träda, arealbidrag mm, sökte mot-som
verka de ursprungliga effekter.systemens

års1990 reform

Mot bakgmndenden fattade riksdagen år 1990 beslut enom
långtgående reformering den svenska livsmedelspolitiken.av
Den planekonorniska styrningen skulle minskas, subven-
tionsgraden dras ochned resursanvändningen vridas mot
mindre miljöförstöring. Näringen skulle bantas, ocksåmen

konkirrenskraftiggöras i högre grad tvingasattmer genom
stå ben.egna

Portalfonnulerirgama i 1990 års beslut går på konsu-ut att
önskemål skall produktionen.menternas Det utbudärstyra

och efterfrågan skall jordbrukets inriktning,avgörasom pre-
cis för andra näringar. Visserligen skulle gränsskyddetsom
tills behållasvidare det skulle inte avvecklas förrän GATT--
förhandlingama så bestämt inom landet skullemen en av--
reglering ske.

Avregleringen riktade in sig grundbulten i regleringssys-
nämligen för exportfinansiering. har in-Dettemet, systemet

neburit överskottsproduktion till iköpsatt staten ettupp av



Överskottet säljsinlösenpriset.s.kdetfastställt prisförväg
års1990Enligtvärldsmarknaden.priserlägretillsedan

sänkasgradvisspannmålförinlösenprisemaskullebeslut
försvinnaskulle stödet1994Efterfyraårsperiod.under en

längre köpasdå inteskulleöverskott avuppEventuellahelt.
världs-påsjälvajordbrukamamåste avsättasutanstaten, av

rapsoljeväxterFörvärldsmarknadspriser.tillmarknaden,
regle-gamladenanbudsförfarande ersättaskullemm ett

exportsub-ochavsättningsgarantierviktiga ärringen. Det att
mellankopplingtydligareblirDetförsvinner.ventioner en

producent.ochkonsument

blirOdlingenproduktion.minskadinnebärstödMinskat
förodlasarealerbetyder större enintensiv, vilket attmindre

bl.a attmindresliter genomnaturen,volym. Detgiven
bedöm-Produktionsminskningenminskar.giftanvändningen

iarealenodladedensåpassändå bli attriksdagen stordes av
emeller-kalkyler ärDessaminska.skulletotaltSverige, sett,

effekternahävdar attbedömarevissa avoomtvistade;tid inte
handels-mindreproduktionsmetodemaintensivamindrede

det,starka att netto,såmmodling, ärplöjningsfrigödsel,
areal.nedläggningbli någonbehöverinte av

tillstödsystemenundanryckaintekanvilket,Oavsett man
drabbaoförskylltskulledetraktnäringreglerad av;en

ochanpassningenmildraFörjordbrukare.enskilda attmånga
föreslogsinkomsterjordbrukamasgenomslagetdämpa

1990-93 samt ettperiodenförinkomststödsärskiltbl.a ett
skulle utgå tillsistnämnda1990-94. Detföromställningsstöd

mark till änsin annatställervaraktigtjordbrukarede omsom
tillgängligt för definnsstödSärskiltlivsmedelsproduktion.

produktionsmetoder.miljövänligaanvänderodlare mersom
olika Stödåt-deförmiljarder kr13-14Sammantaget avsattes

gärdema.

gradvisbeslutet harsedangått togs,tiddenUnder ensom
Livsmedelsprisematvå sätt.Denbörjat.omställning syns

förtidigare, bådeän tagnabetydligt långsammareökathar
delvisövrigtkonsumentprisema itillförhållandeoch isig

ned-vissVidaremoms. harsänktdockdettaberor en



läggning åkermark skett, förut-dock mindre vadänav som
i 1990 års beslut.sattes

Det inte helt klart varför gått så långsamt.är nedläggningen
Lantbnrkarnas organisationer framhåller osäkerhetegna om
vad kommer ske Sverige blir medlem iochatt närsom om
EG brist lönsamma viktiga faktorer.alternativsamt som

liggerDet del i detta. Samtidigt justdet uppenbartär atten
intresseorganisationersdessa på avregleringenegna angrepp

och de signaler från reformen då och då hörsreträttom som-
från delar regeringen bidragit till skapa osäkerheten.attav -
Tydligt det inte funnits några klara, trovärdiga spelre-är, att
gler hur avregleringen skall gå till lång tid denoch hurom
skall Detta har inte minst inskärpts debatten torkanta. av om

1992 och i vilken utsträckning denna borde föran-sommaren
leda stöd.extra

Som det kommer svenskt jordbruk antagligen haut attnu ser
visst framför också vidöverskott, allt spannmål,ett av om-

ställningsperiodens slut 1994. Självfallet skulle återinfö-ett
rande exportsubventioner innebära omställningenattav upp-
hör och överskotten i framtiden blir betydande.ävenatt

EGs jordbrukspolitik

Den europeiska gemenskapen har jordbrukspolitik ien som
mycket liknar det Sverige 1990.hade föresystern som
Gränsskydd och rörliga inlösenpriser import,stänger ute ga-

inre marknad, håller produktionsvoly-ranterar storen uppe
och Nackdelarna också ñs-arealen. de Högaärmen samma

kala kostnader, miljöfarligintensiv och odling, omfattande
byråkrati och överskott sin drar kostna-som istora tur extra
der och drabbar u-ländemas då demöjligheter att exportera,

pådumpas världsmarknaden.

