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Till statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

Den 20 december 1990 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdeparte-
statsrådet Hellström, tillkalla kommittémentet, med uppgift följa ochatt en att

utvärdera 1990 års livsmedelspolitiska reform brett konsumentperspek-ettur
tlv.

Med stöd bemyndigandet förordnade den 25 april 1991 chefen för Jord-av
bruksdepartementet TCO-ekonomen Jan-Erik Nyberg till ordförande i kom-
mittén.

lill övriga kommitxéledamöter förordnades ombudsman Jörgen Andersson,
LO, högskolelektor Yngve Andersson, Uppsala universitets nationalekono-
miska institution, avdelningsdirektör Birgitta Fredander, Konsumentverket,
avdelningschef Lis Gartvall, Informations- och konsumentförvaltningen i
Stockholm, docent Staffan Hultén, Handelshögskolan i Stockholm, vice1:e
ordförande Gunnel Jonäng, Sveriges pensionärsförbund, förbundsordföran-
de Österberg,Lars Sandberg, PRO utredningssekreterare Kim SACO.samt
Den 18 november 1991 entledigades Lis Gartvall. Till ledamot utsågs denny
15 januari 1992 konsumentsekreterare Ulla Ljungberg, Uppsala kommun.
Den 17 juni 1992 entledigades Jörgen Andersson. Till ledamot utsågsny

dag ombudsman Ann-Marie Petersson, LO. Lars Sandbergsamma entlediga-
des den 11 november 1993 och ledamot utsågs dag ombuds-som ny samma

Torsten Lundborg, PRO. Den 31 december 1993 entledigadesman Ann-
Marie Petersson och utsågs ombudsman Inge Janérus, LO till ledamot.ny

Som huvudsekreterare förordnades byråchef Margareta Sylvan-Johnson
och sekreterare Marita Axelsson. Marita Axelsson tjänst-som agronom var
ledig under perioden 23 1992-31 december 1992, vilkenunder tidmars agro-

ÅgrenCarl-Henrik arbetade biträdande sekreterare.nom Margaretasom
Sylvan-Johnson entledigades med pension den 31 juli 1993, kvarstodmen

sekreterare på deltid. Agronom Anders Lönnblad förordnadessom till sekre-
den 1 augusti 1993.terare

Kommittén har antagit Konsumentberedningen.namnet
Kommittén har delbetänkandena Konsumenterna lågprisbuti-avgett och

ken. En studie ändrade köpvanor i dagligvaruhandeln SOU 1992:117av
Konsumenterna och livsmedelskvaliteten.samt En studie konsumentupple-av

velser SOU 1994:112.
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Sammanfattning

l Bakgrund

Konsumentberedningen KoB har fått regeringens uppdrag utvärdera denatt
livsmedelspolitiska reformen brett konsumentperspektiv.ettur

Förväntningar inför 1990 års livsmedelspolitiska reform
Den livsmedelspolitiska reformen består flera delar:av

intern avreglering livsmedelsmarknaden,en av-
fryst gränsskydd med hänvisning till den preliminära GATF-överens--
kommelsen i april 1989 samt
ökad konkurrens.-

Reformen förväntades leda till livsmedelsmarknad i betydligt bättre balans,en
där produktionen högst motsvarade efterfrågan inom landet och påexport
kommersiella villkor. I och med borttagandet fordyrande regleringsinslag,av
såsom avgifter för hanterandet överskott och bidrag för och lagring,av export
förväntades sänkta priser och framför allt lägre prisökningstakt. Refonnenen
förväntades dessutom för konsumenternas del leda till mångfaldstörre och
variation i utbudet och till bättre möjligheter välja livsmedel hög kva-att av
litet.

Avregleringen ansågs påskynda omstrukturering förädlingsindusuinen av
större enheter, förutsågmot också direktamen man mellanvägarnya, mer

producent och konsument och ökad produktion i form ekologiskat.ex.av
livsmedel och småskalig förädling. Importen livsmedel förväntades öka.av
Skärpta konkurrensbestämmelser skulle medverka till ökat konkurrens-ett
tryck och därigenom också till livsmedelsreformen skulle kommaatt konsu-

till godo.menterna
Sedan beslutet livsmedelspolitik fattades juni 1990om i ochen ny avregle-

ringen den svenska livsmedelsmarknadenav inleddes juli 1991,1 har raden
förändringar inträffat på livsmedelsmarknaden det svångör renodlaattsom
effekterna 1990 års beslut. Den i särklass viktigasteav förändringen EG-är
anpassningen politiken, följt Sveriges medlemskapsansökanav i EU.som av
Reformbeslutet har inte frångåtts officiellt, i praktiken.men

2 Utvecklingen 1989-1993

Livsmedelskonsumtionen

Enligt den livsmedelspolitiken det konsumenternasär valnya skall styrasom
produktionen. Konsumenterna skall goda möjligheter välja mellan livs-ges att
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SOU 1994:1 19medel olika interna avregleringen ansågs få effekterslag. Den betydandeav
Sammanfattningpå utbudet. Genom avreglera marknaden och på så få den fungerasättatt att

bättre, skulle också förutsättningarna för önskemålöka konsumenternasatt
nå framskulle till producentema.

Livsmedelskonsumtionen uppgick 1993 till 139 miljarder kronor eller
knappt 16 000 sedan 1989,kronor Det ökning med 11%ärper person. en

prisstegringen står för 7%. Jämfört med 1989 vi bröd ochätervarav mer
spannmålsprodukter, kött dricker malt- och läskedrycker.samtmer mer
Däremot har vi minskat vår konsumtion fisk i strid med kost- och hälso-av
råd, också mjölk, matfett och socker. Konsumtionen frukt ochmen av av

har legat still.grönt
1993 gick 14% utgifter till livsmedel alkoholfria dryck-drygt våra ochav

1989.Motsvarande andel 16,5% år Livsmedel alltså utgifts-är storer. var en
for hushållen, andelen stadigt sjunker. Låginkomsttagare, barn-ävenpost om

familjer pensionärer sin inkomst påoch spenderar högre andel änmaten av
övriga grupper.

Sortimentsförändringar

Att stimulera till ökad mångfald och variation i utbudet jordbruksprodukterav
viktig del den livsmedelspolitiska reformen. Totalt har dock sorti-är setten av

i dagligvaruhandeln minskat under perioden 1989-1993, samtidigtmentet
förstärkningar skett inom vissa Det visar flera undersök-som varugrupper.

ningar, bl.a. sortimentsenkät ställd till i parti- detaljhandelochen personer
berörda branschorganisationer KoB företagit. Enligt denna enkätsamt som

har själva förden livsmedelspoliliska reformen i sig haft begränsad betydelse
sortimentsutvecklingen. runtomkring tillsammans med slo-Debatten reformen
pad prisstoppspolitik och etableringspolitik i kommunerna kan hagenerösare
haft betydelse.större

Konsumentattityder
KOB:s undersökningar attityderkonsumenternas till kvaliteten på livsme-om
del visar konsumenterna själva sortimentet tillfredsställan-upplever äratt att
de. Drygt hälften tillfrågadede urvalet lagom Andelenär stort.attav anser

för för litet.urvalet den detär större änstortsom anser vara som anser vara
i sortimentet hälften förbättratsTrots neddragningar drygt utbudetattanser

under de åren medan endast drygt 5% det försämrats. Ensenaste attanser
dryg fjärdedel förbättrats försämrats.det varken ellerattanser

Svaren frågan konsumenterna sig ha möjlighet påverka livs-attanserom
medlens kvalitet fötterna,visar konsumenterna röstar med dvs. byteratt
butik, försöker påverka kvaliteten påtala brister ideän att attsnarare genom
kvalitet och förurval butikspersonalen.
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1994:1 19SOUF örstärkningar beträüfande ekologisk kost-hälsa, importmat, m.m.
Sammanfattningvissaförstärkningar inomParallellt med minskande totalsortiment skerett

varugrupper.
produkterna harför ekologiska livsmedel ochIntresset har ökat starkt un-

livsmedelsindu-der genomslag ide allra åren också fått ordentligtsenaste ett
produk-stri och miljömärktadagligvaruhandel. Inom handeln har serier med

grönsakernaproduktområdetutvecklats. Det traditionellt viktigasteter --
också till viss delkompletteras framför allt spannmålsprodukter, avav men

åkermarken eko-mjölk, kött, saft, sylt Sammanlagt odlas 1,5% avm.m. ca
uppgår mark-logiskt, i vissa potatis, gula ärtermorötter,men varugrupper

nadsandelama till 5%.över
år.Också koppling till kost-hälsa har ökat starkt undermedmat senare

Fettsnåla mejeri- och kött-och fiberrika produkter såsom grönsaker, magra
ökat sina marknads-produkter och spannmålsprodukter med mycket fiber har

minskat något.andelar. Under 1993 har dock flera dessa produktgrupperav
ökning såväl nötkötts-Under perioden 1989-1993 har viss sketten av

Ökningen in-grisköttsintpørten. hänger främst med minskadsom samman en
hemsk minskade importen åter fr.o.m. 1993 dåproduktion, och följaktligen

började stiga. Ostimporten har ökat trend-den svenska produktionen på nytt
Åren 1989-1991 ökade importen betydligtmässigt under lång följd år.en av

Ökadhårdost, för därefter minska. inhemsk produktion, ökat konkur-attav
produktionen konkurrenskraf-priser gjorde den svenskarenstryck och lägre

trgare.

Kvalitetsfnigor

ochKvalitet med både mätbara icke mätbara kom-mångtydigt begreppär ett
regleraslivsmedelskvalitetenfaktorer framför alltMätbaraponenter. av

följsoch fortlöpande livsmedels-vår livsmedelslagstiftninggenom genom
harbla.faktorerna etikkontrollen. subjektiva, icke mätbara med smak,De

och miljöhänsyn göra.att
livsmedelskvalitetl visarKoB:s undersökningar konsumentattityder tillom

konsumenterna Avde under-allmänhet nöjda med kvalitetenäratt maten.
sökta matbröd, nötkött, ochfärsk fisk, hårdost, korv, pastavarugruppema

nöjdpotatis nöjd Minstmed matbröd och hårdost.är ärmest pasta, manman
förbättratsmed potatis underoch korv. Gruppen att maten senaresom anser

år den försämrats.är större än tvärtomattgruppen som anser
eller enskildaBeroende på frågorna livsmedel helhet varu-om avser som

undersök-prioriteras lite olika KoB:skvalitetsegenskaper. l störregrupper
ning, där frågor kring smak denställs antal utvalda livsmedel,ett anses vara

SOUKonsumenternaoch livsmedelskvaliteten. studie konsumentupplevelser1 En av
1994:112. undersökningar:Kon-Delbetänkande Konsumentberedningen tvåmindresamtav

februari 1993ochKon-åsikter livsmedelskvalitet,KoB:s faktablad 13,sumenternas om nr
ochkvalitetenpå faktablad januari 1994.17,sumenterna mat, nr

13



viktigaste kvalitetsegenskapen för alla livsmedel SOU 1994:1nötkött, färskhet 19därutom
rankas högst. SammanfattningAtt livsmedlet inte innehåller kemikalier också vik-anses vara
tigt många. I KoB:s båda små undersökningar, livsmedeldärav behandlas

helhet, rankas färskhet högst följt näringsvärde och råvaruinnehåll.som en av
Smak kommer först på fjärde femte plats. Också hänsyn till djurensresp.
väl högtär rankad egenskap i de små undersökningarna.en

Svenska konsumenter föredrar i allmänhet svensk framför utländsk,mat
det framgick KoB:s båda små kvalitetsundersökningar. 1992 ansåg hälftenav

intervjupersonerna svensk bättreär utländskän och 1993av att hade ande-mat
len stigit till två tredjedelar.närmare Den undersökningen visadestora att sva-

varierar del beroende på Svensktren särskilten matvara. vär-ursprung anses
defullt för färska och oförädlade livsmedel, medan utländsk likapasta anses
bra svensk. Närmare 20% svenskt matbröd ochsom svensk korvatt äranser

utländsk.sämre än
Livsmedel på den svenska marknaden har i tillfredsställande nivåstort en

vad gäller hygien och säkerhet. Importkontroll frukt och köttgröntav samt
skall tillse krav ställs på de importerade livsmedlenatt in-desamma som
hemska. Kontrollen visar under 5% partierna innehålleratt be-av rester av
kämpningsmedel för frukt och grönt och salmonellahalter för kött som

gränsvärdenå.överstiger Vår konsumentundersökning visar dock mångaatt
oroadeär över innehåller skadliga ochatt ämnen informationenmaten äratt

otillräcklig. Man sig också ökadöver import och EG EU-standardsoroar att
skulle kunna livsmedelskvalitet.sämrege

I och med EES-avtalet har svensk livsmedelslagstiftning harmoniserats
med EG:s. Om EG-normer saknas behåller vi våra reglergemensamma egna
tills vidare. Vi kan i princip inte produkter från EES-landstoppa ett annat om
produkten godkändär i detta land; undantagsmöjligheter med hänsyn till bl.a.
människors hälsa finns dock. Eftersom både Sveriges och EG:s regler i
många fall bygger på standardiseringsarbete utfört internationella organi-av
sationer blir flertalet förändringar till följd EES ganska små, viktigaav men
undantag finns.

Priser och prisutveckling

Konsumentprisema på livsmedel under delen 1980-taletstörre snab-steg av
bare priserna iän övrigt. Under slutet perioden inträffade trendbrott,av ett

innebar livsmedelsprisema började sjunka realtsom att Mellan 1989 ochsett.
1993 konsumentprisema på livsmedel isteg KPI med 7%. Eftersom KPI,
totalt samtidigt med 29%, realprissänkningen för livsmedelsteg 17%.var
Trendbrottet förklaras faktorer.flera Bland de viktigaste är:av

GAH-överenskommelsen 1989, innebar frysning prisstödet tillsom en av-
jordbruket
Effekter den livsmedelspolitiska reformenav-
Lägre ökad indirekt beskattningmatmoms men annan-
Matprisdebatten och ökad konsumentaktivitet.-
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Ändrat 99421 19SOU lbeteende tillströmningen till låg-hos konsumenterna, den ökadet.ex.
Sammanfattningprisbutiker, i utsträck-registreras inte fullt i KPI. harKonsumenterna störreut

ning vad framgått prisindexutvecklin köpa till lägrekunnatän matsom av gen
priser tidigare.än

Konsumentprisutvecklingen varit relativtför livsmedel har alltså gynnsam
för konsumenterna. medDen hade dock kunnat ännu ettgynnsammarevara

konkurrenstryck konsumentpriser-i industri och handel. Samtidigtstörre som
på jordbruksreglerade livsmedel 4,5% 1989-1993 6,6% jus-medstegna om

tering för sjönk för råvaran, i jordbru-momssänkning nämligen prisernagörs
karledet, med 10%. reformenEffekterna den livsmedelspolitiska i produ-av
centledet har inte fast-helt kommit konsumenterna till godo har delvisutan
nat på till konsumenten. Jordbruket har kompenserats direktavägen genom
stödåtgärder, i första hand djurbidrag. Dessa belastar dock konsumenterna

skattebetalare.som
Priserna har 1989sedan stigit inom förädlingsindustrin, sektormest en

domineras jordbrukets företag, i vilken de marknadsledande iärsom av egna
flera betydelsefulla delbranscher. Marginalema har stigit inom framför allt
charkuteriindustzrin inkl. finstyckning. Gör beräkning påenbartman en
grundval prisindexserier har industrimarginalen för kött stigit med 68%av
och handelsmarginalen 11,5%. Som genomsnitt förmed samtliga harvaror
industrimarginalen, 53%räknat i kronor, stigit med och handelsmarginalen

3%.med Den siffran betyder marginalen sjunkitatt procentsenare som av
försäljningspriset.

Effekterna den livsmedelspolitiska reformen har inte fullt förts vidareutav
till konsument. Därtill kommer de politiska besluten gränsskydd ochatt om
priser i så långtdet reglerade ledet referenspriser inte gick konsumenter-som

förväntade principbeslutet livsmedel spolitiskavid den reformen. Bered-na om
ningens beräkningar de på sikt troliga prisändringarna refor-till följdav av

i jämförelse faktiskt skettmed de ändringar, priser-de reglerademen som av
visar utfallet blivit för konsumenterna.att magertna,

Prisjämförelser mellan Sverige och EG

Tidigare jämförelser har visat varit betydligt högre ilivsmedelsprisernaatt
Sverige Enligti EG. OECD lågprisnivåjämförelse deän för 1990en sven-
ska livsmedelspriserna 60% EG:s allmänna prisnivånmedan denöverca
endast 35-40% högre.var

Sedan 1990 års jämförelse gjordes har valutan deprecierats.den svenska
Beredningen gjorthar prisnivåema 1993överslagsberäkning överen genom
framskrivning med konsumentprisindex 1990 års siffror och om-av genom
räkning till gällande valutakurser. låg de danska priser-Enligt denna beräkning

I993 något de svenska. Priserna i NederländernaTyskland ochöverna var
15% lägre bara något under de justering för skill-svenska görsrunt men om

inaderna Priserna i Storbritannien betydligt delåg fortfarande undermoms.
svenska, efter momsjustering.även
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Prisrelationema har alltså ändrats SOUdeprecierin 1994:1 19De kostnadsnack-genom gen.
Sammanfattningdelar tidigare konstaterat föreligga för livsmedelsindustrisvensk har inteman

eliminerats deprecieringen. Behovet genomföra effektiviseringar igenom att
livsmedelskedjan kvarstår därför.

Orsaker till prisskillnader mellan olika länder

Som förklaring till det höga svenska prisläget brukar anforas
jordbruksstödet-
hög ochmatmoms-

konkurrenstryck.svagt-

Skillnader i totalt skattetryck har åberopats aktörerna på livsmedelsmark-av
naden förklaring till högre livsmedelspriser i Sverige i andra län-änsom en
der. förklaringenDen har granskats inom KoB och awisats.

Jordbruk

Enligt 1990 års reform skulle jordbruksproduktionen inte överstiga in-den
hemska efterfrågan och kommersiella villkor lönsam export.

Genom borttagandet den 1 juli 1991 den interna regleringen, tillstödav
lagring och uppstod på jordbruket minska produktionen.export, attpress
Effekten blev omedelbar främst inom animalieområdet, där anpassningen i

avklarad redan reformenstort när trädde i kraft. Godsett balans rådde ivar
fråga samtliga animalieprodukter.om

Inom vegetabilieomrâdet innebar reformen övergångsregler skulle tilläm-att
Anpassningen produktion och areal skulle i princip ske under fem-pas. av en

årsperiod. Omställningstöd lämnades till jordbrukare för stimulera alterna-att
tiv användning överskottsarealen. Någon omfattande varaktig omställ-av mer
ning har inte skett då alternativen många gånger saknats. Kostnaderna för om-
ställningen åkermark omställningsstöd anläggningsstöd beräknasav samt
uppgå till 3,5 miljarder kronor.ca

anpassningEn har skett till 59:5 jordbrukspolitik. Detta har ytterligare bi-
åkerarealendragit till omställningen avbrutits och inte fått förväntadatt ef-av

fekt. Svensk spannmålsproduktion kommer bli relativt gynnad i EU.att sett
Inom animalieområdet har produktionen flera produkter åter börjat stigaav
och obalansen signärmar snabbt den rådde fore reformen.som

Industri

Konkurrensen inom livsmedelsindustrinskulle stärkas den livsmedels-genom
politiska refonnen.

Lantbrukskooperationen dominerandeär i livsmedelsindustrin, fram-ägare
för allt i primärförädlingen, dvs. länken jordbruket i livsmedelsked-närmast
jan. Inom mejeriindustrin råder till och med monopolliknande situation.en
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SOU 994: 91 1lDen stärkta konkurrensen aktörer mark-skulle åstadkommas genom nya
SammanfattningSkärptnaden. konkurrenslagstiftning införts.har

Hittills har inte Lantbrukskooperatio-särskilt mycket hänt marknaden.
ungefär lika dominerande påtagligaär före reformen. Den endanen nu som

förändringen mejeriindustrins i Riksostmarknadshämmande samarbeteär att
upphört. Flera aktörer konkurrerar på ostrnarknaden.nu

Livsmedelsindustrin har, i till vad inom tillverknings-gällermotsats som
industrin generellt, haft stigande kraftiglönsamhetsutveckling med toppen en
1992. Under såväl 1991 1992 hörde livsmedelsindustrin till de allra mestsom
lönsamma branscherna inom tillverkningsindustrin.

Handel
Även den livsmedelspolitiska reformen inte direkt omfattade for-handelnom
väntades ökad konkurrens uppstå i handelsledet, för-bl.a.även attgenom nya
sälj ningskanaler skulle uppstå.

Dagligvaruhandeln mycket koncentrerad och finns kopplingdet starkär en
mellan partihandel och detaljhandel. Båda leden domineras de tre storaav
blocken ICA, Konsumentkooperationen och DagabAxel Johnson.

ICA ökar sin marknadsandel sigoch i detaljhandelsundan-närmar gränsen
i den konkurrenslagen.taget nya

De riktigt butikerna vinner marknadsandelar de mindre och medel-stora
butikernas bekostnad. haftLågprisbutikema har snabbmycketstora ut-en

undersökningzveckling. Enligt skulleKoB:s marknadsandelen blikunna upp
till 20%. Den fortsatta iutvecklingen blir emellertid hög grad beroende hurav
övriga butiker agerar.

Konsumenterna och miljön

Livsmedelspolitiken skall förena den moderna konsumentens krav på hälso-
och prisvärda med miljöanpassat ochlivsmedel rationellt lantbruk.ettsamma

Miljömälet i den livsmedelspolitiken slå rikt och varieratvaktär att ettnya om
odlingslandskap, bevara biologiskaden genetiska och denvariationenatt
mångfalden och minimera växtnäringsläckaget användningen be-ochatt av
kämpningsmedel.

Kväveläckaget och bekämpningsmedelsanvändningen har minskat, men
under 199293 har handelsgödselanvändningen Genomåter ökat markant.
direkta stöd har delar värdefulla betesmarker kunnat skyd-ochängs-stora av
das. Den ekologiska odlingen har ökat.

Däremot ökar industrins och handelns livsmedel liksom hus-transporter av
hållens bilanvändning i samband med inköpen.

1Konsumenternaoch lågprisbutiken. studie i dagligvaruhandelnEn ändradeköpvanorav
SOU 1992:117. Delbetänkande också faktablad 12,Konsumentberedningen.Se KoB nrav
november1992.
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Livsmedelsbranschen står för SOU 994:del förpackningarna. 1 119Producent-storen av
Sammanfattningför förpackningar, infördes 1993, medför förhoppningsvisansvaret som en

minskad volym förpackningar totalt kanske framför allt övergångsett, men en
till produktion mindre miljöbelastande förpackningar.av
Regionalpolitik

Skillnaderna i levnadsvillkor mellan stad och land, mellan och söder, iärnorr
många avseenden ganska små i Sverige. Detta faktum avspeglar sig också i
vad vi konsumerar i form livsmedel och hur vi beter i samband med in-av oss
köpen. Livsmedelsutgiftemas och konsumtionens variationer relativt småär

riket,över skillnaderäven naturligtvis finns.om
Antalet butiker i glesbygd har under lång tid minskat betydligt fortare än tät-

ortsbutikema. Glesbygdsbutikernas antal och omsättning har under 1970-
och 1980-talen minskat betydligt snabbare befolkningen i glesbygd. Om-än
sättningen glesbygdsinvånare i glesbygdsbutiker har således sjunkit, nå-per

hänger med ökat arbetspendlande, attraktivaregot lågprisenhe-som samman
teri minskadtätorter, tillgänglighet Mycket tyder också på trendenattm.m.

allt färre glesbygdsbutiker kommer fortsättamot och kanske till och medatt
förstärkas.

Livsmedelspolitiken skall enligt 1990 års livsmedelspolitiska beslut bidra
till regional utjämning sysselsättning välfärd.och Jordbruket bidrar tillav en
varierad och levande landsbygd och jordbruket har också viktig förroll atten
bevara landskapsbilden.

Däremot har jordbrukets roll för sysselsättning och inkomster minskat. Det
gäller i glesbygder.även Både primärproduktionen och förädlingen bedrivs i
huvudsak i centrala bygder med korta avstånd till omkringliggande tätorter.
Det också tillär tätorten del makamas totala arbetsinsats istorsom en ettav
jordbrukarhushåll förlagd.är

Koncentrationen till bygder med bättre förutsättningar for jordbruksproduk-
tion har förstärkts stödet till jordbruket, i huvudsak utgått i formav som av
prisstöd och premierat odling i högavkastande bygder. Farhågor fanns den-att

koncentration till områden med bättre naturliga förutsättningar för jord-na
bruksproduktion skulle ytterligare förstärkas avregleringen. Sådana befa-av
rade omflyttningar motarbetas på olika bl.a. med statligt stöd tillsätt, norr-
landsjordbruket Ävenoch stöd till glesbygdsföretag i andra delar riket.av
landskapsvårdsstödet i första hand glesbygdsområden. Omflyttningargynnar
i produktionen emellertid lång tid och finns få eller ingaännu teckentar som
tyder på produktionen följd den livsmedelspolitiskaatt reformensom en av
skulle ha förflyttats från skogs- och mellanbygder i riktning centralaremot
slättbygder.

Fisket

Fisket liksomär jordbruket starkt reglerad näring. Fiskeregleringen till-en
liksom jordbruksregleringen i första hand producentemasvaratar intressen

och konsumenterna har svårt få gehör for sina synpunkter. Ett talandeatt ex-
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1994:119SOUempel härpå hanteringen för30 miljoner prisregleringskassanär kronor iav
Sammanfattningfisk, i slutet på 1980-talet påprisnedsättninanvändas föravsattes attsom gar

torsk. Konsumentpengama korn inte till påmin-användning avsett, trotssom
nelser från bl.a. KoB. prisregleringskassan 1993, fat-När avvecklasskulle
tades beslut statsmakterna för in-beloppet skulle användasi ställetattav om
formation fisk i enlighet med organisationer. Fiske-önskemål från fisketsom
riverket skall administrera beloppet och har vid fått rådgivandesin sida ett

i vilket fiskets inte konsumenternas organisationer ärorgan, men represen-
terade.

Fisket omfattas inte den livsmedelspolitiska reformen. Vissa ändringar iav
regleringen har i stället skett till följd EES-avtalet tidigareoch EFTA-av en
överenskommelse avskaffa konkurnenssnedvridande prisstöd. Vidatt ettom
EU-inträde får vi EG:s Commontill frskeripolitik,anpassa oss gemensamma
Fisheries Policy, omfattar pris- och marknadsordning ochsom en gemensam
strukrurpolitik. För konsumenterna kan betyda pri-anslutningen till EU bättre

och urval till följd ökad konkurrens.ser av

3 Konsumenterna framtidaoch den
livsmedelspolitiken

Utformningen den svenska jordbruks- och livsmedelspolitiken framöverav
i november vid folkomröstningen EU-anslutning.avgörs om

tillJa EU innebär Sverige övergångsarrangemang infor EG:sstörreatt utan
jordbruks- och ñskepolitik CAP CFP allt vadmed detta medför i frågaresp.

detaljregleringar. Samtidigt iökar konkurrensen livsmedelskedjanom genom
anslutningen livsmedelsråvaror.till den gränslösa inre marknaden föräven

Vid nej till EU-anslutning olika alternativkan tänkbara för svenskett vara
livsmedelspolitik. Huvudaltemativet sikt blir enligtkort meningKoB:s en
återgång till 1990 års beslut livsmedelspolitiken. Frihandelsaltemativetom
skulle for ochlönsamt samhället konsumenterna får ivara mer men nog nu-
läget bibehållandepolitisk omöjlighet. Ett de fördelarsägas vara en av som
vunnits EEG-anpassning,redan företagen eventuellt också fortsattgenom an-
passning, alternativ, för-de politiskt inflytelserika producentema kanär som

arbeta för.väntas

Scenario I Sverige ansluter till EUsig-
EG:s jordbrukspolitik, CAP, har många med den svenskadrag gemensamma
regleringen fore 1990 refonn.års överskott,Den har lett till avsättsstora som
på världsmarknaden till låga priser hjälp jordbruks-med exportbidrag. Denav
politiska reformen 1992 syftade till politiken -i rikt-omläggningatt avgenom
ning lägre priser Pri-och ökat direktstöd försöka begränsa överskotten.mot -

på jordbruksprodukter i EG ligger de svenska. Detta,i allmänhet underserna
liksom slopandet vissa interna svenska avgifter förmalningsavgift, fett-av
varuavgift, kan leda till våra livsmedelspriser i genomsnitt medsjunker,att
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2-3% för livsmedelsposten i SOU 1994:KPI. Därtill kan l 19komma dynamiska effekter
SammanfattningÖkadkonkurrensen på den marknaden.större konkurrens blir troligengenom

märkbar främst i södra och mellersta Sverige och prisskillnader gentemot
Sverige kan komma uppstå.attnorra

Svenska skattebetalare får bidraga till EU-budgeten och därmed till betal-
ningen EG:s regleringar. Dessutom förutsätter vissa EG:s bidrag till detav av
svenska jordbruket intern delfinansiering miljö-, stmktur- och regionalstöd.
KoB dessa bidrag bör undergå sedvanlig budgetprövning.attanser

Anslutningen till den marknaden lederstörre till ökad mångfald och varia-
tion i utbudet. Sannolikt kommer dock konsumtionen svenska do-attav vanor
minera i fortsättningen.även Enligt KoB:s attitydundersökningar föredrar en

majoritet konsumenterna svenska framför utländska.stor av varor
Vår livsmedelslagstiftning har EES-avtalet harrnoniserats medgenom

EG:s. Detta har i allmänhet bara inneburit små förändringar, det finnsmen
vissa undantag. KoB rekommenderar svenska myndigheter så långt möj-att
ligt hävdar traditionella svenska etik- och kvalitetskrav vid sin tolkning av
EG:s livsmedelsbestämmelser.

Det utbudet ställerstörre krav på konsumenterna och deras förmåga att
rationella Informationgöra val. och varumärkning viktiga förutsättningarär

härför. Det kan bli konkurrensmedel for svenska tillverkare behålla denett att
tidigare märkningen, bl.a. innebar skydd för allergiker EG:sstörre änsom
märkningsregler.

Vid EU-anslutning kommer vån inflytande EG:s regelverk öka.överen att
Konsumenterna företrädda i vissa EG-organ,är Ekonomiska och socialat.ex.
kommittén och i den rådgivande konsumentkommittén. Bland ingående or-
ganisationer märks BEUC, paraplyorganisation for konsumentorganisationer
i iEU, vilken Sveriges Konsumentråd ingår, Europa-facket ochsamtnumera
konsumentkooperationen. Dessa organisationer kritiker CAP. Påär arga av
livsmedelslagstiftningens område arbetar de for skärpt säkerhet.

Det blir angelägen uppgift för Sveriges konsumenter göraen att gemensam
sak med konsumenterna i EU och verka for högt konsumentskydd forochett
fortsatt avreglering jordbruket.av

Scenario 2 Sverige ansluter sig tillinte EU-
Om folkomröstningen resulterar i nej till EU behöver inte EG:s jord-ett anta
bruks- frskeregleringar.och Däremot kvarstår den anpassning livsmedels-av
lagstifmingen och ñskepolitiken, följd EES-avtalet.ärsom en av

Konsumentberedningen kan utskilja alternativ för livsmedelspolitikentre
efter EU-nej:ett
1 detaljreglering enligt EG-modell
2 försiktig avreglering på skyddad marknad enligt principerna 1990i årsen

omställningsbeslut
3 successiv utveckling och frihandelöppnare också på jord-gränsermoten

bruksområdet.
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SOU 1994:1 19Anpassning till EG:s jordbrukspolitik Beslut har fat-redan påbörjats.har t.ex.
Sammanfattningvisst exportstöd och fortsatta spannmål kombine-inlösenpriser påtats om om

med arealbidrag. Dessa avvikelser 1990 reforrnbeslut kommerfrån årsrat pro-
ducentema troligen vilja ytterligarebehålla efter EU-nej. Krav påävenatt ett
stöd modell EG kan också framkomma svenskamotivering detmed attav
jordbruket skall få villkor konkurrentländerna.jordbruket isamma som

Trots EU:s jordbruk reglerat svenska har konsumenterna idetär änatt mer
många EU-länder lägre livsmedelspriser och varierat utbud. Detta be-ett mer

bl.a. på i allmänhet lägre stället utgåroch lägre prisstöd i högreror moms
direkta stöd, på marknadens starkare konkurren-storlek och denävenmen

i livsmedelskedjans jordbrukspolitikled. EG:s ineffektiva skullesen senare
förödande, tillämpad inom liten Sverige med redanmarknadvara en som
konkurrenstryck.svagt

Alternativet med återgång till 1990 års livsmedelspolitik framstår ettsom
huvudaltemativ. tillfortKonsumenterna egenskap skattebetalare redanihar av
jordbruket betydande belopp för omställningen. utgångspunk-KoB attanser

bör återgång till 1990 övergångstidsker års politik ochten att utanvara en
tillförs. Animalieproduktionen kan ganska snabbtutan att nya pengar anpassa

sig efter ändrade förhållanden. KoB däremot vissa problem på vegetabilie-ser
sidan. En liten andel överskottsarealen har ställts varaktigt.av om

Frihandelsaltemativet, första handdvs. i borttagande gränsskyddet, harav
år förts fram då och då får på kort sikt bedömas politisktsenare men vara

orealistiskt. Vinstema för konsumenternasamhället och skulle dock bli stora
och tillåta producentema kompenserades. Situationen stå utanför EUatt att
och samtidigt starkt beroende utrikeshandel varuområdenandravara av
skulle det angeläget för Sverige aktivtmycket verka för frihandel. Attgöra att
utsträcka liberaliseringen till jordbruksområdet kan därför pâ sikt bli poli-även
tiskt möjligt.

Konsumentbevakning livsmedelspolitikenav
Enligt det livsmedelspolitiska beslutet skulle konsumenternas ställning på
marknaden stärkas in-den Konsumenternasinterna avregleringen.genom
flytande skulle framför allt livsmedelspolitiskaske via köpbesluten och den
reformen skulle preferen-producentema uppfånga ändradegöra alerta attmer

och andra från på avregle-synpunkter konsumenterna. tyderMycket attser
ringen har lett till livsmedelsmarknaden Livsmedelssektomfungerar bättre.att
har dock fortfarande starka inslag producentema har betyd-regleringar ochav
ligt inflytande Bevakning-konsumenterna besluten.större de politiskaän över

livsmedelspolitiken kommer därför fortsättningeniäven atten av en an-vara
gelägen uppgift för konsumenterna och deras Det gällerföreträdare. oavsett

Sverige ansluter sig till EU eller inte.om
Om folkomröstningen konsu-i november resulterar till EU kommeri ett

mentföreträdarna i EG-organen utredningsunderstöd.ha behovatt stort av
Ansluter vi inte blir första till 1990 års livsme-till EU i hand återgångenoss
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delspolitiska reform angelägen bevakningsuppgift för SOUkonsumenterna. 1994:119en
Behov konsumentföreträdare Sammanfattningmed djupa kunskaperav jordbruks- ochom
livsmedelspolitik kommer föreligga i båda fallen. Sådanaatt kunskaper finns
inom Konsumentberedningen, föreslår den får förlängt förordnandeattsom
för den tid krävs för konsumentinflytandesom att den kom-garantera över
mande livsmedelspolitiken inom eller utanför EU.-
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1994:119SOUl Utredningsuppdraget
Kapitel 1

Direktiven1.1

1990:84,Konsumentberedningen direktiv DirKoB skall enligt sina se
bilaga l följa och 1990 reform brettutvärdera års livsmedelspolitiska ettur
konsumentperspektiv. samarbeta med övrigaBeredningen skall därvid
myndigheter på livsmedelsområdet utbyta information med dessa.och

och lågpris-Beredningen har givit två delbetänkanden Konsumenternaut -
butiken. SOU 1992:117En studie ändrade köpvanor i dagligvaruhandelnav

Konsumenterna och livsmedelskvaliteten. En studie konsumentupp-samt av
levelser SOU till1994:112. Vi har vidare två gånger året rapporteratom
regeringen har fortlöpandeutvecklingen på livsmedelsmarknaden ochom
givit förteckningFaktablad olika frågor på livsmedelsområdet överut om
beredningens skrifter finns i bilaga 2.

Beredningen fristående konsu-har också haft fortlöpande kontakter med
mentorganisationer. Beredningen har vidare konsumentintressetrepresenterat
i flertal inom Jordbruksdepartementets och Jordbruksverkets m.fl.ett grupper
arbetsområden till livs-på antal remisser med anknytningsamt svarat stortett
medelspolitik av beredningen avgivna skrivelser och remissyttranden finns i
bilaga 3.

1.2 Genomförandet

Flera i anslutning till den livsmedelspolitiska reformen imyndigheter gavs
framför alltuppdrag utvärdera reformen. gäller Livsmedelsekono-Detatt

miska LES Jordbruksverket,sarnarbetsnärrmden och också Naturvårds-men
miljönverket, reforrnens effekter på landskapetskall studera och samtsom

för folkhälsanLivsmedelsverket, skall studera effekterna och rapporterasom
utvecklingen konkurrens-vad småskalig förädling. Statens pris- ochom avser

prisutveck-verk SPK hade fram till studerasin nedläggning i uppdrag att
lingen har utnyttjatsi livsmedelskedjans olika arbeteled. Dessa myndigheters

beredningen i uppföljningsverksamhet.dessav
Vidare på jordbrukethar flertal utredningar studerat olika aspekterett m.m.

under omställningsperiodens förändringar. För be-gång och lämnat förslag till
varitredningens del främst Omställningskommissionen arbetedetär som av

intresse.
Omställningskommissionen förslag tillläggahade regeringens uppdrag att

Sverigesanpassning 1990 livsmedelspolitiska utifrånårs beslut ansö-en av
1993:33. Störrekan medlemskap EGEU SOU 1992:87, 1992:125,i ut-om

1992:119SOUredningar har belyst situationen för trädgårdsnäringenäven
fisket ansökan med-SOU 1992:136, 1993:103 med anledning omresp. av
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lemskap i EGEU. Därutöver har SOU 1994:119LES delvis följd beredningenssom aven-
Kapitel 1agerande haft i uppdrag studera prisutvecklingen på livsmedel Redo-att-

visning uppdrag prisutvecklingen på livsmedel, LES 1994av om samtmars
hur gränsskyddet hanteratsöver Redovisning uppdragatt översynse av om

gränsskyddet på jordbrukets område, LES 1994.av mars
Det nämnda utredningsarbetet har varit värdefullt för våra studier frånovan

konsumentsynpunkt. Eftersom dessa utredningar på grundligt sättett presen-
bakgrundsdata och fakta, i synnerhet det gäller förhållanden inom pri-terat när

märproduktionen, har beredningen funnit det tillräckligt i sinatt avrapporte-
ring begränsad platsägna denna information.typ av

KoB:s huvuduppgift har således varit utvärdera den livsmedelspolitiskaatt
reformen från konsumentsynpunkt. Som tidigare påpekats bl.a. Livsmedels-av
ekonomiska samarbetsnärnnden innebär EG-anpassningen livsmedelspoli-av

Äventiken det svårt renodlaär effekterna 1990 års beslut. andra fak-att att av
påverkar utvecklingen på livsmedelsmarknaden. Förändringarna på livs-torer

medelsmarknaden har därför varit kommeroch fortsatt att artvara annanav
1990 årsän livsmedelspolitiska beslut fullföljts och effektävenom att vara en

andra faktorer sådana kan hänförasän till det livsmedelspolitiska be-av som
slutet. KoB har därför i de flesta fall valt registrera de faktiska förändring-att

inträffat på livsmedelsmarknaden föroch konsumenterna, oberoendear som
inträffade förändringar beror den livsmedelspolitiska reformen ellerav om

på något den månI vi det möjligt har vi dock försöktannat. göraansett att en
koppling till reformen.

Vårt uppdrag ganska omfattande.är Förutom frågor primärt konsu-mot av
mentintresse pris, kvalitet, mångfald och variation i utbudet, konsumentupp--
lysning och -inflytande har del beredningens intresse rik-storm.m. en av-

utvecklingen i led, livsmedelsindustri och handel konkur-tats mot senare samt
Ävenrensförhållanden på livsmedelsmarknaden. faktorer berördes i detsom

livsmedelspolitiska beslutet inte primärt beteckna konsu-är attmen som som
mentmål, frågor med koppling till miljö- och regionalpolitik, har bety-t.ex.
delse för konsumenterna.

EES-avtalet och ansökan inträde i EGEU har redan haft betydelsestorom
för livsmedelspolitikens utformning och utvecklingen livsmedelsmarkna-
den. Resultatet i folkomröstningen den 13 november svenskt medlemskapom
i EU kommer bli avgörande för den svenska livsmedelspolitikens framtidaatt
utfomrning. Mot denna bakgrund har beredningen analyserat konsekven-även

från konsumentsynpunkt medlemskap stå utanför unio-serna ett attav resp.
nen.