skillnadEn viktig det svenska jordbruket bör dockgentemot
Livsmedelsprisema ligger, kommissionennoteras. som un-

derstrykeri sit betänkande, på kontinentenbetydligt lägre än
i Sverige. beror fleraDe faktorer. För det första kost-är
naderna själva jordbruket jordmånofta lägre, bättre ochpga



ekolo-satsningmindrelönekosmaderklimat, lägre samt
tillstödnivåematotaladedet andragiskt jordbruk. För är

ani-det gällersynnerhetiSverige, närjordbruket lägre iän
viktigastetredje och ärOch för detmalieproduktionen. --

pri-vilketförädlingsledet,hårdare ikonkurrensen pressar
25-30matprisernasnitt liggerIför konsumenten. pro-serna

i Sverige.lägre i Västeuropa äncent

stödnivåtotal änhögreinnebärsvenskaDet systemet en
betän-kommissionensframgårEGs; 1990 utgjorde, avsom

svenskedenhela 61stödoffentligt regleratkande, procent av
EG-jordbrukarenförersättning, motsva-jordbrukarens var

29bondenamerikanskeför denrande siffra 49 procent, pro-
förPrognoser14australiensiskeoch för den procent.cent

EG-nivåoch59svensk stödnivå1991 visar procent enen
EGs.femtedelalltså översvenska nivån ligger49. Den en

EG beslutat1992 harvåren ochUnder en re-omsommaren
ock-villjordbrukspolitiken. Manform den gemensammaav

prissänk-blandöverskotten,så i EG minska annat genom
inlösenprisema sän-skalldetningar. Enligt programmetnya

markanvändningextensivskallsamtidigtochkas, en mer
arealbidragtillfrån prisstödgradvisövergårstimuleras. Man

något.stödnivån sänkstotalatill träda. Denoch stöd

för-refonnemavästeuropeiskarespektiveOm de svenska
stödnivåiskillnadenkommertänkt,verkligas det ärsom

svenskadet stö-minska, eftersomEGSverige ochmellan att
denfortfarande kommerEGs,minskardet än sven-menmer

svenskadeEGs. Dock kommerligga högreska nivån änatt
ochEGs, iunderspannmål hamnaförinlösenprisema att

försvinnerSverige heltinlösenpriser imedmed systemetatt
respektivekommer deavseenden1994. Också i andraefter

omfat-EGåt. Bland harskilja sig ettannatattsystemen mer
EGsfortfarandeOchför exportstöd. ärtande systemsystem

miljöskadligt.mer



Den svenska medlemsansökan

År 1991 sökte Sverige i EG. förändra-medlemskap Därmed
des förutsättningarna livsmedels-för livsmedelsnäringen och
politiken. EG kommer innebära skärpt konkurrens ochatt en

nedåt Om medlem,de svenska priserna. Sverige blirpress
måste vi jord-emellertid också delta i EGs gemensamma
bmkspolitik. EG-kommissionens svenskautlåtande denom
medlemsansökan Regleringssyste-tydlig på den punkten.är

måste läggas Sverige måste betala in till denmet ge-om.
jordbruketkassan, och del det svenskamensamma en av

da-kommer bli berättigat till stöd villkoratt samma som
EG-bönder.gens

denfrågor 1990 års svenska reform. SkallDetta reser om
ligga så möjligt, eller skall Sverige redankvar länge nusom
börja till EGs Omställningskom-sitt regelsystemanpassa
missionen förslag till hurhar uppgiften läggaatt anpass-en

di-till. Målet enligtning till EGs jordbrukspolitik skall är,
konkurrenskraftigrektiven, jordbruksnäringen skallatt vara

då Sverige blir medlem.

möj-Sverige såDetta skulle kunna tolkas att snartsom som
EGs. Mångaligt bör regelsystemet till representanteranpassa

delarför näringen förespråkar förtida anpassninghar aven
Sverige bör sänka inlösen-reglerna. Mer specifikt attav

införaEG-nivå vi börpriset för spannmål under samt att ex-
grundi linje Argumentet vi inteportstöd med EG. är att
kunnaavvikande regler skall slå jordbruk skulleutav som

bli konkunenskraftiga vid framtida medlemskap.ett

Vad konkurrenskraftär

Argumentet för höjda bevarad konkurrenskraft. Detstöd ärär
dock medinte alldeles klart vad börsom menas
konkurrenskraft. allmänna ordalag brukarI nä-man avse
ringens förmåga producera de och tjänsteratt somvaror

arbetskraf-kunderna efterfrågar. i sinDetta bestäms tur av
nivån inves-kompetens och löner, den tekniska ochtens av

produk-teringarna, förmågan marknadsföra och utvecklaatt



EG-anpassning då för-blirviktiga iDet attterna, enmm.
Medkostnader.kvalitet och sänkahöjastärka kompetens,

och kravkoncentration på regelsystemdenna vore ensyn
synnerhetländer väl li andrasubventioner snäv.somsamma

de stödsystemförtid enbartalltför iblir det snävt att anpassa
höjas.EG-anpassning måsteviddär subventionsgraden en

konstigt.producentintresse,ifrånkanske,låterpetta ettsett
andrastödmåstesjälvklart viAr det inte att somge samma

detskall vi baranödvändigtvis. DetInte göra anses varaom
specifikviss,inom nä-i sig bevaramål attett resurserna en
så konkur-helhetfå i sinmåletring. Men inte är ettattom