1.3 Rapportens uppläggning

Vår huvudsakliga uppgift 1990utvärdera års livsmedelspolitiskaär reformatt
och dess effekter för konsumenterna. Syftet med reformen beskrevs ovan.
Vår målsättning med utvärderingen visa syftet med reformenär att om upp-
nåtts. Om detta inte fallet, vad beror det i så fallär på En förklaring kan vara
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från reformen. SOU 1994:1 19En kan möjligheterreformens begränsadeavstegen annan vara
Kapitel 1faktiskt påverka situationen.att

följandeDe kapitlen i del I behandlar ändringarna i livsmedelspolitiken
konkurrensfrågor betydelse för framför allt de s.k. ledensamt av senare

industrin och handeln på livsmedelsmarknaden.
l del kap. 4-7 beskriver vi de direkta konsumenteffektema påmer -

mångfalden och variationen i utbudet livsmedel, på livsmedelskvaliteten,av
på priserna och konsumenternas möjligheter sina hörda.göra rösteratt
Konsumentproñlen i det livsmedelspolitiska visserligen uttalad,beslutet var

åtgärderna riktades i huvudsak primärproduktionen och har därmedmen mot
filtrerats flera led innan de kan avläsas i Därförkonsumentledet. blirgenom
kopplingama mellan den livsmedelspolitiska reformen och de konsument-
effekter kan avläsas på marknaden ofta otydliga och därmed svårasom att

Ett viktigt mått blir jämföramäta. det faktiska utfallet, via tillgängligmättatt
statistik och uppgifter från berörda med konsumenternas attityder så-organ,

de framkommit i beredningens och andras genomförda attitydunder-som egna
sökningar. Detta gäller framför allt kvalitetsaspekter på iävenmaten, men
viss mån utbudet, tillgång till information m.m.

delI III kap. 8-10 behandlas produktionsfrågoma: jordbruksproduk-
tionen, livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Här kan livsmedels-den
politiska reformen och de förändringar den förda politiken inträffatav som
förväntas ha haft direkt betydelse.mer

I del IV övriga frågor betydelse för konsumenter skattebetalareochtas av
Här behandlas globala försörjningsfrågor miljö- regionalpoli-ochsamtupp.

Äventiska frågor med koppling till konsumtion och produktion livsmedel.av
fisket, inte direkt omfattas den livsmedelspolitiska reformen, isom tasav upp
detta avsnitt.

Den avslutande delen, del V, består våra sammanfattande synpunkterav
kap. 15 förslagoch kring utvärderingen kap. 16-17. Vi har valt att presen-

två scenarier Sverige ansluter sig till EU Sverige ansluter sig intetera resp.-
till EU och vilka för livsmedelskonsumentemautreder konsekvenser som-
dessa båda alternativ få. särskiltkan tänkas I kapitel lämnar vi förslagett
kring den fortsatta konsumentbevakningen livsmedelsfrâgorna.av
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Ändringar2 SOUi livsmedelspolitiken 1994:1 19
Kapitel 2

Våren 1990 fattade riksdagen beslut livsmedelspolitik, vilkenom en ny
innebar omfattande avreglering och marknadsanpassning denen av
svenska livsmedelsmarknaden. I stället för utpräglat producentper-ett
spektiv skulle konsumenten i Effekternasättas på livsme-nu centrum.
delspriser, matkvalitet och utbud livsmedelsmarknaden förväntades
bli gynnsamma.

Efter det avregleringen livsmedelsmarknaden inleddesatt denav
juli1 1991 har rad förändringar inträffat påverkat reformen.en som

Ansökan medlemskap i EU och den påbörjade EG-anpassningenom
har lett till intentionerna i 1990 års reform fullföljts.att inte

2.1 Bakgrund

Den svenska jordbrukspolitiken under efterkrigstiden har präglats erfaren-av
heter från 1930-talets massarbetslöshet och efterfrågan på livsmedelsvaga
med överskott följd lcrigsårens och denstora efterkrigs-närmastesamtsom
tidens ransoneringar och brist på livsmedel. De kasten i tillgångtvära och
efterfrågan stöd för uppfattningen marknadskraftema integav att ensamma
klarade skapa balans på marknaderna och samtidigt någorlunda stabilaattav
priser. Omfattande offentliga ingrepp i prisbildning och produktion har allt-
sedan 1930-talet varit regel på jordbruksområdet. principI det statsmak-var

Ävenfastställde prisnivån på jordbruksprodukter.terna handeln medsom
jordbruksfastigheter hårt reglerad.var

Den livsmedelspolitiska arbetsgruppen LAG, tillsattes i decembersom
1988, fann politiken kännetecknades dålig måluppfyllelse och jord-att av att
bruksregleringen i rad avseenden motverkade sitt syfte. Såväl exportbidra-en

de garanterade inlösenprisema hade lett till överskott jord-gen som stora av
bruksprodukter, på konsumenternas och skattebetalarnas bekostnadsom av-

med förluster på prisdumpad världsmarknad.sattes Priserna på livs-stora en
medel hade under följd år stigit priserna på övrigaän ochen av mer varor
tjänsteri samhället. Stimulans till produktion inriktad på hög avkastning,

framställningän god kvalitet i avsikt hitta köpare,snarare av varor attav en
ledde också till oönskade effekter på den omgivande miljön, på landskaps-
bilden och på den regionala fördelningen jordbruksproduktionen. LAGav
ansåg många problemen kunde förklarasatt det huvudsakligen fannsav attav
endast stödfomr, prisstödet, för uppnå de livsmedelspolitiskaolikaen att
målen.
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Under SOU 1994:119delen 1980-talet uppmärksammades också kvaliteten påsenare av
Kapitel 2livsmedlen, sambandet mellan kost och hälsa djurskyddsfrågor alltsamt mer.

Även leds förädlingsindustrins och handelns betydelse för livsme-senare - -
delsprisema diskuterades. Utifrån kvalitets- och konkurrensaspekter fann

också starka skäl ändra på den förda livsmedelspolitiken.attman
En viktig drivkraft för reformera den livsmedelspolitikensvenskaattannan
det internationella arbetet på jordbruksotrtrådet. Organ med huvudintressetvar

riktat ekonomisk utveckling och handel, främst OECD GATI,ochmot men
också FAO med dess för världens livsmedelsförsörjning, arbetadeansvar
energiskt för förändra den förda jordbrukspolitiken i såväl industriländemaatt

i utvecklingsländerna. Jordbruket kom därmed bli mycket viktigattsom en
punkt på dagordningen GATTzsi Uruguayrunda, inleddes 1986.som

2.2 1990 års livsmedelspolitiska beslut

Våren 1990 fattade riksdagen beslut livsmedelspolitik 1989prop.om en ny
90: 146, JoU25, rskr. 327. Den livsmedelspolitiska reformen innebar en
genomgripande förändring jordbruks-svensk och livsmedelspolitik. Enav
sedan länge hårt reglerad sektor skulle marknadsanpassas och livsmedels-nu
produktionen skulle i princip underkastas villkor andra näringar.samma som
Från i huvudsak ha varit producentorienterad blev politiken i stället in-att nu
riktad på konsumenten i Producentema skulle i fortsättning-sättaatt centrum.

endast för konsumenterna efterfrågadeersättas och tjänster.en av varor
Beslutet innebar prisstödets roll livsmedelspolitiskt medel tonadesatt som

ned. I stället skulle direkta stöd i högre grad användas för nå mål rörandeatt
miljö, landskapsvård, regional fördelning och beredskap. Den interna mark-
nadsregleringen kollektiv exportñnansiering, pris- och avsättningsgarantier,-
lagringsbidrag skulle, i vissa fall efter övergångsperiod, upphöram.m. en-
och den svenska livsmedelsproduktionen skulle i fortsättningen endast skyd-
das gränsskydd omvärlden. Förändringar i gränsskyddet gjordes iett motav
beslutet beroende kommande överenskommelse GATI,i och i väntanav en
på denna frystes gränsskyddet och kompensationer till producentema ut-
gick i stället i form djurbidrag budgeten.överav m.m.

åstadkommaFör anpassning till det marknadsinriktadeatt systemeten nya
under socialt acceptabla former infördes rad övergångsátgärder. Sålundaen
beräknades producentema under övergångsperioden 1990-1995 erhålla ca
14 miljarder kronor budgetmedel kompensation for minskade inkom-av som

och stimulans till anpassning och omställning. beloppet ingår ock-Ister som
så formedel åtgärder inom landskapsvård, regionalpolitikpermanenta m.m.

medel for administration.samt
Medel för omställningsâtgärder har utbetalats i ungefär omfattningden

förutsågs. Av dessa medel har 4,6 miljarder kronor betalatssom utca som
inkomststöd, 3,5 miljarder kronor omställnings- och anläggningsstödsom
och 570 miljoner kronor för anpassningar inom mjölksektom 500 mil-samt ca
joner kronor för kött och fläsk.export av
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Under övergångsperioden sou 1994:119skulle också inlösensystemet för spannmål kvar-
Kapitel 2stå. Exportkostnaderna För överskottsspannmålen kommer de 14 mil-utöver

jarder kronorna. Exportkostnadema för spannmål har under övergångsperio-
den 199091-199394 belastat budgeten 4,8 miljarder kronor,med ca varav
konsumenterna via förmalningsavgiften stått for huvuddelen.

2.2.1 Förväntade effekter reformenav

Reformen förväntades leda till livsmedelsmarknad i betydligt bättre balans,en
där produktionen motsvarade efterfrågan inom landet och på kommer-export
siella villkor. I och med borttagandet fordyrande regleringsinslag såsomav av-
gifter för hanterandet överskott och bidrag för och lagring, förvänta-exportav
des sänkta priser framföroch allt lägre prisökningstakt. Kollektivaen varor
och nyttigheter landskapsvård, regionalpolitik och beredskap skullesom er-

med offentligasättas medel och inte påverka matpriserna
Avregleringen innebar sänkta foderkostnader i animalieproduktionen sam-

tidigt regleringskostnader i form slaktdjursavgifter föll bort. Påsom t.ex.av
så sänkta produktionskostnadersätt och konkurrenssituation förvän-en ny
tades medföra sänkta priser. föregångareKoB:s Konsumentdelegationen räk-
nade med sänkta produktionskostnader borde tillleda prissänkningar i kon-att
sumentledet på mellan 2 och 10% beroende på produkt och marginalsättning
öres- eller procentrnarginaler i detaljhandeln se dessa beräkningar imer om
kap. 7.

För pris- och kostnadssänkningarna i producentledet skulle fortplantasatt
till konsumentledet sänktes gränsskyddet den juli 1991,l justeringen som
bedömdes medföra prissänkningar för konsumenterna på 3 4,5% bero-resp.
ende på marginalsättning. Gränsskyddet docksänktes mindre vadän som
motsvarades sänkta kostnader, varför s.k. överskydd uppstod.ettav

Vid tidpunkt trädde också tillfällig konkurrenslag jordbruketssamma en
område kraft, med syfte tillse sänkta priser i producentledet också komatt att
konsumenterna till del. 1993 konkurrenslag tillanpassad EG:santogs en ny
regler. Särskilda konkurrensregler för lantbruket, undantar isamverkansom
producentföreningar från del den lagens konkurrensbegränsnings-en av nya
förbud, har införts i lagen och gäller from. 1994.den julil

Utöver prissänkningar och dämpad förväntadesprisökningstakt refor-en
för konsumenternas del leda till mångfald variationoch i utbudetstörremen

och till bättre möjligheter välja livsmedel kvalitet.högatt av
Avregleringen ansågs påskynda förädlingsindustrinomstruktureringen av

enheter,större förutsåg också direkta mellanmot vägarmen man nya, mer
producent och konsument och ökad produktion i form ekologiskaLex.av
livsmedel och småskalig förädling. Importen förväntadeslivsmedel öka.av
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Ändrade SOU 1994:1 192.3 förutsättningar ansökangenom om
Kapitel 2medlemskap i EGEU

Efter livsmedelspolitiskabeslutet den reformen 1990 och avreglerinom gen av
livsmedelsmarknaden, juliinleddes den 1 1991, har rad förändringarsom en
inträffat i högre eller mindre grad påverkat reformen. Som Konsument-som

19931beredningen redovisade i sin höstrapport till regeringen det livs-har
medelspolitiska beslutet inte legat fast. Den svenska ansökan medlemskapom
i EGEU förden enskilda händelse förändrat förutsättningarnaär mestsom
1990 års omställningsbeslut.

juli 1991 lämnade den dåvarande socialdemokratiska regeringen inDen l
EG-ansökan. Förhandlingarna EES-avtal, inleddesett sommarenom som
1990, och arbetet med svensk livsmedelslagstiftning veteri-samtatt anpassa

ÄvenEG:s bi-och fytosanitär lagstiftning till hade då nedan pågått tid.när en
laterala jordbruksavtal avseende tullnedsättnin tullfria för bl.a.och kvotergar

A Efternötkött och framförhandlades i anslutning till EES-avtalet. valetost
1991 i fasttillträdde regering, sin regeringsdeklaration slog atten ny som
1990 års reform skulle fullföljas, också Sveriges med-ansökanattmen om
lemskap i EG förändrat förutsättningarna. Omställningskommissionen ñck i

för 1990 års livs-uppdrag utreda konsekvenserna omställningsbesluten iatt
medelspolitik hänsyn till EG:s jordbrukspolitik.med

2.3.1 EG:s jordbrukspolitikgemensamma

EG:s jordbrukspolitik Common Agricultural Policy, CAP ärgemensamma
EG-samarbetet. Målen Romfördraget frångrundpelarna i framgåren av av

Ökad1957: produktivitet, skälig levnadsstandard för producenterna, mark-
nadsstabilitet, tryggad livsmedelsförsörjning rimliga livsmedelsprisersamt
för konsumenterna.

genomförsDen jordbrukspolitiken med hjälpgemensamma av:
reglering den interna marknaden och prisernaav-
gränsskydd, bl.a. i form rörliga införselavgifter och kvoterav-
stmkturpåverkande åtgärder.-

Finansieringen ombesörjs särskild jordbruksfond FEOGA. årligaDeav en
utbetalningarna från fonden uppgår 300 vilkettill miljarder kronor, ärca
knappt två tredjedelar EG:s Utgiftema på två huvudom-budget. fördelasav
råden: garantiåtaganden, dvs. marknadsingripanden Stödköp eller ex-genom
portbidrag struktur- och regionalpolitiska åtgärder. Hittills har huvud-samt

inom marknadsregleringen. Under dedelen för kostnaderanvänts senaste
miljö- regionalpoli-åren har dock andel för struktur-, ochstörre använtsen

tiska åtgärder.

reformen KonsumentberedningensVad hardetblivit denlivsmedelspolitiska1 rapport,av
1993.september
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Med vissa variationer allaär centrala jordbruksprodukter SOUmarknadsregle- 1994:1 19
rade. Oljeväxter Kapitel 2och proteingrödor saknar ochgränsskydd produktionen
stöds i stället med direkta bidrag. Också för fruktprodukter och grön-som
saker finns omfattande reglering till skillnad från Sverige.ien

EG:s jordbrukspolitik uppvisar likheter med den svenska jordbruks-stora
politiken fram till 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Problemen har också
till delar varit desamma. Betydandestora överskott uppstod under 1980-talet
och därmed växande kostnader för marknadsregleringen. Jordbrukspolitiken
ledde också till negativa effekteri miljön och för den regionala balansen.

majI 1992 beslutade jordbruksministrarEU:s därför reform denom en av
jordbrukspolitiken. Huvudinriktningen minska prisstödetgemensamma är att

och samtidigt öka de s.k. direktstöden. Refonnen,att genomförssom
199394-199596, innebär priserna sänks, produktionskvotema minskasatt
och produktionsbegränsningar införs. Jordbrukarnaatt kompenserasnya

direkta inkomststöd i form arealbidrag och djurbidrag för köttdjur.genom av
De kan få stöd föräven vissa miljövårdande åtgärder, skogsplantering av
åkermark vid förtidspensionering.samt

Strukturstöd och stöd för regionalpolitiska satsningar har i betydelse.växt
Bland strukturstöden, finansieras utvecklingsdelen jordbruks-som genom av
fonden, kan investeringsstöd,nämnas startstöd till jordbrukare och tillyngre

producentorganisationer stöd för förbättra och vidareutvecklanya samt att
hantering, förädling och marknadsföring jordbruks- och skogsprodukter.av
Även trädgårdsforetag kan få del strukturstöden. EG finansierar 25%av av
dessa stöd. Stöd från strukturfondema lämnas vidare till mindre gynnade om-
råden Less Favoured Areas, LFA for landsbygdsutveckling.samt

2.3.2 EG-anpassning

Omställningskommissionens förslag SOU 1992:87, 1992:125, 1993:33 och
de beslut följt på dessa se bl.a. 199293:100, JoUl3, 1992som prop. prop.
93:183, JoU20, 199394:3, JoU6 innebär delar EG:s stödsy-attprop. av

införs redan fore EU-medlemskap och priserstem och kostnader iett att pro-
duktionen i riktning EG:s nivåer. regeringensMotivet ambi-anpassas ärmot
tion i möjligaste mån undvika övergångslösningar.att Denna ändrade inrikt-
ning livsmedelspolitiken innebär i korthet vi vänder tillbaka till regle-av att
ringslösningar, vegetabilieproduktionen får kraftigt höjtatt stöd, i vissett
mån på bekostnad animalieproduktionen, och målet begränsa produk-av att att
tionsutrymmet till den inhemska marknaden och lönsam i praktikenexport
frångås. 1990 års livsmedelspolitiska beslut har således i väsentlig utsträck-
ning från gåtts.

Fram till beräknad tidpunkt för medlemskap 1 januari 1995 har beslutats
betala arealbidrag förlänga inlösensystemetatt förut spannmål.om samt att

Dessutom har medel tillskjutits för kött och fläsk. Arealbidragetnya export av
beräknas kosta 2 miljarder kronor och exportbidragen för kött och fläskca
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SOU 1994:1 19på spannmål, uppgår till250 miljoner Förmalningsavgiftenkronor. casom
Kapitel 2spannmålsexporten.750 miljoner år, bibehålls for bekostakronor attper

Förhandingar EU2.3.3 med

EG:s jord-anpassning tillinhemska besluten förtidaParallellt med de om en
Sverige avlämnade sina posi-förhandlingar med EU.brukspolitik bedrevs

1993.förhandlingsönskemål på jordbruksonuådet undertioner sommaren
regio-fytosanitära frågor,87 positioner SanitäraochSammanlagt lades omom
på demarknadsregleringamanalpolitiskt produktionsutrymme,stöd, omom

olika produktionsområdena m.m.
i förhandlingsuppgörelsen kanBland viktiga svenska inslag nämnas att

förssitt livsmedel, levande djur och foderSverige fick igenom krav att som
övergångsperio-fria från salmonella. Sverige fick vidarein i landet ska vara

Även beträffandeallvarliga djursjukdomar.för skydda vissader att motoss
ikadavermjölantibiotika veterinär förskrivning ochförbuden använda utanatt

vi övergångsperioder.foder tillerkändes
avseende areal,uppnådda produktionskvotemaDe i förhandlingarna ur-

Medansamtliga fall de begärda.mjölkkvoter vari lägreantal, socker- och än
flesta fallproduktionsutrymmen i deSverige tillgodoräkna sigönskade som

förhandlingstillfállet väsentligt devid ochproduktionen överöversteg som
till nivå1990 års reform, förhandlades dessaförutsågs bli följden ner enav

1994 års produktion.ungefär motsvararsom
önskade fånorrlandsstöd ochSverige begärde vidare få bibehållaatt ett

skogsområden iEG-stöd också föraccepterade för möjliggörakriterier attnya
Öland förhand-båda avseendenSverige på och Gotland. I dessasödra och var
liksom det gäller miljöstödet kan kommalingen framgångsrik, när attsom

fördockkronor årligen. Svensk medfinansiering krävsuppgå till 3 miljarder
dessa stöd.

Trädgårds-fiskefrâgor i förhandlingarna.Också trädgårds- och togs upp
fisket omfattasEG:s jordbrukspolitik, medanområdet integrerad delär aven

detta i kap. 14.reglering seen mer omav egen

2.4 GATT

avhäng-gjordes frågan gränskyddet1990 års livsmedelspolitiska beslutI om
i GATT.i kommande överenskommelsenden

medtillkom år 1947 led i arbetetSyftet med GATI, attett reorga-somsom
ekonomis-världskriget, främja denefter det andranisera världshandeln är att

internationellaundanröja olika hinder för denbl.a.ka utvecklingen attgenom
handeln.

påver-livsmedel tidigare knappastlivsmedelsråvaror och harHandeln med
in-Inför avslutade Uruguay-rundan,i GATI. denkats regelverket somnuav
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leddes 1986, SOU 1994:1 19underströks vikten område omfat-också handeln på dettaattav
Kapitel 2tades stärkt disciplin.av en

En överenskommelse riktningen för fortsatta förhandlindetsom angav gs-
arbetet på jordbruksområdet träffades i Geneve 1989. Avsikteni april attvar
kunna avsluta förhandlingarna under hösten inte fallet.1990. Så blev Fram-
för allt berodde detta åsiktsskillnader jordbruksstödet. Efter myck-stora om

dramatik enades slutligen länderna 1993den 15 december avtal.en ettom
Efter den avslutade Uruguayrundan GATT iövergår World Tradenu

Organization WTO.
Reformperioden år med början 1995. år före dess slutär under Ettsex

skall förhandlingar fortsättning inledas.om en

2.4.1 Jordbruksuppgörelsen

lnternstöd

Den totala sammanlagda nivån jordbruksstöd påverkar handeln skallav som
dras ned med 20% jämfört med basperioden 1986-1988.

Stöd förenas med produktionsbegränsning undantas från krav på ned-som
dragning. Detsamma gäller stöd har minimal handels- eller produktions-som
påverkande effekt. Detta gäller exempelvis miljö- och regionalstöd, produk-
tionsneutralt inkomststöd m.m.

SverigeFör kommer överenskommelsen rörande intemstödet knappast att
få några konsekvenser. Skälet 1990 års reform livsmedelspolitiken iär att av
huvudsak avskaffat regleringama och därmed de reglerade ad-merparten av
ministrativa priserna.

Gränsskydd och marknadstilltrákie

Alla former icke tariffaras.k. gränsskydd variabla införselavgifter,t.ex.av
kvantitativa importrestriktioner, minimipris mycket vanliga påäretc., som
jordbruksornrådet, till bundnaomvandlas tullar, dvs. de kan inte höjas utan
omförhandling i GATT s.k. tariffering. Tullnivåema skall dras ned med i
genomsnitt 36%, dock minst 15% för tullposition jämförtvarje enskild med
nivån 1986-1988.

Existerande importvolymer upprätthållas för tarif-under basperioden skall
ferade produkter, vanligtvis kvoter till tullsats. Förreducerad attgenom upp-
nå viss omedelbar marknadsöppning skall minimimarknadstillträdes.k.ett

alla länder. Initialt skall 3% konsumtionen under basperioden, medges av av
successiv ökning till 5%, för import i form kvoter till reduce-öppenvara av
rad tullsats.

SverigeFör blir effekterna påtagliga åtagandena det gällernärmest av
gränsskyddet. De bundna och successivt sänkta tullarna tak för hursätter ett
mycket våra priser kan överstiga Sverigevärldsmarknadspriserna. har lagt
neddragningarna så så långtvi möjligt nivåerna till EG:s.att anpassar
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Beroende på hur det svenska SOU 1994:1 19gränsskyddet utvecklas i förhållande till
2Kapitelvärldsmarknaden sedan basperioden kommer effekterna åtagandena olikaav

snabbt på olika produktområden. Kronans fall innebär minskningen av nu-
varande gränsskydd i förhållande till basperioden. Så länge de bundna tull-
nivåema överstiger de tillämpade finns möjlighet använda dagensatt system
med rörliga avgifter till de bundna nivåerna.upp

Sverige har inte förkvoteröppnat upprätthålla existerande marknads-att
tillträde jämfört med basperioden. Skälet vi under basperioden tilläm-är att
pade vårt gränsskydd så import skedde kvoter gällande införsel-att utan trots
avgifter. Sådana marknadstilluädesmöjligheter skall i stället upprätthållas ge-

inte gränsskyddet höjs så överskydd uppstår förhindrar im-att attnom som
Sverige har endast för fjäderfä haft så låg import minimitillträdes-porten. att

kvot måste Genom mejerisektomöppnas. helhet aktualiseras ingetatt se som
minimitillträdesåtagande på detta varuomrâde.

Exportsubventioner

Jämfört med genomsnittet för basperioden 1986-1990 skall utgifter för ex-
portsubventioner dras ned 36%med och volymer sub-medexporterassom

Åtagandenaventioner minskas med 21%. gäller produktvis. Om kvantitetema
exportsubventionerade produkter ökat 1991-1992 jämfört med basperio-av

den får neddragningarna börja från den högre nivån.
Sverige har 1990 års reform i huvudsak avskaffat exportsubventio-genom

I de fall Sverige har kvar subventioner GATT-reforrnendocksätternema.
för storleken.gränser

Sanitära fytosanitära frågoroch

Den Sanitära och fytosanitära överenskommelsen innebär disciplin för livs-en
medelsbestämmelser, veterinär- och växtskyddsregler. Gränsvärden, normer

med sådanaöverensstämmer internationella kansättsetc. som som av organ
inte ifrågasättas. Dessa emellertid inte bindande och ligger mångaär i fall på

nivå lägre den Sverige tillämpar.är än Högre krav tillåtna deären som om
baseras på vetenskapligt underlag och enhetliga riskvärderingsprinciper. Hög-

krav får inte användas förtäckta handelshinder.re som
Den sanitära och fytosanitära överenskommelsen Sverige fortsatt möj-ger

lighet ställa höga krav vad gäller livsmedel, veterinär- och växtskydds-att
bestämmelser vi kan behöva visa vetenskaplig grund och konsekvens imen
riskbedömningen.

2.4.2 Konsekvenser

Effekterna överenskommelsen innebär tendens till sänkta och varie-av en mer
rande priser grund sänkt och bundet gränsskydd motverkat ten-av av en
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1994:1 19SOUdens till på sikt ökade världsmarknadspriser föjd minskadefrämst till av ex-
Kapitel 2portsubventioner.

Svenska livsmedelsreforrnen åtagandena redaninnebär fleraatt upp-av
fyllts. Störst effekt får åtagandena övergångenpå gränsskyddssidan genom
till bundna tullar precisaoch sänkning dessa. dock svårtDet göraär attav
förutsägelser på grund osäkerheten världsmarknadsprisemas utveck-av om
ling jämfört med de också mellansvenska. Skillnaderna produktvis är stora
nuvarande fall tullengränsskydds höjd och den bundna nivån. I vissa kan
omedelbart bli vissa fall fördröjstak för vilka priser kan iett tas ut,som
denna effekt eller kanske uteblir helt.

Vid EU-inträde förändras situationen. Sveriges stödvolymer läggs tillett
EG:s och vårt gränsskydd övergår i EG:s.

Ändrade2.5 förutsättningar sammanfattningen

Förutom de redan internationella överenskommel-nämnda anpassningarna till
de-facto-devalveringen den kronan i november 1992svenskaärser, enav
viktig faktor med betydelse för reforrnens utfall och för det svenskaannan

lantbrukets framtid. Växelkursförändringama har påtagligt förbättrat, åtmin-
på kort sikt, det jordbrukets den svenska livsmedelsindu-svenska ochstone

strins konkurrenskraft och har den svenska prisnivån till omvärldens.närmat
Jordbrukets anpassning till EG Växelkursförändringarna harhar underlättats.
dock inte undanröjt behovet rationaliseringar och prissänkningar inomav
svensk livsmedelsproduktion.

Sammantaget faktorer idet således många hög grad har påver-är nya som
reformenskat EG-anpassningenutfall. Den påbörjade med de ekonomis-nya

ka förutsättningar och de signaler produktionsutrymmeomnya m.m. som
följt denna har minskat vilja tillproducentemas omställning. Så ökar t.ex.av
mjölkproduktionen åter och produktionen överstiger konsumtionen mednu ca
15%, dvs. storleksordningöverskott i vid tidpunktennästanett samma som
för uppstått.det livsmedelspolitiska beslutet åter Spannmålsproduktionenhar
har dämpats omställningsprogrammet, mycket begränsad delmen engenom

den omställda Spannmålsöver-harmarken tagits produktion.av permanent ur
skotten kan därför åter förväntas stiga till nivåer rådde iåtminstone de som
slutet 1980-talet. kortsiktigt påtagligt för-Växelkursförändringarna,av som
bättrat svensk livsmedelsproduktions försett livsmedels-konkurrenskraft, har
industrin med möjligheter på hemmamark-utländsk konkurrensmötaattnya
naden och utomlands. Att producera för inomoch konkurrera gräns-stor,en
lös EG-marknad skiljer begränsad,sig dock på många frånsätt att agera en
skyddad svensk marknad.

Producentemas situation framför allt EG-anpass-i dag såledesär genom
ningen annorlunda 1990 beslut fullföljts. Dettaårs livsmedelspolitiskaän om
förhållande jordbrukspolitikgäller EG:skonsumenterna.även gemensamma

inte tilltalande från regleringsinslagkonsumentsynpunkt med dess starkaär
och omfattande till prod-överföringar från och offentlig budgetkonsumenter
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EG:s lagstiftning för såväl livsmedel SOUucenter. på 1994:119det veterinära områdetsom
vidare Kapitel 2är antal punkter mindre konsumentvänliett denän svenska. Trotsg

detta finns klara fördelar från konsumentsynpunkt med EG-medlemskap,ett
utbud ochstörre pressade priser följdt.ex. ett ökad konkurrens.som en av

Till dessa frågor återkommer vi framför allt i kapitel 16.

2.6 Livsmedelspolitiskt kalendarium

Som sammanfattning nedan kronologisk översikt vik-en presenteras överen
tiga beslut och förändringar inom livsmedelspolitiken under tid.senare

april 1989 GAH-överenskommelsePrel. fryst gränsskyddom
oktober 1989 Den livsmedelspolitiska arbetsgruppen, LAG, avlämnar sin

Ds 1989:63 En livsmedelspolitikrapport ny
april 1990 Regeringen lägger sin 198990:146 livsmedels-prop. om

politiken
juni 1990 Riksdagen beslutar den livsmedelspolitiken iom nya en-

lighet med Jordbruksutskottets betänkande 198990:JoU 25
Livsmedelspolitiken

april 1991 Konsumentberedningen tillsätts
juli 1991 internaDen avregleringen inleds. Gränsskyddet sänks och

konkurrenslag träder i kraft jordbrukets område.en ny
Regeringen ansöker medlemskap i EGEUom

november 1991 Omställningskommissionen tillsätts
november 1992 Den svenska kronan deprecieras
januari 1993 Prisregleringsavgift handelsgödsel bort och gräns-tas

skyddet, avgiften, på proteinfoderrnedel minskas med 30%
februari 1993 Förhandlingarna med EGEU inleds
juli 1993 En EG-anpassad, konkurrenslag träder i kraftny,
juli 1993 Referensprisema sänks på spannmål, griskött, fågelkött

och Vid denna tidpunktägg. införs också arealbidrag, in-ett
lösenprisema på spannmål höjs och resterande avgift, mot-
svarande gränsskydd, proteinfodermedel bort.tas

december 1993 Det kraftigt försenade GATT-avtalet slutförhandlas
januari 1994 EES-avtalet träder i kraft

1994 Avtalet med EU skrivs undermars
juli 1994 Ikraftträdande de särskilda konkurrensreglema för lant-av

bruket
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1994:1 19SOU3 Konkurrensfrågor
3Kapitel

måste öka.KonkurrenstrycketOtillräcklig råder Sverige.konkurrens i
blioch tjänsteroch utbudetDärigenom kan priserna varoravpressas

varierat.ochstörre mer
juli 1993. Denträdde i kraft den lförstärkt konkurrenslagEn ny

EGzs kon-grund förockså ligger tillpå förbudsprincipen, vilkenbygger
konkurrensbegränsan-innehåller förbudkurrenslagstifming. Lagen mot

ställ-dominerandemissbrukföretag ochde mellansamarbete mot av
kraftiga sanktioner.medförning. Brott reglernamot

förbudetfrånprincip undantagnaprimärföreningar iLantbrukets är
visst samarbete.mot

någon på-haftinte, i fallDen lagstiftningen har ännu,vart mernya
ostmark-förmed undantagpå konkurrenssituationentaglig inverkan

naden.
regleringsåtgärder på livs-betydelsefullavissakvarstårDessutom

och bygg-jordbruksprisreglerin och plan-medelsmarknaden såsom gen
lagen PBL.-

3.1 Ny konkurrenslag

mellan företagen.finns konkurrenspå detMarknadsekonomin bygger att
viktiga delarotillräcklig inomkonkurrensenOlika studier har visat äratt av

och of-måste öka både i privatKonkurrenstrycketekonomin.den svenska
tillkonkurrenstryck kommer konsumenternaökatfentlig verksamhet. Ett

ochoch tjänster blirutbudpriser och störregodo att av varorpressasgenom
varierat.mer

reglerlika villkor. Det måste finnastävlanKonkurrens skall somvara
missbrukochavhåller företagen samarbetefrån konkurrensbegränsande av

marknadsmakt.
juli 1993.kraft ldenförstärkt 1993:20 trädde iEn konkurrenslagny

enligtmissbruksprincipenbyggde påDen gamla konkurrenslagensvagare
och där-skulle påtalasförstkonkurrensbegränsande beteendevilken skadligt

den skärptaMarknadsdomstolen. Iefter fastställas och beivras iprövas, nya
förbjudna redanbeteendenkonkurrenslagen konkurrensbegränsandevissaär

la-vid brottutdömssanktioner, höga böter,i lagtexten och hårda mott.ex.
EES-avtalet.förEG ochSamma principer till grund för reglerna iliggergen.

konkurrensbegränsandetvå generella förbud,Lagen innehåller ett mot sam-
ställning. Somdominerandemissbrukarbete mellan företag och ex-ett mot av
marknadsuppdel-ochprissamarbetekanempel på förbjudet samarbete nämnas

InledningDel I37



ning. Det inte förbjudetär dominerande, SOUdet förbjudet 994:1 9att är 1lvara men att ut-
nyttja sin Kapitel 3dominans för direkt eller indirekt påtvinga någonatt t.ex. oskäliga
inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäli affärsvillkor.ga

Regeringen har beslutat nio generella undantag för vissa kategorierom av
Åttaavtal, s.k. gruppundantag. dessa EG:s gruppundantag.motsvararav

Dessutom gäller undantag för kedjor i detaljhandeln.ett
Om företag osäkert påär samarbeteett eller förfarande striderettom mot

något förbuden konkurrenslageni finns det möjlighet ansökaav att ettom
s.k. icke-ingripandebesked hos Konkurrensverket.

Brott reglerna kan medföra konkurrensskadeavgiftmot och åläggande att
upphöra med förbjudnadet förfarandet Ett sådant åläggande kan förenas med
vite. Avtal ingåtts gällande regler ogiltiga och kanär leda tillmot skade-som
stånd.

Den lagen trädde i kraftnämnts den julil 1993. Företagen ficknya som
emellertid månader på sig avveckla sådant samarbete och sådanaatt avtalsex

omfattas förbudet. Sålunda har de reglerna inte tillämpatssom i prak-av nya
tiken förrän fr.o.m. den 1januari 1994. Företagen har gjort viss anpassning
till den lagen, i del fall har begäran icke-ingripandebeskednya men en om
ocheller individuellt undantag kommit till Konkurrensverket före års-strax
skiftet. Efter beslut Konkurrensverket har företagen ytterligare måna-av sex
der på sig för sig till beslutet.att anpassa

Redan i samband med den livsmedelspolitiska reformen 1990 hade en spe-
ciallag på det konkurrenspolitiska området tillkommit Lag 1991:921 om
förbud konkurrensbegränsning i fråga jordbruksprodukter.mot Dennaom
syftade till undanröja samarbete med konkurrenssnedvridandeatt effekter
inom framför allt lantbrukskooperationen, prissamarbete och marknads-t.ex.
uppdelning. Det viktigaste syftet med speciallagen emellertid hindraattvar
lantbrukskooperationen från själv de tidigareöver statliga regleringamasatt ta
funktion, framför allt finansiering exportöverskotten och där-gemensam av
igenom motverka effekterna reformen. Speciallagen upphörde i sambandav
med den konkurrenslagen 1993:20att trädde i kraft den juli 1993.1nya

En företag, verksamheter diskuterats bakgrund dengrupp vars mot av nya
lagen deär producentkooperativa primärförenin mejeriförenint.ex.garna, gar
och slakterilöreningar.

Frågan undantag jordbruksområdet från förbuden i den konkur-om nya
renslagen redan i propositionen konkurrenslagtogs prop.upp om en ny
19929356. Där det jordbruksområdet naturligt och oftastatt ärangavs
nödvändigt för kunna överleva enskilda mindre jordbrukareatt och andraatt
liknande primärproducenter sluter sig i primärföreningar såvittsamman avser
produktion eller försäljning jordbruksprodukter, utnyttjandeav av gemen-

anläggningar för lagring, behandling eller förädling jordbrukspro-samma av
dukter. Sådan samverkan mellan medlemmarna inom primärförening be-en
dömdes i många fall omfattad förbudet i 6 § konkurrenslagenvara av men

ha sådana positiva effekter den bordesammantaget kunna kvalificera föratt
undantag.
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1994:1 19SOUKonkurrensverkets förhållandena påbedömning prövningefter närmare av
3Kapitelberörda marknader några möjligheterdet praktiskt förelåginte attatt tagetvar

bevilja undantag samarbete bedrivsmed stöd konkurrenslagen detför somav
primärföre-mellan enskilda jordbrukare i s.k.och andra råvaruproducenter

ningar.
Riksdagen har så primär-under våren 1994 beslutat ändra lagen dessaatt

föreningar i princip visstundantagna från förbud samarbete.lagensär mot

3.2 Förändringar på följdmarknaden till ändradav
lagstiftning

Vid följdredovisning hur agerandet på marknaden förändrats till ändradavav
konkurrenslagstiftning special-det inte meningsfullt skilja de effekterär att
lagen från 1991 från 1993 haft, läget föreden konkurrenslagen utanresp. nya
reformen utgångspunkten för jämförelsen.är

Lantbrukskooperationen avreglering-har haft medveten strategi mötaatten
livsmedelsmarknaden internationell medoch ökad konkurrens atten av en

försöka ställning. Generellt lantbrukskooperativastärka sin kan desägas att
företagen också flytta fram positionerna år. Dettalyckats med underatt senare
har skett vertikal och horisontell integration främst företags-genom genom-
köp i Sverige också Samarbete på branschnivå i formutomlands.men av ge-

på marknaden däremot i utsträckning avveck-uppträdande harmensamt stor
lats.

De lantbrukskooperativa företagen har tradition haft såväl lokaltettav upp-
mellansarnlingsområde lokal marknad. Konkurrens företagen har isom en

förändringaregentlig mening inte förekommit. Några har inte skettstörre
finns På ostområdetefter avregleringen, det undantag. finns det f.n. tremen

konkurrenter betydelse. Ostproduktionen till följd mjölkpro-störreavav en
duktion har ökat. Genom denna konkurrens har priserna pressats.

Slakteriförbundetexempel köttvaruområdet där tidigare haftEtt ärannat ett
för Stockholmsmarknaden förmedlatövergripande så-attgenomansvar man

detaljer. upphörtväl hela kroppar styckade Detta har fr.o.m. 1994 ochsom
flera föreningar konkurrerar marknad.med styckade detaljer på dennanu

3.3 Offentlig effekterreglering konkurrenshämmandemed

grundläggande den friaDen inställningen Sverige sedan variti har länge att
marknaden utvecklingkonkurrens åstadkommabäst kunnat motgenom en
ökad effektivitet och därmed kostnaderpriser konsumenterna. Inomlägre för
vissa sektorer har marknadskraftemasemellertid statsmakterna inte accepterat
utfall olikade kommit i konflikt dåmed andra mål. Vanligen harnär typer av

marknadskraf-regleringsåtgärder till gripits i förhindrasyfte begränsa elleratt
spelrum.ternas

InledningDel I39



Den för livsmedelskonsumentema SOU 1994:119inskränkningenbetydelsefulla vidmest
Kapitel 3sidan den kvarvarande regleringen jordbruksprisema plan- och bygg-ärav av

lagen, PBL.
Före ändringen 1992 i PBL kunde kommunerna högi mycket grad detalj-

etableringen livsmedelsbutiker. Det innebarstyra kommunerna oftaav att ne-
kade etablering denna förmodades alltför hård konkurrens for befintligom ge
handel eller då olägenheter förväntades från trafiksynpunkt.uppstå Lex.

Kommunerna har varuforsörjningsansvar för sina invånare. Alla skallett
ha livsmedelsbutik på rimligt avstånd. I praktiken innebär det i varje bo-en att
stadsområde skall det finnas minst livsmedelsbutiken

Å andra sidan kan hävdas kundunderlaget inte får alltför litet. Enatt vara
butik ytterligare skulle då kunna leda till otillräcklig lönsamhet för alla butiker
i området. Som konsekvens skulle samtliga butiker tvingasyttersta stängaen
och de boende i området bli butik.utan

Under 1980-talet utnyttjade kommunerna främst sin möjlighet tillatt styra
förhindra etablering belägna stonnarknader.att Motivet härför harexterntav

ofta varit sådan etablering skulle leda till utarrnning den s.k. city-att en en av
handeln.

En Ökad tonvikt vid konkurrensens betydelse ledde till ändring i PBLen
Ändringen1992. innebar handelsändamålet i detaljplan inte längre kanatt en

preciseras till viss form detaljhandel. specifikt livsmedelshandel kan alltsåav
inte längre begränsas eller förbjudas. Denna förändring omfattar emellertid
bara detaljplaner medan äldre opåverkade. Ur konkurrenssynpunktär ärnya
detta otillfredsställande. En utredningsman tillkallades därför samtidigt för att
utarbeta förslag skall omfatta äldre detaljplaner.även Utredningsmannensom
har nyligen lagt förslag SOU 1994:36 detta. Förslagen syftar till för-om att
bättra konkurrensförhållandena och skapa likformighet i lagstiftningen föratt

och äldre detaljplaner.nya
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åOUt1l9l91411194 Livsmedelsfrågoma konsumentperspektivettur
ap1 e

och avregleringen livs-I och med det livsmedelspolitiska beslutet av
Livsmedelssek-medelsmarknaden ställning stärkts.har konsumenternas
regleringar ochdock fortfarande med starka inslagsektorärtorn aven

för konsumenternamed betydligt inflytande för producentemastörre än
konsumentinflytan-hur Därför också starktdessa utformas.över är ett

de och väsentligt.och konsumentföreträdare med kompetens resurser
livsmedelsområdet tillvaratas bl.a.Konsumenternas intressen på av

fristående frivilliga organisationer. Trotsantal konsument- och andraett
statligt kan inte myndighe-starkt mindre bidragochett ettengagemang

uppföljande frivilliga organisa-övervakande och arbete ersättasters av
tioner.