Exportsubventionermöjligt.näringslivrenskraftigt gyn-som
stödetfåri branschde anställda denochägarna somnar -

får betalamedborgare,alla andramissgynnardet sommen
vadresursslöseri,innebär stödetden meningendet. I oavsett
ilåsesmedförSubventionerländerandra gör. att enresurser

imarknaden,efterfrågasprodukter intenäring,viss vars
branscher därföretag ochi andraför instället sättasatt av-

Kost-efterfrågade.och produkternakastningen är större mer
mindrei formhela samhälletfår betalasnaden för detta avav

standard.lägre materiellproduktion och

viss näringsubventionera ärländer väljerAtt andra att en
finnsexempel det inteföljainget skäl derasdärför att om-

syssel-speciellajust denna,skäl bevarasärskilda typatt av
sättning.

jordbruket vitt be-förstärksslutsatsen ärDen ettattav
detill justskäl stödmindrefinns såledesDet än att gegrepp.

villkorspecifikanäringen på just despecifika delar somav
konkurrenskraft iOmanledningar för.olikaEG stannarav

svenskt stödkanskehuvudkriteriet,jordbruket skall ettvara
näringende delarinriktning, nämligenhabör aven annan

fördelar. Detkomparativasvenska,finns speciella,där det
produk-odlade produkter,särskilda, miljövänligtkan gälla

speciell, hög kvalitet,tion etc.av

således intekonkurrenskraft behöver detNär talarman om
i dagskall överleva likaviss näringbetyda storatt somen -



konkurrenskraf-önskvärdatill vilka kostnader helt. Densom
vassare delkan sig i mindre,uttryckten ta att avmenen

ibennäringen del bättre kan stådvs den ävenegnasom-
utvecklas. Ihårdare konkurrensklimat överlever och ettett -

viktiga,i sig detsådant perspektiv blir inte jordbruket utan
primärpro-hela kedjan;uppmärksamheten måste riktas mot

Kommissionendetaljhandel.duktion, förädling, distribution,
likvältvingasframhåller också detta i sitt betänkande, men

iregelsystemenkoncentrera sigdirektiven främst attav
primämäringen.

alltså,konkunenskraftig näring kanUppgiften skapaatt en
Antingenpå åtminstone tvåschematiskt uttryckt, tolkas sätt

Sve-jordbnrksstödet, såbör stärkavi snabbt attattsom nu
den skaden dagså primämäring möjligtrige har storen som

själv måstenäringeni EGs regelsystem. Ellerin taattsom
konkur-hårdnandebli effektiv inför denför attansvar mer

stödbörså fall gäller vi intekommer. I att mergerens som
gradmöjligen i högredem vi redan beslutat änän menom,

livsmedelsnäringtrimmaddet blirrikta in det så att meren
från Europa.skärpta konkurrensenkommer denmötaattsom

utifrån produ-konkurrenskraftdefinierasdet första falletI
i detmöjligt;så näringcentintresset ha storatt an-somen-

till-skall kunnakonsumentintresset dendra fallet från att-
detmöjligt. Ibehov så brafredsställa konsumenternas som

produktionenförädlingsledet isistnämnda fallet måste också
i analysen.medtas

i EGkonkurrensenVad kommer ske medatt

politiken.börden andra denJag är styraattmenar synen som
för före-främst inte minstKonsurnentintresset bör sättas att-

tilkravförmåga tillgodose konsumenternastagens att sy-
deras möjlighetervende sidst det över-är avgör attsomog

för livsmedelkonsumentpriserleva. EG betydligt lägrehar
livsmedelsproduktionensvenskaSverige. Om denän

iutslagningenpriser och kostnader kommerlyckas pressa
näringen bliden svenska att stor.



delvis vad kommerbedömningBakgrunden till denna är som
jordbruksproduk-medhandelnglobalaske i EG och i denatt

ter.

jordbrukspoliti-förantagitEG har visserligen ett programnu
för-Bryssel harikommissionenMende åren.ken närmaste

och fortsättareformen,medvidaretänkerklarat att man
marknadsinriktat system.i riktningdriva ettmotatt mer

omvand-i starknärvarande självförbefinner sig EGVidare
Maastricht-medskekommervadling. osäkert attDet är som
justeringarblikanunionen. Detframtidaoch denfördraget

förändras.kanTidtabellenjordbruksbeslutet.av

gällerkonkurrenssituationframtidajordbruketsDet svenska
ländertillförhållandetEG, delsinomdels konkurrensen