EES-avtalet och svensk EU-anslutning leder till närmare samar-en
i Vidare fårbete mellan konsumentföreträdare i Sverige EU.resp.

Sverige EG-ha eller företrädare i konsumentorgan.observatörer EU:s
kommissionen rådgivande i vilka ingår konsu-har vid sin sida organ,

nöjda konsumentfrågomasmentföreträdare. dock inte medDessa är
på på dehantering kommissionen lyssnar mindre democh änattanser

ekonomiskt starka producentintressena.

4.1 livsmedelspolitikKonsument- och

4.1.1 livsmedelspolitiska reformenDen och
konsumentinñytandet

sammansättningenLivsmedel viktig utgiftspost för hushållen.ochär storen
betydelse for den enskil-och kvaliteten på livsmedlen därutöverär storav av

de konsumentens i Jordbruksproduktionen ochhälsa och för folkhälsan stort.
dess fördelning landet har dessutom vital roll för landskapetsöver utseen-en

traditionde och påverkan på miljön. Jordbrukssektom sek-den äryttre av en
också statligvarit föremål för och regleringar,statliga ingrepptor som men

bevakning. dornine-Politiken till del präglats producentintressenashar stor av
rande ställning.

interna avreglering-Enligt det livsmedelspolitiska beslutet och dengenom
skulleskulle konsumenternas ställning på marknaden öka. Konsumenternaen

påsåledes framför inflytande via sina köpbeslut. Mycket tyderallt sittutöva
fungerar bättre. Livsme-avregleringen har lett till livsmedelsmarknadenatt att

delssektom fortfarande starka regleringsinslag ochdock sektor medär en
Påmöjligheter for påverka de politiska besluten.med producentemastora att
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livsmedelsmarknaden verkar också många livsmedelsföretag SOU 1994:119med möj-stora
Kapitel 4lighet prissättning infomiation.och Därmed starkt konsument-att ärstyra ett

inflytande och konsumentföreträdare med kunskap och väsentligt.resurser
En följd beslutet Konsumentdelegationen före-KD,attannan av var som

trädde konsumenternas och förbrukamas intressen vid årliga jordbruks-de
prisförhandlingarna, upphörde. ställetI tillsattes Konsumentberedningen,
med bredare mandat. Sedermera har också Statens pris- och konkurrens-ett
verk SPK lagts ned och Konkurrensverket bildats. Därmed försvann viktiga
utredningsresurser det gäller analyseranär prissättning och konkurrensför-att
hållanden inom livsmedelssektom.

4.1.2 Statligt engagemang

Konsumenternas intressen på livsmedelsområdet tillvaratas antal fristå-ettav
ende konsument- och andra frivilliga organisationer, till del har be-stormen
vakningen skett statliga aktörer. statligaDet kan förenklatav engagemanget
beskrivas följande uppdelning i ansvarsområden och huvudaktörer:genom

Förhållanden inom jordbruket Statens jordbruksverk

Livsmedelssäkerhet, redlighet Statens livsmedelsverk

Hushållsekonomi, marknadsföring Konsumentverket

Prisbildning, konkurrens tidigare Statens pris- och kon-
kurrensverk

Konkurrens Konkurrensverket

Miljö Statens naturvårdsverk

Livsmedel i brett konsumentperspektiv Konsumcntberedningenett

Samordning utredningar, statistik Livsmedelsekonomiskaav sam-
arbetsnämnden

Konsumentverket Civildepartementetunder och Konkurrensverketsorterar
Övrigaunder Näringsdepartementet. myndigheter hör till Jordbruksdeparte-

De har alla fått särskilda uppdrag utvärdera effekternamentet. attsenare av
den livsmedelspolitiska reformen.

4.1.3 Frivilliga organisationer. miljoner2 kronor-anslaget

I det livsmedelspolitiska beslutet uttalades konsumenternas organisatoriskaatt
förutsättningarna inflytande på livsmedelskedjansutöva olika led i högreatt ut-
sträckning borde uppmärksammas. Ett statligt bidrag 2 miljoner kronorom ca

år inrättades för stöd till ideella organisationer. Medlen kan föranvändasper
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driva projekt med anknytning SOU 1994:119till livsmedels- konsumentpolitiska frå-att och
Kapitel 4och handhas Konsumentverket.gor av

Under år 1995 kommer utvärdering stödet och dessstörre görasatten av
effekter. Den bedömning på Konsumentverket så här långtgörs är attsom
2 miljoner kronor-anslaget bidragit till ökade insatser från de frivilliga organi-
sationemas sida på det konsumentpolitiska frågornaområdet tackoch att vare
anslaget uppmärksammats betydligt bredare sätt samhället vadänett som

skulle varit möjligt. Medlen har i huvudsak gått till konkreta, lokalaannars
projekt, vilket effektivt använda Projektensätt harett attanses vara pengarna.
bl.a. prisaktiviteterrört uppmärksammat PROLOLivskanske under-mest-
sökning prisutvecklingen på basvarorantal kopplingen priskvalitet,ettom -
frågor matmiljöetik och konsumentinflytande. projektEtt antal mindreom

Ävenhar handlat service i glesbygd. projekt livsmedel i Europaper-om om
spektivet har fått stöd. Under förstade åren utgick medlen uteslutande som
projektanslag, 199394 vidgades anslagets användning till andraävenmen
konsumentpolitiska aktiviteter och startbidrag till konsumentorganisa-nya
tioner. Detta år gick miljonl kronor till startbidrag, bl.a. till Sveriges Kon-ca
sumentråd se nedan och Konsumenter i samverkan.

Frivilliga organisationer arbetar med livsmedels- och konsumentpoli-som
tiska frågor mycket olika Vissaär dem, Kooperativa kon-av t.ex.av
sumentgillesförbundet, Husmodersförbundet Hem och Samhälle och Konsu-
ment-Forum, organisationer arbete på konsumentornrådetär till delvars stor
fokuseras kring livsmedelsfrågor. Andra inriktade påär medmer grupper
särskilda behov, Handikappförbunden med underavdelningar med-t.ex. vars
lemmar kan exempelvis allergiker och därmed har intressevara ett stortsom

säker och god märkning, pensionärsorganisationereller med medlem-matav
Ävenmed intresse för bl.a. pris- och tillgänglighetsfrågor. de fack-stortmar

Ävenliga organisationerna arbetar med konsumentpolitiska frågor. konsu-om
mentfrågoma mindre del dessa organisationersär arbete, ären av resurser
och möjligheter till inflytande blanddär ofta destörre än renodlade konsu-mer
mentorganisationema.

Sammantaget således konsumentrörelsenär rörelse mångamed ak-storen
tiva medlemmar. Flertalet organisationer iidentifierar dock inte förstasig
hand konsumentorganisation och jämfört producentintressenamed ärsom
konsumentintresset ofta och dåligt små ochorganiserat,svagt resurserna
detaljkunskapen begränsad.

Ofta framförs åsikten stark, saknassamlad konsumentrörelse iatt en
Sverige. Denna åsikt för övrigt vanligär Somi andra länder.även ett svar
önskan denna samlade konsumentröst bildades år 1993 Sveriges Konsu-om
mentråd, medlemmar flertal konsumentorganisa-ideellavars representerar ett
tioner, LO, TCO, pensionärsorganisationer, Handikappförbunden, Natur-
skyddsföreningen, KF, studieförbund och Konsumentväglezdarnas förening.
Rådet har inledningsvis till del inriktat sitt arbete internationella frågor.stor
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1192411194.2 Konsumentpolitik mål och medel-
aplte

Livsmedelsfrågoma också konsumentpolitiken.del den övergripandeär en av
fastställdesDe gällande målen och riktlinjerna för konsumentpolitikennu

1986. Riksdagsbeslutet innebär målen för konsumentpolitiken skallatt vara
stödja utnyttjahushållen i deras effektivt sinasträvanatt att samt attresurser

tydli-stärka konsumenternas ställning på marknaden. Beslutet poängterade
tidigare inriktningen hushållsekonomiska frågorna och dåbeslut på deängare

särskilt på hushållens baskonsumtion.
Tre särskilt viktiga arbetsområden utpekas. Det gäller for det första den lo-

kala konsumentverksamheten, prioritet. skallskall hög För det andrasom ges
särskilt stödjas for tredje anförs fler ioch detutsatta att sam-grupper grupper
hället bör därigenom konsumen-i konsumentpolitiken, för ökaattengageras

möjligheter produktion distribution och tjäns-påverka ochternas att av varor
ter.

riktlinjerna konkur-I markeras vidare det samband finns mellan pris-,som
föroch konsumentfrågor. En effektiv konkurrens förutsättningär attrens- en

sådana förhållanden ochskapas på marknaden konsumenten godasom ger
ändamålsenliga till så lågt pris till så förmånliga villkor möj-ochvaror som
ligt.

Efter beslutet 1986 inträffat be-har flera väsentliga förändringar med stor
tydelse för konsumenterna och konsumentpolitiken. Intemationaliseringen
och i prioriteratsynnerhet den västeuropeiska integrationen har blivit nyttett
område. på for intressenDenna ställer krav insatser konsumenternasstora att
skall kunna tillvara. Harmoniseringen får inte ske till priset väsent-tas attav
liga säkerhetskrav uppges.

Kopplingen mellan miljöpolitik och konsumentpolitik har blivit allt star-
kare. iAllmänhetens ökade miljömedvetenhet ställer också krav på insatser
konsumentpolitiken.

bakgrund marknaden,Mot dessa och andra väsentliga förändringar påav
marknadsekonomins 1992stärkta och breddade roll i samhället, tillsattest.ex.

kommitté konsumentpolitisk Kommitténmed uppdrag göra översyn.atten en
lade i januari 1994 1994:14 Konsumentpolitik ifram sin SOUrapport en ny
tid.

Enligt kommittén bör de konsumentpolitiska målen, till del över-storsomnya
med de tidigare,ensstämmer vara

stärka konsumenternas ställning marknaden,att-
stödja utnyttjahushållen i deras effektivare sinasträvanatt att resurser,-
främja från miljösynpunkt hållbar utveckling.långsiktigtatt en-

Särskilt skall beaktas hänsynen till människors hälsa och resurssvaga grup-
behov. första inriktas sådana och tjäns-Insatsema skall i hand motpers varor

för del hushållsbudgeten, bl.a. livsmedel, boende,ter storsom svarar en av
och kläder.transporter
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19SOU 1994:1prioritetKommittén anför börvidare i den statliga verksamhetenatt ges
Kapitel 4konsumentekonomiskadet rättsliga konsumentskyddet åtgärder detsamt

inomområdet. Konsumentperspektivet måste tydliggöras i beslutsprocessen
transport-, regional-,statliga områden såsom livsmedels-,andra bostads-,

miljö- socialpolitiken.och
ochbreddasDet lokala arbetet bör främjas och det lokala ut-engagemanget

utsträckningvecklas. ansågs angeläget konsumenterna iDet störreatt enga-
individuellt och isig i konsumentfrågoma och för dessa bådetargerar ansvar

skullefrivilliga organisationernaMan hade förhoppningar deattgrupp. om
inteuppgifter konsumentområdet, något dessa dockstatliga påöverta som

frivilligaansåg sig i någon utsträckning. Deha möjlighet göra störreatt orga-
omfattningfor inisationerna beroende stöd från störreattstatenanses vara av

kunna medverka i det konsumentpolidska arbetet.
föreslår kommittén Konsu-När det gäller den organisatoriska aspekten att

renodlas. sker lämp-mentverkets olika roller och verksamhet Detta anser man
föreslåsKonsumentverket,ligast delning verket i dels Nya somgenom en av
konsu-handha myndighetsutövning, dels Sverige, med allmäntKonsument

uppgifter.mentstödjande
förslag,lcritik delar kommitténsRemissinstanserna riktade mycket mot av

Någon propositionframför allt förslaget delning Konsumentverket.avom
har detta skrivs inte förelagts Riksdagen.när

i EU4.3 Konsumentpolitik konsumentorganisationeroch

4.3.1 Konsumentpolitik

1957, inte konsumentpolitikenRomfördraget frånI EU:s grundlag, nämns
1987 och i Maastrichtfördragetenhetsakten frånbestämmelser imen genom
innebär Gemenskapen skallhar beslutats tillägg till Romfördraget, attsomom

uppnår hög nivå. Redan tidigare,medverka till konsumentskyddetatt en
konsumentpolitiska inne-1975, lagts fram,hade dock EG:s första program

för konsumenterna, nämligen tillhållande fem grundläggande rättigheter rätt
skydd för hälsa och säkerhet-
skydd ekonomiska intressenav-
reklamation skadeståndoch-
information och utbildning-
representation i konsumentfrågor.och konsultation-

År konsumentpolitiken, första1990 dethandlingsprogram inom tre-antogs ett
konsumentpolitiska treårs-årsprogrammet, 1990-1992. F.n. gäller det andra

i det andra1993-1995. i första betonasLiksom detprogrammet, programmet
produktinforma-vikten god konsumentinforrnation och -utbildning samtav

produk-förbättring märkningention. Bl.a. planerar EG-kommissionen avav
och lyfter särskilt fram miljömärkning.ter
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Det framhålls ofta den gränslösa inre marknaden till för SOUkonsumenter- 1994:1 19att är
skull Kapiteloch 4den också ställer höga krav på konsumentskyddnas att och -säker-

het. Men konsumentpolitikenäven under år har fått växandeom senare en
betydelse inom EGEU, konsumenterna långtär ifrån nöjda. Man attmenar
handlingsprogrammens fina principer inte leder till så många konkreta åtgär-
der och kommissionen och andra EG-organ inteatt minst inom livsmedels-
politiken lyssnar till de starka pmducentföreuädama till konsumenter-änmer

Större tyngd måste framöver också läggas på aspekterna. näringsriktisom g-
het, miljö och etik.

4.3.2 Konsumentinflytande

EG-organ

Inom EG-kommissionen handläggs del frågor på konsumentområdet i deen
olika generaldirektoraten, övergripande konsumentpolitiska frågor ärmen
samlade hos särskild enhet, Consumer Policy Service som inte haren rang

generaldirektorat. Inom Ekonomiska och sociala kommitténav ECOSOC,
rådgivandeär till kommissionen, finns konsumentföreträdare.som organ

Dessa ingår också i den rådgivande konsumentkommittén, Consumers Con-
sultative Council CCC och i olika bl.a. på livsmedelsontrå-expertgruppen
det. EFTA har sedan 1992 också rådgivande konsumentkommitté, EFTA-en
CCC, inlett samarbete med EG-CCC.som

Konsumentorganisatiøner

De i EG-CCC representerade frivilliga organisationerna BEUC,är ETUC,
EURO COOP och COFACE faktarutan.se Dessutom ingår nationella orga-
nisationer och interregionalt konsumentinstitutexperter i CCC.samt Repre-ett
sentationen inte okontroversiell.är Det råder delade meningar fack-t.ex.om

och konsumentkooperationens rollets företrädare för konsumenterna.som
Diskussionen härom har lett till BEUC sedan början innevarande år haratt av
dubbelt så många platser de övriga frivilliga organisationerna, 8 4som resp.
vardera.

BEUC framgårär faktamtan paraplyorganisation for konsument-som av en
organisationer i EU. Den har sitt kontori Bryssel med 14 anställda och arbe-

främst EG-organen.tar Många de förgentemot verksamheten nödvändigaav
utredningarna konsumentorgangörs i Storbritannien, National Consumerav
Council NCC och Association for Consumer Research ACR, båda med-
lemmar BEUC. I frågor bl.a. angående livsmedels- och handelspolitikav sam-
arbetar BEUC intimt med den internationella konsumentorganisationen IOCU
se faktarutan.
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Paraplyorganisation förBEUC Européen desBureau
konsumentsammanslutningar iConsommateursde
EG-ländema. Efter EES kanUnions

ingå. SverigesEFTA-länderna
anslutit sigKonsumentråd har

EuropafacketETUC Trade UnionEuropean
Confederation

församarbetsorgan EuropasEURO COOP Community ofEuropean
konsumentkooperationConsumer Cooperatives

Paraplyorganisation förOrganisa-COFACE Confédération des
EGfamiljeorganisationer iFamiliales detions

Communauté Européenne

of Oberoende stiftelse förIOCU International Organization
samordningUnions konsu-Consumers av

60 ländermentrörelser i ca

förändringar iför genomgripandeIOCUBEUC många år arbetat aktivthar i
ocksådriverGATT-avtal nedan. ManEG:s jordbrukspolitik och för seett

Codexområde och inomlivsmedelslagstiftningenskonsumentfrågor på
livsmedel.1förFAOWHO:s standardiseringsprogramAlimentarius

livsmedelspolitiken4.3.3 Konsumenterna och

ioch säkerhet- berörskydd for hälsaförsta konsumenträttighetenDen -
EG beträffande så-inomlivsmedelspolitik. Arbetethögsta grad livsmedel och

gick länge på skapalivsmedel andra produkterväl attut gemensamma,som
gick myck-arbetedetaljerade innehåll och egenskaper. Dettaregler för varans
harmonise-approach från 1985först i thelångsamt och och med toget new

EG, ilivsmedelsområdetinnebär påringsarbetet fart. Den attansatsennya
vertikala regler,medstället för enskilda ochregleraatt vanrgruppervaror

på horisontellaExempelhorisontella direktiv, gäller allaskapar varor.som
exempel påchokladdirektivetdirektivet märkning medanregler ärär ettom

ilivsmedelslagstiftningEG:svertikalt direktiv. Se faktarutan och vidare om
6.kapitel

kombinationinationella bestämmelserPå EG oreglerade områden gällerav
EU-landlagligen säljs imed Cassis de Dijon-principen, dvs. ettsomen vara

syftettillåts vissa undantagmåste få säljas i övriga. Härifrån äralla t.ex.om
sådantland tillämparhälsa och miljön. Ettskydda konsumenternas ettatt som

EG-domstolen.sin sak iundantag får berett bevisaattvara

på livsmedels-konsumcntrörelseroch derasIntemationellaSe KoB:s1 även rapport syn
1992.och handelspolitik, mars
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Choklad Socker Sylt

HorisontellaMärkning
direktiv

Tillsatser

Förpackning

Vertikala direktiv

Konsumentorganisationen BEUC det i princip bättre med EG-reg-anser vara
ler på livsmedelsområdet Cassis-regelnän skall gälla. Länder med högtatt ett
konsumentskydd skall inte behöva import med lägre kvali-acceptera av varor

från EG-land. Risken dock EG:stet reglerett är läggs påannat medel-att en
nivå, inte heller högskyddsländema och kan innebärasom gagnar attsom am-
bitionsnivån sänks inom länder varit pådrivande i fråga konsument-som om
skydd. Konsumentföreträdama mycket kritiskaär till tillsatsdirektiven,t.ex.
vilka bli alltför slappa. Färgning baslivsmedel tillåts sålunda ochanses av

användningäven azofärgämnen, vilka allergiframkallande och för-ärav anses
bjudna i Sverige för flertalet varor.

Tillsatsreglema exempel påär hur konsumentintressena får stå tillbaka för
mäktiga producentintressen. Resursema för konsumentföreträdarna att genom
lobbying inflytandeutöva inom EG-organen kan helt naturligt inte komma i
närheten näringslivets satsningar.av

4.3.4 Konsumenterna EG:soch jordbrukspolitik

IOCU och BEUC har varit kritiker EG:s jordbrukspolitik, Commonarga av
Agricultural Policy CAP, och välkomnade den 1992 beslutade jordbruks-
reformen första i rikming.rättettsom steg

Kritiken CAPmot
CAP har kritiserats därför regleringen dyr för konsumenternaär och föratt att

byråkratiskt.är Beslut medför omfördelningarsystemet mellanstorasom
medborgare fattas insyn konsumenterna.grupper utanav av

CAP har vidare haft negativa effekter för jordbruket i utvecklingsländerna.
Prisnivån till producent har hållits konstlat hög nivå inom Gemenska-en

samtidigt överskotten dumpats på världsmarknaden. EG och andrapen som
länder med liknande jordbrukspolitik har fått ökande andel världsexpor-en av

inte på grund effektivisering med hjälp högreten, konsumentpriserutanav av
och skatter i de länderna. Utvecklingsländer och andra i-länder med kon-egna
kurrenskraftig produktion subventioner har berövats möjligheten säljautan att
på världsmarknaden.
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Politiken har inte varit effektiv SOUdet 1994:1 19när målen jordbru-gäller nåens att om
Kapitel 4kets inkomster och landsbygdsutveckling. Enligt år sedan gjordaför några

undersökningar hade capita-köpkraften for ide jordbruket sysselsatta ökatper
obetydligt sedan 1975 stödet från EGzs budget sedantrots att gemensamma
dess fördubblats iän reala Stödet har kommitfrämst de fore-mer termer. stora

till godo. Enligt EG-kommissionenstagen beräkningar 80% EG:shar ca av
jordbruksstöd tillfallit 20% företagen. Massproduktion harca av gynnats av
den förda politiken inte kvalitet och mångfald. Brulcningsmetoderna,men

inneburit användning handelsgödsel och bekämpningsmedel, harstorsom av
medfört hälsorisker och skadat miljön.

Reformen CAPav
Den EG inledda reformen jordbrukspolitiken har inslag förordatsav av som

konsumentorganisationema: minskat prisstöd och direkta inkomst-av mer
stöd. Konsumentföreträdama dock reformen borde ha gått längre iattanser
fråga reduktion prisstödet och kritiserar de produktionskontrollerandeom av
inslagen, trädesprogram och kvotsystem. I stället förordas produk-som att
tionsbalans uppnås hjälpmed marknadskraftema. Vidare bör kompensa-av
tionsbetalningarna ersättning for prisnedsättningar intesom permanentavara

på sikt awecklas. föreslagnaDe miljöåtgärdema otillräckliga.utan anses

4.3.5 Konsumenterna handelspolitikoch

IOCUBEUC engagerade sig aktivt i driva konsumenternas intressen i deatt
nyligen avslutade GATT-överläggningama. Representanter för organisatio-

gjorde uttalanden, publicerade kommentarer, ståndpunkter ochnerna program
uppvaktade GATT-ledningen,samt m.m.

IOCUBEUC i princip ökad och underlättad handel till konsu-ärattanser
fördel. Den leder till ochurval lägre priserstörrementernas förut-ärsamt en

sättning för utvecklingsländerna skall kunna förbättra sina ekonomier.att
Organisationerna framhöll GATT-överläggningarnaunder jordbruksfrå-att

är grundläggande betydelse för inte fickallagorna, konsumenter,som av
tillåtas stjälpa GATT-avtal. Förhandlama, EG-sidan,inte minst bordeett på

världenssätta konsumenters väl före i desnäva producentintressen egna
länderna.

Samtidigt har IOCUBEUC betonat främjande hanadelninte får ledaatt av
till konsumenternas säkerhetskrav och miljön åsidosätts,att hänsynen till
ibland så svår balansgång. Enligt GATT regler hälsamåste ochen nog om
säkerhet, kan handelshinder,utgöra vila vetenskaplig IOCUgrund.som
BEUC entydiga resultat inte kan åstadkommas därmed och risk-attmenar att

olika skäl kan variera mellan olika länder.acceptansen Konsumentintressetav
måste också få ligga till förgrund överväganden. Organisationerna har vidare
kritiserat det internationella standardiseringsprogrammet Codex Alimen-att
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1994:119SOUpåmåttstockochbetydelse standardsättaretarius enligt GATI får stor som
Kapitel 4Codex-litet inomKonsumentinflytandetvetenskapligt förankrade regler. är

oftast reglerEG och Sverige, har änarbetet och många länder, bl.a. strängare
Codex.

GATT-förhandlingamafrån IOCUBEUC underprogramförklaringEn
internationell handeli frågasammanfattar organisationemas ståndpunkter om

med livsmedel:
kraftigt.måste bantasI-ländemas jordbruksstöd-

kraven sänksfår inte betydaAvskaffande handelshinder braär attmenav-
och hygien.det gäller hälsa, säkerhetnär

konkurrensbegränsande åtgärderInternationella regler måste skapas mot-
företag.från multinationella

förgrunden.Miljöfrågoma måste isättas-
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i 5 Hushållens SOU 19943119livsmedelskonsumtion
t Kapitel 5

Enligt den livsmedelspolitiken det konsumenternas valär skallnya som
produktionen. Konsumenterna skall goda möjligheter väljastyra attges

mellan livsmedel olika slag. Bl.a. följd reformen har im-av som en av
livsmedel Ökat, dock med nedgång Vidareporten under 1993. harav en

de ekologiska produkterna fått ordentligt genomslag i traditionel-denett
dagligvaruhandeln.
Det sades i beslutet måstesträvan alla skall kunna bådeatt atten vara

välja och betala för bra livsmedel. Konsumenterna 1993betalade i snitt
16 000 kronornärmare för och dryck. Livsmedelsutgif-matper person

andel drygt 14% de totala utgifterna enligt national-ternas motsvarar av
räkenskapema. Till detta kommer utgifter for uteätande- Andelen har
sjunkit sedan 1989, bamhushåll, pensionärer och låginkomsttaga-men

lägger 20% inkomsternaruntre mat.av
En väl kost viktig för hälsan. Trots godlär kunskapsammansatt om

detta samband vi fortfarande för mycket fett föräter och llite fibrer. Se-
dan 1989 har visserligen konsumtionen matfett och socker minskat,av

också fisk. Frukt- och gröntkonsumtionen har legat still.men av

Enligt den livsmedelspolitiken det konsumenternas valär skallnya styrasom
produktionen. Konsumenterna skall möjlighetergoda välja mellan livs-attges
medel olika slag, där skillnaderna kan exempelvis smak,av avse ursprung,
produktionssätt eller förädlingsgrad. livsmedelPrisutvecklingen skall vara
rimlig i förhållande till prisutvecklingen på övriga och çjänster. Den for-varor
da politiken bör vidare bidra till väl kost och därmed tillsammansatten en
bättre folkhälsa.

Det sades vidare besluteti måstesträvan alla skall kunnaatt attvaraen
både välja och betala för bra livsmedel. Konsumenten såvälha ekono-skall
miska kunskapsmässiga förutsättningar dvs. kunskapval,bragörasom att ett
både hur tillagar och vad nyttigt ellertotalt ärom matenman settom som
mindre nyttigt Här kan faktoreräta. såsom informations- och upplysnings-att
insatser liksom märkningsbestärnmelser betydelse.vara av

internaDen avregleringen ansågs få betydande Genomutbudet.effekter
marknaden skulle fungera bättre, skulle också förutsättningama öka föratt att

konsumenternas önskemål skulle nå fram till Producentemasproducentema..
intresse för produkter och alternativa produktionsforrner förväntades öka.nya
Fler primärproducenter förutsågs söka och direkta till konsu-wägarnya mer

och i beslutet pekades möjligheterna till förädlinginslagmenten ökatett av
i anslutning till primärledet. Effekterna livsmedelsimportcn behövde upp-
märksarnmas.
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SOU 1994:1 19Att ändra konsumtionsmönster trögrörlig påverkasär en process, som av
Kapitel 5lång rad faktorer utanför de politiska beslutens Kulturellt betingadeen ram.

faktorer och värderingsförskjutningar i dessa, följd öppnaret.ex.som aven
och ökat miljömedvetande, tillsammans med inkomstförändringargränser

spelar sannolikt roll den livsmedelspolitiska reformen. inver-Dennastörre än
kar framför allt utbudet.

I detta kapitel redovisas förändringar i totalkonsumtionen under perioden
1989-1993 belyses vissa effekter på livsmedelsmarknaden betydel-medsamt

för mångfalden variationen ioch livsmedelsurvalet. Importutvecklingense
och marknaden för de ekologiska produkterna kommenteras särskilt. Där-

redovisas uppgifter livsmedelskonsumtionen på olikaföreladutöver om grup-
per.

5.1 Förändringar i totalkonsumtionen

År 1993 konsumerades i Sverige livsmedel till 139 miljardervärde kro-ett av
eller 15 900 kronor preliminära be-enligt Jordbruksverketsnor ca per person

räkningar.
I tabell redovisas 19895.1 utgiftsfördelningen på olika årvarugrupper -

året innan den livsmedelspolitiska 1993. Redovisa-refomien beslutades och-
de uppgifter konsumtionen i såväl enskilda hushåll i storhushåll.avser som
Värderingen tillsker detaljhandelspriser, for naturakonsumtionen. Upp-utom
gifterna baseras på nettovikter vid leverans till den slutliga konsu-varomas

Det innebär avdrag för lagringssvinnhandels- och medan där-görsmenten. att
det s.k. hushållssvinnet, uppstår vid lagring och vid den slutligaemot som

konsumtionen, ingår i redovisade såledesde kvantitetema. Statistiken anger
inköp inte faktisk konsumtion, eftersom hänsyn inte till hushållssvin-tasmen

Den går inte heller differentiera på olika ungdomar,net. att ensam-grupper
stående, region osv..

Utgiftema har ökat med 11% sedan 1989, prisstegringen står forvarav
7%. Mest lägger vi ned på kött följt mejeriprodukter, grönsakerpengar av
och frukt bröd och spannmålsprodukter.samt

Utgiftema enligt nationalräkenskapema 13 Dif-drygt 1 miljarder kronor.är
ferensen beror på offentlig konsumtion och restaurangtjänster redovisasatt

ställe i nationalräkenskapema. Andelen utgifter for livsmedel i den pri-annat
konsumtionen uppgick 1993 till 14,3% enligt nationalräkenskaperna.vata

Motsvarande andel 16,5% år 1989. inkluderas utgifterna for alkohol-ävenvar
haltiga drycker uppgick utgiftsandelen till 17,1% år 1993. Till detta kommer
restaurangbesök 25 miljarder kronor 3,2% 1993 offent-motsvarande år samt
lig konsumtion. Storhushållskonsumtionen till ivärderas olika priser national-
räkenskapema i Jordbruksverkets beräkningar.resp.
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Tabell 5.1 1994:119Konsumenternas SOUutgifter för livsmedel och alkoholhaltiga dryck-
fördelade på olika 1989 och 1993 prel, mkr, löpande priser Kapitel 5er, varugrupper

1989 1993 prel procentuell förändr.

Bröd och spannmålsprod. 18 076 19 787 9,5
Kött och köttvaror 27 979 31 103 11,2
Fisk, lcräft- och blötdjur 8 211 8 295 1,0
Mjölk, grädde, 19 097 21 098 10,5äggost,
Matfett 4 887 5764 -6,4
Grönsaker inkl. konserver 702 87 719 13,2
Frukt och bär inkl. kons. 10 385 ll 753 13,2
Potatis och potatisprod. 3 205 3 316 3,5
Socker och sirap 0091 997 -1,2
Kaffe, kakao 4 693 4 494 -4,2te,
Andra livsmedel 99511 14 947 24,6
Malt- och läskedrycker 6127 9 678 27,1

Sza livsmedel 124 851 138 763 ll 1,
Alkoholhaltiga drycker 22 006 23 578 7,1

Totalt 146 857 162 341 1 0,5

Källa: Jordbruksverket

Förändringar i konsumtionen sedan 1970 framgår tabell 5.2.av

Tabell 5.2 Livsmedelskonsumtionen i kgperson 1970, 1989 och 1993 och
ikrperson 1993

krperson
1970 1989 1993 1993

Bröd och spannmâlsprod. 77 83 85 2 269
Kött och köttvaror 1 55 57 3 567..Fisk 18 19 17 951m.m.
Mjölk inkl. ñl 166 160 147 975
Grädde 6 8 9 280
Qst 9 16 17 923
Agg 1 121 11 236
Matfett 21 20 19 525
Grönsaker 39 55 55 0001
Frukter och bär 2 82 88 89 1 348
Potatis och -prod. 73 68 69 380
Socker 21 15 11414
Kaffe, kakao 12 11 11 515te,
Andra livsmedel 21 33 34 7141
Malt- och läskedrycker 91 99 107 1101
1 1970 jämförbar med redovisade årsenare
2 Naturakonsumtionen ingår 1970enbart

Källa: Jordbruksverket

Tongivande trender förändrat matkonsumtionen under längre tid har varitsom
hälsotrenden influenseroch från utlandet. Vi frukt ochäter grönt,mer mer
smalmat, ris och Under de allra åren det ökade miljöin-ärpasta. senastemer
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viktig faktor. SOU 1994:119Intresset för ekologiskt producerade livsmedel ökartresset en
Kapitel 5liksom fettsnåla fiberrikaoch produkter nyckelhålet. Andra produkter som

ökat under år lax, kräft- och blötdjur, och mejeriprodukter,är 0stsenare sura
fjäderfaprodukter. Också våra dryckesvanor förändras. Vi konsumerar allt
mindre mjölk, och inom mjölksortimentet sker övergång från standard-en
mjölk till mellanmjölk. I stället ökar vår konsumtion läsköl, och mineral-av

Posten livsmedelandra bl.a. choklad och konfektyr, glass, såservatten.
ökar, medan socker- och matfettskonsurntionen minskar.

Från ovanstående tabell kan konsumtionen frukt och grön-noteras att av
saker legat still sedan 1989, vilket avviker från trenden. Trendbrottet i frukt-
konsumtionen hänför sig till 1993, då bl.a. bananprisema kraftigt. Un-steg
der perioden 1989-93 har vidare konsumtionen ökat bröd och spannmåls-av
produkter, kött, grädde och inte minst rnalt- och läskedrycker.samt ostav av
Däremot vi mindre fisk, matfettäter socker och dricker mindreägg, samt
mjölk. Inom mejerisortimentet sker övergång till produkter,en magrare en
trend i likhet med frukt- och gröntkonsumtionen dock något korn sigsom av
under 1993.

5.2 Mångfald och variation i urvalet.
Konsumentpreferenser
Ökad mångfald och variation i utbudet viktig del den livsmedelspoli-är en av
tiska reformen. Livsmedelssystemets fonnåga hantera olika önskemål frånatt
konsumenternas sida underlättas den interna avregleringen, påbörja-av som
des den 1 juli 1991. En stärkt konkurrenslagstiftning och sänkt gräns-ett
skydd andra delar reformen syftar tillär stärka konsumentintressetattav som
och stimulera till ökad mångfald.

För studera reformens och andra faktorers effekter på livsmedelsutbu-att
det i dag och förväntningar framöver, har tillställtKoB antalett personer
inom parti- och detaljhandel berörda branschorganisationer enkät medsamt en

dagligvaruhandelnl.frågor sortimentsutvecklingen iom
Enkäten bekräftar de tendenser minskat sortiment bl.a. framkom-mot som

mit i tidningen Supermarkets sortirnentsräkningar. Sortimentet har enligt des-
räkningar ökat stadigt fram 1990, för därefter minska. Dennasa t.o.m. att

tendens dock beroende på butikstyp. Allivsbutikenär och stormarknaden
minskar sitt sortiment, medan lågprisbutikema ökar sitt. Butikstypema när-

sig därmed varandra. De drabbas hårdastmar varugrupper som synes vara
konservema det övriga sortimentet. färskvarusidanPå skersamt torra snarast
förstärkningar. En kommentar det f.n. pågår minskning sorti-är att en av
mentsdjupet, dvs. antalet varianter produkt. förväntasDäremotav samma en

bredd, dvs. fler produkttyper.större

Dagligvaruhandeln1 utvecklingenbeträffande priserochsortiment.struktur, KoB:s rapport-1994.mars
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Trender i fråga matkonsumtionen SOUvarit tydliga 1994:119under längre ellerom som
Kapitel 5kortare tid, importmat åtminstone inom vissa varugrupper,t.ex. mer mer

satsningar på hälso- och miljöinriktad urval närodladestörremat samt ett pro-
dukter, intervjupersonerna överlag kommer hålla i sigtror och förstärkas.att
Även förädlingsgraden de kommer fortsätta öka. Detta produkt-tror att var
egenskaper också uppmärksammades i det livsmedelspolitiska beslutet.som
De pekas vinnare i hög grad desammaärvarugrupper utsom som som re-
dan i dag innefattar dessa nischprodukter färskvaroma, spannmålsbase--

Ävenrade produkter såsom mjöl, flingor. socker, öl och läskedryckergryn,
barnmat och välling blir profilerade i dessasamt avseenden.tror man mer

Man ställer sig positiv till nyaäven livsmedel functional foods, novel-
foodsz vissäven tveksamhet aviseras för den sistnämndaom gruppen.-

De sortimentsförändringar kunnat avläsas under år har bl.a.som senare
påverkats marknadsförings- och prissättningsmetoder, utbyggdav nya
datakapacitet och former för lönsamhetskalkylering, konkurrenssitua-nya
tionen med öppnare och aktörer.gränser Sortimentet påverkas framförnya
allt i reducerande rikming. Hyllvärmare plockas bort, samtidigt skermen
kompletteringar. Udda märken minskar, marknadsledare ökar. Mindre lön-

produkter slås snabbare, medan lönsammare får plats.störresamma ut
Emellertid tyder mycket också på profileringen mellan olika butiker ökar.att
Vissa butiker kommer använda nischprodukter, färskvaror med kvalitets-att
profil och hög servicegrad sitt främsta konkurrensvapen.som

Den livsmedelspolitiska reformen i sig de intervjuade ianser personerna
allmänhet haft begränsad betydelse för sortimentet. Man pekar dock på de-
batten runtomkring, gjort förändringsprocessen snabbare. Reformen harsom

påverkat prisbilden.även Som viktigare politiska förändringar den livs-än
medelspolitiska reformen framhålls den skrotade prisstoppspolitiken och

etableringspolitikgenerösare i kommunerna.
Man är det, åtminstoneöverens på sikt, konsumenterna och kon-ärattom

önskemål sortimentet. Flera enkätsvar tyder påsumenternas ävenstyrsom att
förväntar sig allt krävande och engagerad konsument. Bland öv-man en mer

riga för sortimentet styrande faktorer konkurrens, företagensnämns behov av
nylanseringar, miljö- ochöppnare etikfrågor.gränser, Närmandet till EU och

eventuellt EU-medlemskap kommer leda till rikare,ett tror att ettman mer
varierat utbud.

5.2.1 Konsumentattityder kring urval m.m.

överensstämmer branschforeträdarnas på sortimentet med konsumenter-syn
nas I KoB:s undersökning konsumenternas attityder till livsmedelskva-om

2 Functional foods: livsmedel med dokumenteradfysiologisk effekt, i livs-gränstrakten
medel-läkemedel.Novel foods: produkter framställda produktionsteknikinkl.genomny
genteknik.
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litet3 se SOU 1994:119denna i kap. 6 fanns frågor inställningen till urvaletsmer om om
Kapitel 5storlek. Drygt hälften tillfrågadede urvalet lagom Deäratt stort.av anser som

urvalet alldeles eller något förär något fler deär änattanser stort som anser
Äldredet något eller alldeles för litet. och lågutbildade tycker i högre utsträck-

ning och utbildade urvalet Förän äratt stort.yngre mer

Diagram 5.1 Urvalet livsmedel i butikernaav
Diagrammet visar konsumenterna tycker urvalet i livsmedels-attom av varor
butikema för lagom eller för lite,är %ston,

6 O

5 0

4 0

3 0

2 O

1 0

0
1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Alldelesnågot för 20,2%ston
Lagom 53,3 %
Någotalldeles för litet 15,2%
Ingen åsikt 1,8%
Uteblivet 9,4%svar

Källa: Konsumenterna livsmedelskvaliteten.och En studie konsumentupp-av
levelser SOU 1994: l 12. Delbetänkande Konsumentberedningenav

På frågan huruvida urvalet förbättrats eller försämrats under årsenare anser
drygt hälften det förbättrats medan endast drygt 5% försäm-detatt attanser

En dryg fjärdedel det förbättratsvarken eller försämrats. Av derats. attanser
konsumenter tycker urvalet i butikerna för majoritetentyckerärattsom stort,

urvalet förbättrats de åren. Tvärtom de konsumenteratt senaste anser som
tycker urvalet för litet urvalet försämratsär de åren.att att senaste

3 Konsumenternaoch livsmedelskvaliteten. studieEn konsumentupplevelserSOUav
1994:112.Delbetänkande KoB.av
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Diagram 5.2 Urvalet livsmedel i butikerna i SOUtidsperspektiv 1994:1 19av ett-Diagrammet visar konsumenterna tycker i livsmedels-urvaletom att varor Kapitel 5avbutikerna har förbättrats eller försämrats under de %åren,senaste

60

50

40

30

20

10

O
1 2 3 4 5

Stapelbeteckningar:
Förbättrats mycketnågot 51,1%
Varken förbättrats eller
försämrats 26,6%
Försämrats någotmycket 6,3%
Ingen åsikt 6,6%
Uteblivet 9,4%svar

Källa: Konsumenterna och livsmedelskvaliteten. En studie konsument-avupplevelser SOU 1994:112. Delbetänkande Konsumentbueredningenav

Svaren på frågan konsumenterna sig ha möjlighet påverka livs-om anser att
medlens kvalitet visar konsumenterna röstar med föttema,att för-änsnarare
söker påverka kvaliteten påtala bristeri kvalitet ochatt urval för butiks-genom
personalen. De går alltså till butik hellre försökaän påverka utbu-en annan att
det i den egna butiken. Det betyder också de sig ha alternativaatt in-anser
köpsställen. 60% konsumenterna sig kunna påverka mycketav elleranser
ganska mycket endast handla butikeri medatt god kvalitet.genom varor av
Endast 40-45% sig kunna påverka livsmedlensrunt kvalitetanser attgenom
påtala brister för butikspersonalen och föreslå produkter skallattgenom att
anskaffas. kvalitetsundersökningar4I KoB:s båda små 57% år 1992uppgav
och 70% år 1993 de inom rimligtatt avstånd hade handlamöjlighet livs-att
medel med god kvalitet.