Sve-kommeraspekten,förstadenBeträffandeutanför EG.
kraftigare änkonkurrenskraftigt skärpt t.o.mrige mötaatt -

hafti EGharTidigareEGibönderna dagens möter.vad man
gröna valu-jordbruksprodukterförsärskilda växelkurser

kraft ochiträdermarknadeninredentor. och medI att
fåEG-länderalla attavskaffas kommergränskontrollema

möj-bådemarknader. Detvarandrasfrittkonkurrera ger
producenterSvenskajordbruk.svensktoch hot förligheter

säljakunnadärmedochmarknaderfå växandekommer att
priskonkurrerandeocheffektivaEG-länder,i andra menmer

svenskadekostnader änpriser ochmed lägreeuropéer -- marknaden.svenskatill denfå tillgångsamtidigtkommer att

börland,tredjekonkurrensendet gäller manNär gentemot
närvarandeFöri världen.EG intehålla i minnet är ensamtatt

ochAustralienUSA,blandförhandlingar medpågår annat
hardärEGsGATT. motparterförtredje inomvärlden ramen
ochjordbruksregleringartillinställninglångt liberalmeren

växandeEG förgränsskydd EG. Dessutom utsätts ettän
i kräverkommunistländema öst, attfrån de fornatryck som
jordbruksprodukter.för derasmarknadEGs inre ävenöppnas

innebärutveckling.EGsbör läggas attTill detta somegen
poli-fler ochmedlemsländerna får allt större gemensamma

Detdimensionen. kommersociala atttikområden den



ll

medföra trycket på den budgeten ökar, ochatt gemensamma
jordbruket kommer få ökad konkurrens medlen.att att om

Det därför troligt den jordbruksreforrn vi inomär att nu ser
EG precis omställningskommissionen framhåller barasom- -

förstadet i riktning minska regleringamasär steget mot att
omfattning. långHur tid det innan ochnästatar steg tas, ex-
akt hur det kommer sannoliktingen. Det dockäratt ut, vetse

det kommer innefatta och ned-minskat gränsskyddatt att
skurna exportsubventioner. utformas tekniskt,Hur det än
kommer det under alla omständigheter medföra ökad im-att

Östeuropafrån nedåt påbl.a ytterligareport samt en press
livsmedelsprisema i Västeuropa.

inte inför i förvägDet självklart dessa utsikterär att man
skall livsmedelspolitikenalla delar den svenskaanpassa av
till EGs, såsom sistnämnda just i dag I synnerhetden ut.ser
bör akta för de krav enligt vilka sub-sig falla undanattman
ventionema områden svenska nivånbör ökas på de där den
ligger under EGs, minst motsvarande sänkningarutan att

på de områden svenska nivån ligger EGs.där dengörs över
Därför markering omställningskommis-det viktigär nären
sionen subventionsnivån ani-betonar framför allt inomatt
malieproduktionen måste ned.

Min uppfattning konkurrensklirnatet under allaär att om-
ständigheter Samtidigt detkommer skärpas. svenskaäratt
budgetunderskottet växande. till höga kostnaderoch Attstort
hålla dyrbar i malpåse utifrån kalky-produktionsapparaten
len den kunna utnyttjas fulltförr eller kommeratt attsenare

i EG, blir då inte i synnerhet vi inteförsvarbartut vetom-
eller Sverige blir medlem.när, ens om,

Exportsubventioner

också bör skeptisk till sigDetta gör att att anpassaman vara
inlösen-till EGs exportstödsystem. Det kännetecknas ettav

prisnivåpris, köper överskott till garanterad ochupp se-som
till lägresubventionerar avsättning på världsmarknadendan

huvudproblemen livsmedels-priser. Men med den svenska



jordbruket,inte i utankonkurrenskraft liggerexportens nog -
föräd-framhåller iomställningskommissionenprecis som -

Livsmedelsindustrin ärdistributionen.och mono-lingsledet
långsamFoU,produktutveckling,dåligpoliserad, har svag

Mark-produktivitetstillväxt.och långsamutvecklingteknisk
dominerasDetaljhandelndåligt.i Europanadstillträdet är av

regle-följdocksådelvissåblivitdet ärkarteller. Att aven
omvandlingstrycket.minskaravsättninggaranteradringarna;

effekterna attuttala sigsäkerhetmedsvårtDet avär omatt
svenskadeinkommerkonkurrentereuropeiskanya

svenskadedockgissningrimlig är attmarknaderna. En pro-
god tididesigklara ärmöjlighetmed attducenter störst som

kvalitets-ochsparsmakadförtillverkabörjar en mervaror
tradi-föri ställetutländsk,ellersvenskkundkrets,krävande

bulkvaror.tionella

exportsubventionergenerellaförefallerbakgrundendenMot
stärkametodsärskilt bra attnågonintejordbrukettill vara

naturligtvis alltgällerförstadetkonkurrenskraften. För som
samhälleförnettokostnadstödet utgörredan attsagts enom
led ifeltillstödetriktasandradetFör pro-och konsumenter.