4 Konsumenternasåsikter livsmedelskvalitet,K0B:s faktablad februariom 13,. 1993ochnrKonsumenternaochkvalitetenpå faktablad 17,januari1994.mat, nr
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SOU 1994:119Importutvecklingen5.2.2
t l 5K ap] eSvensk jordbruks- livsmedelspolitik hari hela efterkrigs-och understort sett

vik-tiden varit inriktad på Sverige skulle självförsörjande i frågaatt omvara
Anförda främst varit beredskapsskäl.tigare baslivsmedel. motiv har

har därför varit liten för traditionella jordbruksprodukter därImporten pro-
eller då denduktion varit möjlig i Sverige. har skett kvalitetsskälImport av

särskilt låg. har gällt råg ochsvenska skörden varit Detta vete samtt.ex. po-
tatis.

och fläskprodukter har skett för täckaKompletteringsimport kött- attav
styckningsindustriefterfrågan vissa styckningsdetaljer vad svenskutöverav

på bakdels-kunnat erbjuda. Det beror dels det inhemska utbudetatt resp.
efter-framdelskött vid relativpriser inte konsumenternasrådande motsvarar

frågan, tillförseln slaktdjur säsongmässigt intedels stämmer överensatt av
med efterfrågan.

Sverige i princip skulle kunna självförsör-Ost produkt därär varaen annan
för tillgodose konsumenter-jande, där inte obetydlig import skett attmen en

önskemål variationsrikt utbud.ettnas om
importenandra produkter främst inom frukt- och gröntområdet harFör

ivarit betydligt Många produkter klimatskäl inte möjliga odlastörre. är attav
produkter därSverige. För dessa vi helt hänvisade till import. För andraär

eller mindre begränsadodlingssäsongen ocheller lagringsdugligheten är mer
året.varierar importandelen avsevärt över

för några olikavisar sålunda variation. ImportandelarImportandelen stor
redovisas i tabell 5.3 och 5.4.varugrupper

%Tabell 5.3 Irnportandel för några jordbruksprodukter,

19931989 1992

17,0 13,4Nötkött 9,5
15,0 25,8 17,7Kalvkött

5,2Griskött 8,25,7
21,8Får 24,1 26,7och lamm

2,6Fågelkött 2,8 3,6
15,9Ost 13,6 16,1

Källa: Egna beräkningar
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Tabell 5.4 Ungefärlig importandel för några jordbruksr och SOUträdgårds- 1994:119
Produkter % Kapitel 5

Vete 10
Råg l
Vegetabilisk olja 50
Potatis 3
Socker 6
Apple 85
Päron 90
Tomater 70
Gurka 40
Sallad 70
Morötter 10
Lök 45

Källa: Egna beräkningar

Den livsmedelspolitiska reformen trädde i kraft den julli 1991l försom utsat-
medföra lägre livsmedelspriser.tes Den lägre prisnivån ku ndie för flera varu-

förväntas leda till dels högregrupper konsumtion, dels lägre produk-en em
tion. Importen därför komma ökaantogs med stärkt konkurrensatt följd.som
Den ökade importen skulle också leda till rikare varuuthaud och därmedett
ökad valfrihet för konsumenterna.

1990 års beslut innehöll inga konkreta förändringar grêänsskyddetav utan
eventuella förändringar kopplades till kommande GATT-lavtal. 1991ett be-
slöts dock gränsskyddssänkning för delvis undanrröjaom en det rådandeatt
överskyddet. En ökad import kan emellertid inte ffunktion änd-sessom en av
rade regler för gränsskyddet indirekt effeektutan reformen.snarare som en av
Refonnen syftade bla till få bort de exportöverskottcenatt ochstora snabben
produktionsanpassning skedde förockså flertalet animaliska ;produkten Med
detta följde ökat importbehov.ett

Med utgångspunkt från 1990 års livsmedelspolitiska bezslut kunde som
tidigare ökningnämnts importen förväntas. Vad har dâähänten sedanav re-
formen i kraft Startskottetträtt gick juliden 1991,1 besslutetmen om avreg-
leringen 1990 innehålletoch i beslutet i huvudsaktogs kärm dessförinnan,var
Marknadens aktörer började därför anpassning till kommamde förhållandenen
betydligt tidigare 1991.än

För studera importutvecklingenatt har sålunda 1989 valts startpunkt.ssom
En viss ökning nötköttsimporten Ökningenhar skett perimden.av under

hänger med minskad inhemsksamman produktion. Produkktionen har återen
börjat öka, vilket avspeglas i den minskade importen 19993.under

Grisköttet är parallell till nötköttet. En vissen öknin grrisköttsimporteng av
Ökningenhar skett under perioden. hänger miinskadmed produk-samman en

tion. Denna har dock åter börjat öka, vilket också återspeglas minskandeen
import under 1993.

En viss ökning importen Ökningenfår- och Iammkött har skett.:av av tor-
de inte ha något samband med reformen. Under 1987 kom mycket kraftigen
ökning, fördubbling, jämfört med 1986. Island,en varifrån vri importerar en
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1994:119SOUkommerNumeraviktigastetidigare den exportören.avgiftsfri kvantitet, var
Kapitel 5medfört importenZeeland. harfrån Dettakvantiteter Nyaockså betydande att

detaljer.styckadeutsträckning beståriandelsmässigt större avnumera
ökat. Im-grönmögelostmögelostostomrâdet importen änPå har annanav
Ökning-år.följdunder långsuccessivthar ökatdenna avosttypporten enav

trendmässiga. Importendenvarit någotharunder perioden större än aven
Därefter har importen1989-1991.årenbetydligt underhårdost ökadevanlig

ökatdärmedproduktion ochinhemskpå ökadfrämst beroendeminskat,
kanskeHårdosteninhemska priser. ärmedfört lägrekonkurrenstryck, som

uppbrytningavreglering ochmedtiden,exemplet på den nyatydligastedet
Riksost.försäljningskanalermonopolliknandegamlaav

försäljningbetydandekraftigt. Någonhar ökatImporten ägg avmerav
impor-sker inte. Dekonsumentmarknadenpå den svenskaimporterade ägg

In-produkternafärdigahuvudsak och deförädlas iterade exporteras.äggen
delvis beroendekraftigt,äggproduktionenminskade1991för avregleringen

tagittill delFörädlingsindustrin,djurskyddsbestämmelser.på ändrade ensom
med impor-stället kompletterathar iöverskottetdet tidigarehand äggavom

terade ägg.
normaltproducerasi Sverigeodlasspannmâlsslagflertalet deFör somav
följdbrist tilltillfälligför täckaemellertid delsskeröverskott. Import avatt

underbetydligtökatris harkvalitéer. Importensärskildalåg skörd, dels avav
livsmedels-till denkopplinginte någonökning har dockperioden. Denna

reformen.politiska
pååren och berormellanvarierar mycketpå importen potatisStorleken av

storlek.den inhemska skördens
förförst ökatsålundaimportenanimaliska produkter harflertalFör attett

hartabell 5.3. Importenframgårvilketperioden åter minska,under avsenare
dragspeloch fungeratproduktionenspegelbildutvecklats ettsomavsom en
funktionalltså inteIrnportutvecklingenefterfrågan. ärför fylla enmotatt upp

ändrats.produktionenhurkonsekvenskonsumentönskemål utan avenav

produkter5Ekologiska5.2.3

år.under Konsumenternasökatekologiska livsmedel harförIntresset senare
miljön, hänsynpå deneffektermatproduktionenskunskapväxande yttreom

viktiga driv-hälsanden ärvälbefinnandedjurenstill samt egnaomomsorg
krafter.

produkter:odladeekologisktkontrollorganisationer förfinns tvåSverigeI
Demeterför-Svenskaodling, ochekologiskKontrollföreningen förKRAV,

anslu-Demeterodlingendelensamarbetsavtalbundet. Genom är störreett av
medsysselsattaföretagkontrollerarKRAV ävenKRAV-kontrollen.tillten

produktionshjälpmedelförsäljningförädling och medoch samtdistribution av

miljöfrågor.kapitelhänvisastill 11produktionekologiskkringdiskussion5 vidareFör om
publi-tidigarekapitel KoB harbehandlasikvalitetsaspekterekologiskaprodukternasDe

maj 1993.14,i faktabladlivsmedelekologiskauppgifter nrcerat om
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butiker, kontroll ökat mycketen undersom år. KRAV den SOU 1994:119är störstasenare
organisationen i sitt slag i världen. KaPitelAtt 5i alla ekologiska produkterstort ärsett
märkta med och märkeett KRAV-märket har så lettsamma ock till goden- -kännedom och förtroende förett märketstort bland konsumenter.

Med ökade volymer har produktutveckling och breddning det ekolo-av
giska sortimentet blivit möjlig. De ekologiska produkterna har också fått ett
ordentligt genomslag inom livsmedelsindustri och dagligvaruhandel, och den
övervägande delen den ekologiska säljsav via den vanliga daglig-maten nu
vamhandeln. Det traditionellt viktigaste produktområdet grönsakerna kom-- -pletteras framför allt spannmålsprodukter, ocksåav till viss del mjölk,men av
kött, saft Under de allra årenm.m. det framförär allt desenaste animaliska
produkterna ökar, medan vissa grönsakersom och potatis kanmen täcka upp
till 10% marknaden, ligger andelarna för köttav och mjölk under 1%. Spann-
målsproduktema har marknadsandelar i nivå med grönsakerna. Totalt ärsett
de ekologiska produkternas marknadsandel liten, sannolikt under 1%, något

istörre storstäderna.
Konsumentkooperationen har under lång tid visat intresse for eko-ett stort

logiska produkter Änglamark,och hösten 1991 lanserades serie miljö-en av
märkta Änglamarkseriendäribland livsmedel. Ivaror, ingår 60närmare pro-
dukter, Även40 livsmedelär mars 1994. ICAvarav säljer miljö-numera
märkta livsmedel under Sunda. Sunda-serieneget bestårvarunamn, såän
länge endast fem artiklar, fler kommer efterhand. Axel-Johnson-ägdaav men
Hemköp har hårt och målmedvetet på miljöprofrl, bl.a.satsat meden storen
del köttet ursprungsmärkt från egna gårdar. Naturskyddsföreningensav
undersökning de bästa miljöbutikema har under flera årom visat domi-stor

för kooperationen, i 1993 års undersökningnans listanmen ICAtoppas av
med Hemköp på andra plats. Bland de tio bästa butikerna Konsument-är
kooperationen representerad med fyra butiker och ICA och Hemköp med tre
vardera.

Konsumentprisema på ekologiska produkter har i dagligvaruhandeln ofta
varit mycket höga och har inte stimulerat utveckling marknaden Mer-en av
priser på mellan 20 och 50% beroende på produkt och marknadsläge inteär
ovanligt. Större delen det högre priset har utgjorts hanteringskostnaderav av
inom förädlings- och handelsledet. Ett inte obetydligt utgårimerp-ris allmän-
het också till producenten. Små volymer har gjort produkterna inte kunnatatt
bära kostnader för marknadsföring. Högt pris och marknadsföringsinsat-små

har lett till lågser sammantaget omsättning. I takt ökandemed volymer och
aktivt intresse från förädlingsindustri och handel har prisskillnademadock
mellan konventionella och ekologiska produkter minskat. Här har inte minst
handelns serier med miljömärkta produkter spelat viktig roll.en

5.3 Livsmedelskonsumtionen fördelad på olika grupper
Jordbruksverkets statistik direktkonsumtionenöver ingen exakt in-ger mer
formation den faktiska konsumtionen, eftersomom hänsyn inte till hus-tas
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1994:119SOUbefolk-differentiera på olikahållssvinnet. går inte hellerDen att grupper av
KaPitel 5SCB och Livsmedels-uppgifter genomfördefå fram dessaningen. För att

hushållens livs-undersökningen1989 hittills utförligaverket år den mest om
3 000 hushållHULK. Demedelsutgifter och HULkostvanor somcaresp.

in-livsmedel ochsina utgifter förundersökningen ombads bokföradeltog i
kostvaneundersökninindividuelliköpt mängd kasssabok deltasamt gen

inkom-med registerdatauppgifter kompletteradesmenybok. Dessa över
stema.

alkoholfria dryckeroch89 livsmedelspostens matvarorEnligt HUL var
13% inkl.förutom uteätande drygtdisponibla inkomstenandel den ute-av

årdettaandelennationalräkenskapema17%. Enligtätande knappt var
1988avseende århushållens utgifterundersökningen16,5%. Också över

89HULandel, varför det kan88, något högreHUT visar antas atten
underskattar konsumtionen.

följande delposter:och förLivsmedelsutgiftema redovisas totalt
utemåltider-

detaljhandelspriservärderade tillegenproducerade livsmedel,-
120ochfördelade på 15 huvudgrupperköpta livsmedel, varugrupper.-

hushållstyp ensam-beroende bl.a.delats in i olikaHushållen har grupper
förvärvs-socioekonomiskm.m., region,stående, sammanboende grupp,

arbetsgrad, m.m.
könsskill-betydande ålders- ochvisar det finnsResultaten från HULK att

mjölkdrickerungdomarolika livsmedel. Barn ochnader intaget t.ex. merav
sockerinnehållmedlivsmedel högtoch filprodukter och äter samtpastamer

tonåringarVuxna ochsaft, läsk ätersåsom glass, än po-mervuxna.m.m.
Kvinnor regelkaffebröd bam.kött, ochtatis, bröd, äterän merost som

fil.mjölk ochbröd, potatis, kött,mindregrönsaker och frukt än män, men
olika ål-mellansammansättningSkillnaderna i kostens näringsmässiga

sockerinnehållmindre uttalade. Kostensoch könsgmpperders- är somvar
Fetthaltenbland kvinnoroch högreregel högre bland barn än män.än vuxna,

kost tilltill35-36 med tendensi energiprocent,kosten magrareen svagvar
301-3 år ochenergiprocent för barnRekommendationen 35barnen. är ener-

1,8 gMJ, vilketFiberintagetför och ärgiprocent äldre bam cavar cavuxna.
vitaminergMJ nivån. Intagetrekommenderade 3två tredjedelar den avav

fertilasynnerhet förtillfredsställande, iregeloch mineraler menvar som
järn zink.vitamin och för ochlågt gäller D Ekvinnor för detnär samt

kostundersök-med tidigarejämföra från HULKsvårt resultatenDet är att
och skolung-undersökningar bland bamtidigareningar. En jämförelse med

sedanrelativt litetnäringsinnehåll förändratspå kostensdom tyder dock att
Göte-bland äldre iundersökningjämförelse medbörjan 1980-talet. En enav
nivå.påbland äldre liggervisar fettintagetoch Umeåborg, Malmö att samma
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På uppdrag Konsumentberedningen har SCB gjort SOUsärskild 1994:119av bearbet-en
ning materialet för Kapitel 5möjliggöra jämförelser livsmedellsutgiftemaav att mel-av

inkomststorleké.lan hushåll med olika
Den andel inkomsten spenderas på högst förav lågin-som ärmatvaror

komsttagare och sjunker vid stigande inkomst. Enligt 8,9HUL skillnadernaär
mellan lägsta och högsta inkomstklassen inom hushållsttyp destörre änen
skillnader finns beträffande livsmedelsutgiftemas i olikasom andel hushålls-
typer.

Bamhushállen sammanboende med 2 bam med lägsta inlkomsten kvartil
1 använder 20% sin disponibla inkomst till inköp Ande-ca av matvaror.av
len sjunker till 12% i höginkomstgruppen kvartil 4. Förca gtruppen samman-
boende bam är motsvarande andelarutan 16 9%. Ungezfar rela-resp. samma
tionstal föreligger för ensamståendehushåll, högst 64 år. Deznna hushållstyp
har högst andel utemåltider, vilket särskilt gäller den lägsta iinkomstklassen.
Pensionärema har andra konsumtionsvanor med obetydlig antdel utemåltider.

Tabell 5.5 Livsmedelsutgifter 1989 i olika hushållstyper, uppdelade i kvar-
tiler efter disponibel inkomst. I 1 000 kr och i % disponibczl inkomstav

Kvartil 1 2 3 4 Alla
Hushållsstorlek, 1,1 1,9 2,7 3.,4 2,3pers

I l 000 kr
Disponibel inkomst 75,6 121,8 177,9 266.,8 160,6
Livsmedelsutgifter l 14,9 23,2 32,4 41,,7 28,1
Därav
Utemâltider 3,4 4,7 5,6 8,,5 5,6
Egenproducerat 0,5 1,1 1,3 l ,,3 1,1
Köpta livsmedel 1 10,9 17,4 25,5 31,8 21,4

I % disp. ink.av
Utemåltider 4,5 3,9 3,1 3,,2 3,5
Köpta livsmedel 1 14,4 14,3 14,3 11,,9 13,3

Ensamstående -64 år Pcgnsionärer
Kvartil 1 4 Alla 112 4 Alla
Hushållsstorlek, 1 1,5 1,2 1,9 1,6pers

I 000l kr
Disponibel inkomst 63,5 134,1 94,6 186,5 119,3
Livsmede1sutgifter1 14,9 20,6 16,5 27,0 20,5
Därav
Utemåltider 4,9 6,9 5,2 3,4 1,8
Egenproducerat 0,4 0,5 0,4 1,8 1,2
Köpta livsmedel 1 9,6 13,2 10,9 21,8 17,5

I % disp. ink.av
Utemâltider 7,7 5,2 5,5 1,8 1,5
Köpta livsmedel 1 15,1 9,8 11,5 11,7 14,6

Hushållens6 livsmedelsutgifter,faktablad december1991.nr
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1994:119SOUmedSam.boendeSamboenge barnutan
Kapitel 5242m;

4Alla 1lKvartil 4
4442 2Hushållsstorlek, 2pers

000I l kr
210,2276,2152,2130,2 192,4275,4Disponibel inkomst

39,843,536,830,828,2 35,8Livsmedelsutgifter 1
Därav

5,88,94,27,15,1 10,4Utemåltider
1,41,32,01,21,9 0,9Egenproducerat

32,733,330,622,421,3 24,4livsmedel 1Köpta
ink.% disp.I av

2,82,8 3,23,73,8Utemåltider , 15,612,120,111,616,3 8,9livsmedel lKöpta
alkoholfria dryckeroch1 Matvaror

understiger 50antalet observationer2 inteKvartil 1 anges

Källa: 89HUL

skill-ingaföreliggerinköptafördelningendet gällerNär storavarugrupperav
uppgifternaiOsäkerheteninkomstklasser.hushållstypernader mellan resp.

inte kanvarför mindre skillnaderdetaljeringsgrad,också vidökar större anses
till ökadföreliggerhelt tydlig tendensintevissstatistiskt säkerställda. En men

till minskadinkomst ochvid stigandeoch fiskmejeriprodukterandel kött, an-
ensamstå-Barnfamiljer ochmatfett.spannmålsprodukterbröd ochdel samt

spannmåls-utgifter for bröd ochandelhögre64 år har någotende till enupp
övriga hushållstypema.kött deoch lägre andelprodukter än

ochskillnader Låginkomsttagaremärkas.kan vissaInom varugrupperna
matbrödmindre andelmjölandel ochallmänhetbarnfamiljer hari störreen

stiger med stigande inkomst.andel mjölpensionärer, vilkasintedet gäller
låginkomsttagare barnfamiljerochkött,köperHöginkomsttagare rent mermer

mjölk-något utsträckningi störredrickerHöginkomsttagarekorv. magra
undersökningar, visat höginkomst-tidigarebekräftarDetta attsomsorter.

kostproñl.ofta väljer hälsosammaretagare en
hushållens livsmedelsutgifter HULundersökningen överDen senaste

andellivsmedelspostensAktuellaresåledes 1989.gjordes uppgifter över av
hushållensundersökningenhushålls totala utgifter kanolika fås via ut-om

förutgifternautgjordegjordes 1992. Enligt dennagifter HUT, senastsom
utgif-totala17% dealkohol exkl.inkl. drygtoch dryck uteätandemat av

20,5%.andelen tillutemåltidema stigerocksåOm medräknastema.
livsmedels-påstorlekenberäkningaringa inom HUTDet finns överännu

socio-hushållstyp,efterhushållinkomstklasser. iandelen i olika däremotmen
sinaandelBamhushållen nedekonomisk störrelägger ut-avenm.m.grupp

i absolutavisserligenhushåll. harövriga Högre tjänstemängifter på än enmat
utgif-totaladeandellivsmedelspost arbetaren,tal mättänstörre avsommen

Pensionär-med 21,2%.jämförtl8,6% inkl. utemåltiderden lägreärterna
22,6%pårelativt nedläggerden matär mestsett pengarsomema grupp

uteätande blygsamt.deras ärtrots att
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5.4 Matkorgar SOU 19941119
Kapitel 5

5.4.1 Konsumentverkets matkorg

Konsumentverkets matkorg information hur mycket näringsriktigger matom
kostar i hushåll och hur matkostnadema påverkas prisförändringar årett av
från år. Korgen utgår från tvåveckorsmatsedel med näringsriktig kost.en
Livsmedlen i korgen har valts utifrån begreppen bas och tillägg. Basproduk-

bröd, potatis, mejeriprodukter täcker 23 energi- och näringsbe-tema av
hovet endast i anspråk drygt 13 kostnaden. innehållerKorgentarmen av
inga andra måltidsdrycker mjölk och och inteän heller konditorivaror,vatten
godis, chips o.d. I verkligheten dessa produkter dryg fjärde-representerar en
del livsmedelsutgiftema. jämförelseEn mellan Jordbruksverkets statistikav
och Matkorgen visar vidare bl.a. matkorgen innehåller betydligtatt mer po-
tatis billigaoch grönsakerrotfrukter. Däremot mängden matfett fetaochär
charkuterivaror mindre.

finnsKorgen i två varianter, bekvämkorg och råvarukorg. Bekväm-en en
korgen innehåller fler högförädlade dyrare i inköp, iärvaror som men som
gengäld kräver mindre tillagningstid i hemmet. Båda korgarna innehåller mat
för månad för fyrapersonershushåll: kvinna och i 35-års-etten en en man
åldern, pojke 13 år och flicka 5 år.en en

1993 kostade råvamkorgen 3 580 kronor och bekvämkorgen 4 530 kronor
månad. Detta år har för första gången priser för de ingåendeper matvaroma

Örebrotrakten.samlats in i butiker, 10 med lite olika prisproñl i Hän-stca
har tagits till extrapriser och andra prisnedsättningar. Tidigare beräknadessyn

matkorgens kostnad med hjälp priser samlades in från landetsav som samt-
liga län Statens pris- och konkurrensverk SPK baserade ICA:s ochav
KF:s cirkaprislistor. Det kostnadsberäkningen integör helt jämförbaräratt
med tidigare år.