exportsub-drivkrafter;feldessutomochduktionskedjan, ger
just defrämstnämligenmetodEGsenligtventioner gynnar

konkurrensmöjlighetemasvenskadär debulkvaror sy-enkla
prisnivånhållaockså tillbidrarsmå. De att uppevara -nes

svenskafrämstadär denjustdetframgått,redanoch ärsom
finns.akilleshälen

importkonkur-framgångsrikochsvenskStimulans exportav
sannolikt bästperspektivvidarei dettadärför ge-skerrens

politik, dvs1990 årsfortsättaprimärproduktioneniattnom
hållerinlösenpris,återinförainte uppegaranteratett somatt

produktionen.modemiseringenoch bromsarprisnivån av
livsme-fömyelsenstimuleradet viktigtDärutöver är att av

för brytaåtgärderdåsigdelsindustrin. Det attrör uppom
di-ochstimulera FoUkonkurrensen,skärpamonopol och ge

utlandet.imarknadsföringtillstödrekt

för-tänkas. detdock Förinsatser kanhandelspolitiskaVissa
redanfrihandelförde kvoterökasökabör somsta man



frnns. För det andra kan tillfälliga, riktadetänka sig ex-man
portsubventioner till vissa, områden harbegränsade som en
möjlighet långsiktigt vinna konkurrenskraft i Europaatt om
de får fotfäste i den hårdnande konkurrensen. Det gäller
framför högaallt produkter där svenska tillverkare har extra
miljömässiga också gällaoch ekologiska krav. Det kan pro-
dukter utanför för Sverige.dagens regleringar, speciella
Dessa åtgärder dock undantag, och de skall explicitär anges

tillfälliga.vara

Huvudmedlet måste produktutveck-priskonkurrens ochvara
ling, inte subventioner. selektiv anpassningEn förtida av ex-

riskerar negativa effekterportstödet långsiktigtatt ge
konkurrenskraften.

Villkoren för anslutningen

viIbland från näringens företrädarehörs attargumentet
förskulle påverka villkoren EG-anslutning ikunna för en

Sverige detriktning selektiv anpassningpositiv avgenom en
stödsvenska regleringssystemet. Tanken då utvidgatär att ett

skall åkerarealen, såhålla eller svenskaöka dent.o.muppe
denna dettaså möjligt vid EG-anslutning;äratt stor ensom

skulle fådå det möjligt för de svenska producentemagöra att
näringendel EGs jordbruksstöd. Företrädare förstörreen av

hävdar också ibland vi i Sverige definiera stödom-böratt om
rådena, så möjligheterna regionalt stöd frånkvittera utatt att
EG Ökar.

Omställningskommissionen har inte gått den linjen och-Återigendet är bra. gäller dessa rimligaäratt argument en-
med konkurrenskraft näringensbart attman om-om menar

skall maximeras för sedan omedelbart läggasfattning att-
Nackdelarna också tydliga. Sådana åtgärder drarned är re-

från andra näringar och från alla skattebetalare ochsurser
Menar konkurrenskraft skall definieraskonsumenter. attman

förmågan tillgodose intresse,utifrån konsumenternasatt
någonfinns inte alls i den anpassning. Tvärt-poäng typen av

ifrågasätta ochkan starkt i konsumenterpoängen attmanom
skattebetalare kollektiv skall investera de osäkra utsik-isom



andrafå betaltchansenbönderenskilda att enatttema ges
föromställningEGssedanavreglering,svenskgång först

drift.markatt ta ur

stödområ-stöd ochomdefmitionersåinte hellerDet är att av
framtidenvi igaranti förnågon atthemmaplanden är

EG-stödet. Dettadetfåkommer att gemensammaavmer
ochmedlemsländer,allaBryssel,ibestäms gemensamt av

svårtDetmedlemmar. ärviförränpåverka ärvi intedet kan
vi iintryckpositivtskulle attEG-länderandra ta avattatt tro

medlemskapvi ansöktefter detväljerSverige attatt om -- utbe-maximerasyftetuttaladestöd i det attvårastöpa om
välRiskenkassan. ärtalningama från den sna-gemensamma

lovligtframstå änVi kandet gär tvärtom. mersomattrare
näriga.

regionalasvenskadetdelsynnerhetigällerDetta avsom en
utomordentligt generöst.Norrlandallt i ärframförstödet -- stödnivånsvenskadenliggerangivits,tidigare ge-Och som

i EG.högrenerellt än

arealnedläggningochOmställning

detdelardedrablir medlemmarviinnanAtt avuppnu -- till EGsEG-nivânunderliggerjordbruksstödetsvenska som
vadänblir störrejordbruksnäringendelenmedför denatt av

överlever,jordbrukdelvarit. Enskulle som an-den armars
kostnad,innebärDetslagitsskulle typ somut. avennars

och konsumenter.skattebetalarebetalas av

fortsatttillledakanavregleringensvenskaAtt fortsätta den
långtifråndetarealen, ärsvenskakrympning den även omav

dåblir kvar hardeslåsjordbruksäkert. Fler ut, sommen
konkur-hårdareockså iöverlevaförutsättningar ettbättre att

nämligenkostnad,innebärrensklimat. Det typannan aven
underarbetslöshetockså högrekanskeanpassning ochför

anpassningsperioden.

utomordent-följderna Detkvantitativa ärdeviVad vet om
kalkyler.sifferrnässiga Dagensnågra ut-svårtligt göraatt



veckling innebär, jordbrukama inte ned likaläggeratt
mycket areal i 90 års reform fårtänkt deatttrotssom var -
omställningsstöd. förDe bl.a vad ska skeväntar, att se som
med jordbruksstödet. Därför svårt referens-detär att ettange
alternativ.

justMen det faktum inte arealnedläggningen blivit större,att
omställningsstöd, kan leda till slutsatsen risken förtrots att

nedläggningar inte så det bör leda tillär över-stor att att
skottsstöd återinförs...

Dessutom det tveksamt på detta vis ändra signalernaär att
till jordbrukama. Ett antal litet jordbrukare haränom- -
tagit 90 års beslut på allvar och påbörjat omställning. Atten
lägga kurs straffa dessa. Det skulle i sin för-att turom vore
svåra försök avreglera jordbruket.nästa att

Slutsatser

Det finns fördelar jordbrukspoli-med ansluta sig till EGsatt
tik bli hår-stödnivån lägre och konkurrensen kommerär att-
dare. börja förbereda sig för denDet viktigt redanär att nu
verklighet då kan komma.som

Men anpassning konkurrenskraft bör inte uteslutandeoch
definieras från producentsidan, också från konsumentsi-utan
dan. Då handlar sig nedåt, tilldet framför allt att anpassaom
EGs möjligt.pris- och stödnivå. bör ske såDetta snart som
Det bra för det villkor för långsiktigkonsumenterna,är är ett
överlevnad bli viktigarenäringen och det kommer änattav -

också EGs regleringssystem på allvar andra.när utmanas av

Allt detta gäller i synnerhet då vi inte eller vinärvet om
kommer bli medlemmar EG. För det första kanatt ettav
medlemskap dröja selektivflera år varvid förtida,en an--
passning uppåt kan bliinlösenpriser och exportstödav
mycket dyr. dubiöstFör det andra det principiellt före-är att
gripa folkomröstning särskilt dåutfall vi inte känneren vars -
resultatet sådan så ekonomiskt tvivelak-anpassning ärav en
tigt i detta fall.som



så längeligga fastbör[990 års beslutblirSlutsatsen somatt
vadbehövakan görasförändringarmarginellaVissamöjligt.

förädlade, hög-till vissaexportstödriktatgäller temporärt,
måstehuvudinriktningenkvalitetsprodukter. Men vara om-

förädlingsledet.iframför alltoch detvandling -

anpassningenså den bästaalltsådetParadoxalt kan attvara -
inför den större,förberedelseneffektivameningeni mest

såinnebärdenmarknaden kan ensomvaragemensamma -
jordbrukspris-EGsmöjligt tillanpassningformellliten som

regleringar.

omställningskom-förutgångspunktendärför självaDet är
ifrågasättas.uppdrag kanmissionens
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Kommission for förbereda avstämning jord-att en av
brukets omställning

Dir. 199197

Beslut vid regcringssztmmantriide 1991-11-21

statsrådetChefen förjordbruksdepartcmentct, Olsson, anför.

Mitt forslag

föreslårJag särskild kommission tillsätts med uppgift förberedaatt atten
årsdc omfattas 1990 livsmedels-avstämning omställningsbesluten av som av

politiska prop. 327.beslut 1989902146, JoU25, rskr. Kommissionen skall
effekter viddärvid beakta faktorer inte kända eller förutseddaoch som var

anslutning tilltidpunkten för beslutet, i första hand konsekvenserna av en
EG.

Utgångspunkter for kommissionen

Den livsmcdelspolitiska reformen

livsmedelspolitikenRiksdagen 9juni reformbeslutade den 1990 om en av
livsmcdelspoli-198990l46, 327. Bakgrunden till detprop. JoU25, rskr.

dåligdåvarande livsmedelspolitiken uppvisadetiska beslutet denatt envar
Överproduktionenmåluppfyllelse. inkomstmålet urholkadeskostsam,var

kapitaliseringseffckten. Inte heller konsu-överskottskostnadcrna ochav av
mentmålet livsme-kunde uppfyllt, eftersom prisutvecklingensägas vara

Samtidigt och produ-del inflationen. avskärmades konsumenteröversteg
från varandra. Syftet livsmcdelspolitiska beslutetmed det attcenter var ge-

uppnåavreglering i livsmedelsproduk-och marknadsanpassning balansnom
tionen.

Beslutet innebär prisstödets roll livsmedclspolitiskt medel tonasatt som
uppnå målen angåendened, samtidigt direkta miljö, land-medel för attsom

skapsvård, regional fördelning beredskap förstärks. Flertalet internaoch
regleringar ljuli innebär prisernahar avskaffats fr.o.m. den 1991, vilket att



flestade ;wrisreglerade produkter skyddas med hjälp gräns-enbart ettav
måste filmaskydd. själva aktivtProducctiterna i högre grad arbeta för att

sin förbättras föravsättning för produktion. Förutsättningarna avsevärt att
fårönskemål utbudochkonsumenternas kvalitet varieratavseende bl.a. ett

genomslagskraft i livsmedelskedjan.
marknadockså övergången avregleradRiksdagen beslutade tillatt en mer

Underförjordbritkets socialt acceptabla former.produkter skeskulle under
övergängsperiotlen åtgärder stimuleraIl.a. förvidtas dåirfiäi särskilda att en

särskilt omställ-markanviintlning. Ettvaraktig omstêillning till alternativ
åkermarkbudgetåret] l99394 förningsstöd under l99l92-lämnas tassom

användning. Vidarevaraktiglivsmcdelsprorluktion tilloch överförs annanur
budgetåren för199192-199495zmläggningssttötl underlämnas särskiltett

encrgiskog. Inlö-våtmarker lövträd ochplanteringanläggning församt avav
helt awecklatspannmål stegvis förför skall avvecklas attsensystemet vara

inlösenprisetsttc-garanteradeden denna period sänks detljuli N94. Under
cessivt till itekg.90

jordbrukareocksåstödätgärdei skuldtyngdariktas till deSärskilda som
svårigheter tillävergångsgaeriotl ekonomiskakan kommaunder atten

delsStödetmarknadsregleringen.följd den internaavveeklingen gesav av
aweeklingsstöd,ellerrekonstruktion jordbruksföretagstöd för somsom av

rådgivningdels i form m.m.av
syftar tillåtgärderOCkSå anvisa medel förRiksdagen beslutade attatt som

överskottpristryckandcluätle förhimlramjislkjvrotlttktionen ochminska ett
riksdagenharmjölkkor. Dessutomgrund utslaktningennötkött avav av

finansiera köttexport.medel förhndgetären 199304 anvisat199192för att
skallijordhntkspolitikettmiljömåletinnebar vidare attBeslutet att vara

minimera jordbru-slä odlingslandskap ochrikt och varieratvakt attettom
säkerställa skyddlamlskapsvård vår-skallStödet tillkets miljöbelastnirig. av

ttaturvårds- eller kul-fråninnehåller fastlagdzt kvaliteterdefulla miljöer som
skall säker-markerturmiljövårtlssynpunkt. dessaDen fortsatta hävden av

brukare.träffas med berördaställas avtalattgenom
övcrgångsperiodettåtgärderna beräkna-olika underför deKostnaderna

uppgå inlö-kostnaderna förmiljarder kronor exkl.des riksdagen till 13,6av
spannmål.avsen

UppföUningsrtppdragctz

följa den livsme-det viktEnligt riksdagsbeslutet är största att noga uppav
därför lämnats tilleffekter. Uppdrag hardelspolitiska reformens statens

ttaturvårdverk,rrensverk,pris- och kon kujordbruksverk, sta-statensstatens
samarbetsnämndenlivsmedclsekonomiskalivsmedelsverk och atttens noga

ansvarsområden. skall regel-Myndigheternainomfölja utvecklingen resp.



åtgärder tillbehoveventuellaoch rege-utvecklingenbundet redovisa av
ringen.

uppgiftÅr medkonsumentberedning attockså särskild1990 tillsattes en
reformenlivsmcdelspolitiska ettutvärdera denfölja urkontinuerligt och

bevakaskallsärskiltberedningenfrågorkonsumentperspektiv. Debrett som
resursutnyttjandeeffektivaretillleder somreformenoch bedöma etär om

livs-prisökningstaktdämpadi formbl.a.samliällsintrcsset, enavgynnar
tillhörlivsmedelkvalitetenochpåverkar utbudetreformenmedel. Hur av

självskallBeredningenanalysera.områden beredningen börockså de som
påverkasförväntaskonsumentfrågor kanviktiga avandrakunna somta upp

kräva sär-bedömsberedningenreformen ochlivsmedelspolitiskaden som av
belysning.skild

politiskadeförmöjligheterfinnsalltid t.ex.detframhöllRiksdagen att
nödvän-sigvisaskulleåtgärderytterligaretillinitiativpartierna omtaatt

digt.

JA T1Jrugtrayntndan i

ViktigmycketjordbruketGATT harUruguayrundan iDen s.k. som en
ärlåste-överenskommelsen, ut-deldagordningen. I Punta sompunkt

bl.a.ländernadeltagandedeenadesförhandlingarna, omgångspunkten för
discip-ökadkonkurrenssituationenförbättrahandeln, genomliberaliseraatt

samt effekternegativaminimerareglerGATTs avförstärkning attlin och av
föreskrifter.fytosanitäraochSanitära

sedanUruguayrundanavslutaintekundedecember 1990iMinistermötct
jordbruksområdet. För-låstaalltförpositionernastod klartdet att var

områdePå jordbruketsår 1991.underemellertid fortsattharhandlingarna
internstöd, gräns-sänkningarförhandlingarnainriktat mothar avparterna

gårförhandlingarnatyderexportsubventioner. Mycket att nuskydd och
årsskiftet 199192.vidavgörandemot ett

nierllemskttp EGiAnsökarz om
ansöktSverigefattades harbeslutetlivsmedelspolitiska omSedan det

publiceratRegeringen hargemenskaperna.europeiska enmedlemskap i de
medlem-konsekvenserna ettkartläggningförstas.k. där avgrönbok aven

tillstödframgår EGsstudie attdennaområde redovisas. Avinomskap resp.
anpassningEnnivå svenska.detlägre än avjordbruket i dag ligger en

denförändringarförutsättervilketnödvändig,stödnivån avdärförär
framgårVidareavseenden. atti olikajordbruksproduktionen ensvenska

animalieområdet är attinomproduktionsgrenarprisnivå flertaletförlägre
medlemskap.vidförvänta ett

helt kom-tillräckligt förinte attsjunkaberäknasFoderkostnaderna men



prisnivån.den lägre Sjunkande fodcrpriser beräknas medföra storapenscra
förändringar produktionsmönstrct. För vcgetabilieproclttktionen förvän-av

anpassning till EG vissa effekter långsiktigaproduktionen.tas Deen
svenska kan komma ligga dagens marknadspriseröveratt
i EG. För oljeväxter har EG beslutat baserat världs-ett nytt systemom
marknadspris för oljeväxtfrö årskompletterat med arcalstöd fr.o.m. 1992
skörd. Den svenska soeker- påver-och matpotatisproduktionen bedöms inte

någonkas i omfattning. kan åter-större Det dock konstateras det ännuatt
står omfattande arbete ll.a. med analysera kostnadsläget för svenskett att
jordbruksproduktion och livsmedelsindustri innan det möjligtär över-att
blicka alla konsekvenserna medlemskap.ettav

På jordbrukets område komplictáras denna kartläggning EG be-attav r-u
handlar förslag till genomgripande reform den gemensammajord-ett en av

Utgångspnnkternabrukspolitikert CAP. lägre stödpriser, produktions-är
hegränsningzir, inslagökat direkta och selektiva sttâdformer mil-ökatsamtav
jöhänsyn.

EGs jordbrukspolitik ingår inte i EES-avtalet, varför helagemensamma
området återstår förhandla med EG.att

Utredning tillstödet jordbruket i .Sverigeav norra

enlighetl med riksdagens prop.beslut 199091299, JoU27, 276rskr. ge-
nomför parlamentariskt arbetsgrupp för närvarandesammansatten n ge-
nomgripande förutsättningslösoch till jordbruketstödet iöversyn av norra

budgetåretSverige inför 199293.
Riksdagen konstaterade i sitt beslut den modell i används fördagatt som
beräkna merkostnader och lönsamhet i jordbruket intedet norrländskaatt

så-uppfyller de börkrav ställas framtida lueräkningssystenr. Ettettsom
måstedant förenligt med reglerna i kommande GATT-avtalsystem ettvara

och utformas hänsynmed till EGs gemensammajordbrukspolitik. Ar-även
betsgruppen kommer lämna förslag till i slutet novemberatt ett system av

ingår också1991. regeringens direktiv tilll zirhetsgruppt-.n planera löratt en
förändring stödformcn den till vad gäller inom EG.attav anpassas som

Utredningsuppdragct

föreslår bakgrundJag vad jag har anfört särskild kommis-mot attav nu en
tillsätts uppgiftsion med förbereda den avstämning omställningslzeslu-att av

årsi 1990 livsmedelspolitik detskall ske efter EG har lagt fastten attsom
principerna för sin kommande jordbrukspolitik. sitt arbeteI skall kommis-
sionen beakta effekter faktorer inte kända eller förutseddaoch vidsom var

för beslutet.tid unkten l första hand skall effekterna EG-medlem-ettav



skap beaktas.
tilljordbru-stödetbehandlasammanhangi detta ävenKommissionen bör

perspektiv.långsiktigtket Sverige ii ettnorra
omställningenarbete börUtgångspunkten kommissionens attför avvara

hari EGinträdetSverige vidsådantfullföljas sättjordbruket skall attett
livsmedelsindttstri. Detochkonkurrenskraftlgjordbruksnåiringochstarken

likakonkurrerafår möjlighetsvenskajordbruket attangeläget detär att
villkor med omvärlden.

bevaraförmål medeloch ettavseende attbeslutenVid sin zivståimning av
fråganockså prövakommissionenbörkulturlandskapoch levande omöppet

landskap.bevarametod öppnazirealersiittning attsom en
från uppfölj-utgå dehandförstaavstämning isinKommissionen lvör vid

grund förTillmyndigheter.olikagenomförsningar reformen ar-avsomav
EG-konsekvenserna ettockså analyser görsbetet ligga debör avavsom

svensk livsme-jordbruk ochsvensktsvenska konsumenter,medlemskap för
delsindustri.

tillförslagoch lämnaslutsatserredovisa sinalöpandeKommissionen luör
åstadkommahandförstaiförgällande beslutierforderliga förändringar att

tilllivsmedelsindustrisvenskjordbruk ochsvensktsmidig anpassningen av
EG.

företrädaremedparlamentariskkommissionen bör knytasTill gruppen
sitt arbeteredovisaregelbundetskallKommissionenrikstlagspartierna.för

till denna grupp.
organisa-myndigheter,berördamedkontaktbedrivas iborArbetet nära

trtrcdningar.tioner och
kommit-19845 tilldir.direktivregeringensbeaktaKommissionen bör

ochinriktningutredningsfiörslxrgensingåendeteer och särskilda utredare re-
utredningsverksamheten.iECB-aspekter108843direktiv dir.geringens om

Hemställan

be-regeringenhcmställerjaghar ;införtvadjag atthänvisning tillMed nu
forjordbrukstlcparteinentetchefenmyndigai

omfattadledamötermedkommission högstsärskildtillkalla sexatt en -
uppdrag-med1976119kommittéförordningenav

omfattasomställningsbesltntavstämningförbereda avsomatt aven
tiårs beslut,livsmcclclspolitiskzi1990

ordförande,ledamöterna attatt utse varaen av
biträdesekreterareoch annatsakkunniga,besluta experter,att om

kommissionen.



Vidare skall belastahemställer jag beslutar kostnadernaregeringenatt att
nionde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

bifallerochRegeringen övervägandenansluter sig till föredragandens
hans hemställair.

Jordbruksdepartementet

anal-.KUNGL.
510-01992 -

STOCKHOLM
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