Matkorgen har under hela den tid mätningarna gjorts sedan 1978som - -
ökat snabbare i pris konsumentprisindex förän livsmedel. Kostnadsutveck-
lingen för bekvämkorgen har varit snabbare for råvarukorgen.än

Konsumentverket beräknar också hur matkorgens kostnad påverkar hus-
hållens ekonomi. 1993 använde typfamiljen med två barn 19% sina dispo-av
nibla inkomster för inköp råvarukorgen 25%och för bekvämkorgen. Förav
tvåbamsfamiljen med hög inkomst korgarna 12 15% inkomsten.tog resp. av

SCB har på uppdrag Konsumentverket jämfört den faktiska konsumtio-av
enligt HUT 92 med verkets kostnadsberäkningar. Resultatet dennanen av

jämförelse visar alla hushållskategorier familjer med bamatt använ-utom tre
der till livsmedel Konsumentverket beräknar.än Till del kanpengarmera stor
det förklaras kostnader for arbetsluncher och andra måltider utanför hem-av

Dessutom skiljer sig faktiskaden sammansättningen konsumtionenmet. av
från verkets nonnativa beräkningar, utgår från kostrekommendationer.som

Hushållet kan tjäna dels på köpa råvarukorgen, får då iattpengar men gen-
gäld lägga tid matlagning, dels på baka Skillnadenmatbrödet.ner mer att
mellan baka och köpa mjukt matbröd 1993 220 kronor månad.att var ca per
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1994:119SOUDet hembakade brödet har då jämförts billigtmed relativt köpebröd. En studie
KaPitel 5hur lång tid det tillaga de båda matkorgama visade råvarukorg-över tar att att

48 timmar och bekvämkorgen 34 timmar månad tillaga förtog att samt-en per
liga frukostar, middagar helgemas elför-luncher. Kostnaderna, inkl.samt
brukning, för de måltider ingick i studien, för råvarukorgensom var
2 870 kronor och för bekvämkorgen 465 på3 kronor merkostnaden-
595 kronor. Värdet arbetstimme blir då 42 kronor.per

199394 omarbetning materialet bl.a. för justeragörs större att moten av
aktuella kost- och näringsrekommendationer också för moderniseraattmen
matsedeln. har därför nöjtMan sig med räkna 1993 års korgar medatt upp
KPI, och för 1994 då kostnader 3 560 kronor för råvaru-prognosen ger
korgen och 4 510 kronor för alltsåbekvämkorgen, ungefär kostnadsamma

1993.som

5.4.2 Andra undersökningar inslagmed matkorgen som

Matkostnadsundersökningar

Konsumenternas val inköpsställe betydelse för hushållens eko-är storav av
nomi. Konsumenterna har därför behov dehur mycketett stort att vetaav
vinner eller förlorar på handla i olika butiker. Lokala prisundersökningaratt

dagligvaruhandeln gjordes tidigare i begränsad omfattning Statens pris-av av
och konkurrensverk SPK. SPK lades ned 1992 och efterträdaren, Konkur-
rensverket, inte denna undersökningar.gör typ av

Konsumentverket har tagit fram för möjliggöraarbetsmodell lokalaatten
undersökningar matkostnader. Förutom varupriser kan modellen också taav
hänsyn till hur faktorer restider, reskostnader och olika inköps-typersom av
beteenden kan påverka hushållens kostnader för inköp dagligvaror.av

Prismätningen omfattar de ingår i Konsumentverkets bekväm-varor som
korg, 130 Vid bearbetningen priserna medresultaten räknasca varor. av om
hänsyn till hur mycket olika hushåll konsumerar enligt den matsedeltyper av

korgen baseras på. samband prisinsamlingen registrerasI med därutöversom
vissa uppgifter varje butik butikstyp, omsättning säljytaoch öppet-samtom -
tider, tillgänglighet för handikappade och service i form manuella diskarav
och ombudsverksarnhet.

Syftet modellen skall konsumentrådgiv-kunna användas i den lokalaär att
ningen till påver-enskilda hushåll for belysa hur valet inköpsställen kanatt av
ka hushållens ekonomi. Resultaten torde också ha lokalt nyhetsvärde,ett stort
kanske i synnerhet prisjämforelsen mellan olika butiker.

Metoden provades i fält i Arvika och i Västervik under maj månad 1993.
Undersökningen7visade prisspridning i Arvika på 11%drygt mellan dyras-en

billigasteoch butik och i Västervik på drygt 23%. I Arvika kunde typfamil-te

7Konsumentverket 199394:5Metodför lokalamatkostnadsundersökningar.Försökrapport
i Arvika ochVästerås.
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jen två två barn 500 SOU 1994:119kronornärmare månad+vuxna spara attper genom
Kapitel 5handla i den billigaste butiken och i Västervik 900 kronorännu nästanmer,

månad I visas också med räkneexempel hur transportkostnaderrapportenper
i hög grad kan reducera dessa vinster. Våren 1994 upprepades undersökning-

i dessa båda kommuner. Prisspridningen hade minskat något, direktaen men
jämförelser mellan de båda undersökningstillfällena svåra eftersomär göra,att
metoden ändrats något. Prisspridningen mellan butikerna betydligt störrevar
på färsk frukt, och rotfruktergrönt på övriga Denna andraän under-varor.
sökning visade vidare butiken med de lägsta priserna i Arvika också fickatt
flest servicepoäng. Låga priser och hög service behöver således inte stå i
motsättning till Efter dessa båda erbjuds konsumentvägledamatestvarann.

i landet del kursmaterial, för tillsammans med Konsu-runt att ta ettom attav
mentverket genomföra undersökningar i sina kommuner.resp.

Hushållens ekonomiska situation
Konsumentverket beräkningar hur hushållensgör ekonomiskaöver situation
påverkas förändringar i löner, priser och transfereringar. Man beräknarav
den ekonomiska utvecklingen för olika typfamiljer. Ekonomin för den två-
barnsfamilj, också ligger till grund för beräkningarna matkorgen,översom
har sedan 1989 utvecklats enligt följande:

Tabell 5.6. Ekonomisk utveckling 1989-1994 prognos för typhus-ett
håll, krmånad

1989 1993 l994prog

Löner 18 610 23 340 24 160
Sjukavdragvård barn -240 -240av
Skatt -6 355 -6 170 -6 460
Egenavgifter -220 -460-Barnbidrag 970 5001 500l
Bostadsbidrag 260- -Disponibel inkomst 13 225 18 470 18 500

Hushållsutgifter 7 690 8 830 9 030
Bostad 8702 4 580 4 720
Bil l 200 1 750 8201
Barnomsorg 1 250 8701 9301
Kollektiva 500 490 490resor
Fackavgift 175 420 370
Summa utgifter 13 685 17 940 18 360

Resultat, priserlöpande -460 530 140
årsResultat, 1994 priser -610 540 140

Källa: Konsumentverket

I detta hushåll, har förhållandevis små inkomster och utgifter, utgörssom
hälften hushållsutgiftema i sin fjärdedelutgörmatvaror,av turav som en av
familjens sammanlagda utgifter. familjenKöper i stället råvarukorgen med
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1994:119SOUdess högre andel lågförädlade blir matutgifterna 20% lägre.av mer varor ca
Kapitel 51989 utgjorde tredjedel utgifterna. Förklaringen till mat-matvaroma aven

kostnademas sjunkande dels matkorgen omarbetats under dennaandel är att
tid, vilket på pågjort den billigare, dels prisutvecklingen varit lägre änatt mat
övriga betydligtoch tjänster. T.ex. har boendekostnaden ökatvaror mer.
Vidare används dragspel i familjens ekonomi,vet att matpostenman som
framför allt i låginkomsthushåll. På kort sikt påverkalättareär matposten att

de flesta andra utgifter.än

Tidsdtgâng för matlagning m.m.
Hushållen kan vi minska sina matutgifter spendera tidsett att mersom genom
för matlagning i mycket tid hushållen påhemmet. För få reda huratt satsar

SCB 199091 tidsanvänd-matlagning och hemarbete genomfördeannat en
ningsundersökning. visade hushållsarbetet tari anspråk 12 hem-Denna att av
arbetets 27 timmar vecka. Matlagning den tidskrävandenärmare är mestper
delen hushållsarbetet 12 Kvinnornamed totalt 4 totalt veckotimmar. läg-av av

betydligt jämförtned tid på hushållsarbete 17,5 timmarän männenger mer -
6,5med timmar.männens

Genomsnittlig tid för 1990-91. Timmar och minuterTabell 5.7 hemarbetet
veckaper

SamtligaKvinnor Män

Matlagning 2.34 4.065.41
Brödbakning 0.52 0.04 0.28

0.09 0.09 0.09Egenproduktion matvarorav
Diskning, avdukning 1.04 1.542.45
Annat hushållsarbete 7.56 2 .45 17
Hushållsarbete totalt 17.22 6.36 I I .55

Inköp och 3.24 2 .28 2 .56tjänsterav varor
inköp 0.53 1.07dagligvaror 1.21varav av

Underhdllsarbete, barnomsorg,
hemarbete 12.30 I 1.05 11.48annat

20.09Hemarbete 33.17 26.39totalt

Källa: SCB, Levnadsförhållanden

Konsumtion i övriga5.5 livsmedel Europa och världenav

i konsumtionens sammansättning betydande mel-Skillnaderna volym och är
följande visas skillnaderna i livsmedelskonsumtionlan olika länder. I tabell

varvid Sverige till 100. Avvikelsemainvånare mellan olika länder, sattsper
mycket mindre i konsumtionenfrån 100 hur eller större procent avsomanger

äri visst land i Sverige.viss änettvaraen
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Tabellen visar SOU 1994:1i synnerhet vår 19köttkonsumtion konsumtio-låg liksomatt är
KaPitel 5alkoholfria drycker i internationell jämförelse, förhållande-medan vi äternen av

vis mycket mejeriprodukter och fisk.

Tabell 5.8 Indextal för hushållens individuella invånarekonsumtion iper
reala värden till internationella priser 1990. Sverige100

Bröd och Kött Fisk Mjölk, och Andra Drycker,Frukt
spm.prod. livsm. alkoholägg gröntost,

SVERIGE 100 100 100 100 100 100 100

Danmark 85 156 48 81 84 111 141
Frankrike 127 209 93 99 118 103 209
Nederländerna 131 115 52 111 125 105 188
Storbitannien 127 148 57 60 86102 326
Tyskland 124 187 39 75 76 140 282
EU 122 184 86 81 132 3 212

Finland 105 127 52 104 95 74 115
Norge 83 116 162 92 93111 215
Schweiz 118 156 81 191 240 171 385
Osterrike 128 178 34 82 153 95 268
Canada 93 150 43 70 147 74 197
USA 117 201 32 99 140 145 324
OECD 138 158 I 05 13375 99 244

Källa: SCB, Köpkxaftsparitetsundersökningen 1990

Kostnaderna för och dryck för hushåll iär alla länder. Imat tung posten mer
utvecklade länder läggs vanligen mindre andel något hi-ävenmat,en som
storiska siffror för Sverige visar. I jämförbara länder i EU spenderast.ex.

gefár andel ioch dryck Sverige. En uppdelning hus-matun samma som av
hållen i socioekonomiska pensionärervisar denär till-attgrupper grupp som

med lantbrukare lägger andel sina utgifterstörst på ochsammans av mat
dryck. Arbetare har livsmedelsandel tjänstemän.större änen
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6 Livsmedelskvalitet SOU 1994:1 19
Kapitel 6

Enligt det livsmedelspolitiska beslutet det konsumenternasär val som
skall produktionen. Ett varierat utbud nödvändigt för konsu-styra är att

med vitt skilda behov skall kunna få sina tillgodosedda.menter krav
Samtidigt skall den goda situationen beträffande hygien och säkerhet
bevaras och kosthållet bidra till bättre folkhälsaen

Våra attitydundersökningar visar konsumenterna i äratt stort sett
nöjda med livsmedelskvaliteten och med utbudet. Beroende på fråge-
ställning prioriteras lite olika egenskaper hos livsmedlen. Smak och
färskhet, faktoreräven inte innehåller kemikaliermen att matensom
och djuren behandlats väl viktiga. I allmänhetatt föredraranses man
svenska livsmedel framför utländska, i synnerhet det gäller färsk-när
varor.

Livsmedelskontrollen, omfattar såväl svenska imponeradesom som
livsmedel, visar livsmedel på den svenska marknaden har iatt storten
tillfredsställande nivå vad gäller hygien och säkerhet. Trots detta visar
vår attitydundersökning många konsumenter oroadeäratt över att ma-

innehåller skadliga också ökadämnen, importten skulle kunnaattmen
livsmedelskvalitet.sämrege

6.1 Vad med kvalitetmenas

Kvalitet svårdefinierbart diffustär och begrepp. Det innehåller bådeett mät-
bara och objektiva faktorer, och faktorer subjektivaär och varierarsom som
från till och från tid Livsmedelskvztlitetentill reglerasperson person annan.
delvis, framför allt livsmedelslagstiftningen, och efterlevnaden kon-genom
trolleras den offentliga livsmedelstillsynen. Många de faktorergenom somav
bidrar till livsmedlens kvalitet kanbör dock inte bör utvecklas iregleras. De

växelspel mellan konsumenterett och producenter marknaden där priserpå
och olika slags information produkterna, inkl. märkning, betydelsefullaom

instrument.styrande
Livsmedlens kvalitet de konsumentaspekter berördes i detvar en av som

livsmedelspolitiska beslutet. I det villeföreslogs premi-systemnya som man
kvalitetsproduktion. Det konsumenternasär val skall produktio-era styrasom

Genom den interna avregleringen skulle marknaden fungera bättre ochnen.
förutsättningarna öka för producentema skulle till sig signaler från kon-att ta

och utforma produktionen efter konsumenternas önskemål.sumenterna Den
goda situationen beträffande hygien och säkerhet skulle samtidigt bevaras och
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1994:119SOUden förda politiken bidra till väl kost och därmed till bättresammansatten en
KaPitel 6folkhälsa.

Konsumenternas olika krav livsmedelskvalitet innebär de efterfrågaratt
olika kvalitetsegenskaper beroende tid, kunskap, intresseresurser, m.m.,

också och individ efterfrågar olika förkvalitetsegenskaperattmen en samma
olika konsumtionstillfallen. variationEn ökad i utbudet och förmåga hos livs-
medelssystemet hantera olika tilläggskrav från konsumenternas sida fram-att
hölls viktigt syfte med livsmedelspolitiska reformen.den I beslutetettsom
framhölls också vikten importen, både konkurrens- och kvalitetshän-av ur

förseende och den breddar utbudet. iDessa aspekter berördes kapitelatt
För kunna välja den efterfrågade kvaliteten det vikt kon-äratt stor attav

får och kan informationdel relevant livsmedlen via märk-sumenten ta av om
ning, också marknadsföring och kostupplysning. Kunnigat.ex.men genom
konsumenter har lättare Skolan,medvetna val. frivil-göra ävenatt t.ex.men
liga organisationer, kan spela viktig roll för utbilda konsumenter. Varjeatten
år läggs ned på livsmedelsreklam. Självklart på-har dettastora storsummor
verkan på konsumenternas Också butikerna roll förspelar kon-matvanor. stor

inköpsvanor. Genom prissättning, exponering och marknads-sumenternas
föring ide viss utsträckning inköpen, borde också hjälpade kunnastyr men
hushållen komponera måltider i betydligt utsträckning vad destörre änatt
gör.

I kapitlet diskuteras vidare kvalitetsfaktorer i första hand betrak-är attsom
etisk fråga, nämligen och skyddet våra husdjurta som en omsorgen om av

och vår miljö. För vissa konsumenter etiska kvalitetsfaktorer faktorerochär
främst påverkar produktionen väl så viktiga de med direktsom som en mer

effekt på produktkvaliteten.
Slutligen intemationaliseringens effekter på livsmedlens kvalitet,omnämns

där förutom anpassningen till EU och EES GATT-avtalets betydelse be-även
lyses.

6.2 Attitydundersökningar kvalitetrörande r
KoB har i sitt uppföljningsarbete fleravalt attitydundersökningargöraatt

livsmedelskvalitetl.kring konsumenternas uppfattning det följande kom-Iom
framför allt den undersökningen, gjorts forskare vid före-störremer som av

tagsekonomiska institutionen i Lund, redovisas i Vissasammandrag.att upp-
gifter från undersökningen har redovisats på ställen iandra rapporten, t.ex.
finns uppgifter konsumenternas inställning till iutbudet livsmedelsbuti-om
kema i kapitel vissa5 och uppgifter information kringsamt matenom oro
redovisas i detta kapitel.senare

1 Konsumenternaoch livsmedelskvaliteten. studie konsumentupplevelserSOUEn av
1994:112. Delbetänkande Konsumentberedningen två mindre undersökningar:samtav
Konsumenternasåsikter livsmedelskvalitet, faktablad 13, februari 1993 ochom nr
Konsumenternaochkvalitetenpå faktablad januari 1994.17,mat, nr
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Ett antal studier SOU 1994:119kring konsumenters kvalitetsuppfattnin iutförda mit-runtg
Kapitel 61980-talet refererades i Livsmedelsutredningen, fråganPåLMUten av om

viktiga kvalitetsegenskaper de tillfrågade i allmänhetkonsumenternasatte
färskhet främst. Också näringsvärde och råvaruinnehåll skattades högt. Fak-

med betydelse för kvalitetsuppfattningen framför erfarenhettorer allttvar egen
och innehållsdeklaration. Därefter följde traditioner hemifrån produktenssamt

Åsiktenpris. livsmedlen försämrats under den tioårrsperioden domi-att senaste
nerade något åsikten förbättringöver skett.att en

Den kvalitativa undersökning LMU lät utföra påtydde dock hushållenatt
generellt nöjda med kvaliteten på livsmedlen, vilket dlelvis beroddesett var

upplevde sig ha valfrihet. förbättraFör produikterna efterlysteatt storman att
förändrade produktionsförhållanden inom framför allt gris- och kyck-man

linguppfödningen något för övrigt diskuterades vidmycket denna tid-som
punkt. Vidare efterlyste småskalig distribution oøchkortare distri-man en mer
butionsvägar. Man ansåg också tillsatser och förädling i olika formeratt
borde minimeras.

Har situationen det gäller konsumenternas åsikter livsmedelskva-när om
liteten förändrats Hur har 1990 års livsmedelspolitiska reform, med priset i

och EGEU-debatten fokuseringenmed kring svensk kontracentrum, senare
utländsk påverkat uppfattningarnamat

I KoB:s båda små kvalitetsundersökningar fanns fråga de egenska-en om
ansågs viktigast för livsmedel. Färskhet rankades lnögst följt nä-per som av

råvaruinnehdll.ringsvärde och Smak hamnade år 1993 fjärde plats, medan
också hänsyn till djurens väl ansågs viktigare smaken år 1992.än

Iden kvalitetsundersökningen, där frågor ltrimgställts antal utval-stora ett
da livsmedel potatis, fisk,nötkött, färsk hårdost, matbröd, och korv,pasta

smaken den viktigaste för alla livsmedlelegenskapen nötkött,anses vara utom
där färskhet rankats högre. Allra viktigast smakens betydelseär vid köp av
hårdost och korv. För matbröd får konkurrensoch smaken färskhetpasta av

lågt pris.resp.
Att smak värderats så olika i de små jämfört med den undersökning-stona
beror sannolikt på i den undersökningende tillfrågade ombettsatt storaen

uttala sig antal specifika produkter. detta sannolikt produk-I fallettom anses
ha ungefär grad färskhet, och smakenterna näringsvärdesamma av m.:m.,

blir därför betydelsefull.mer
Att produkten inte innehåller kemikalier vikttigtmycket mellan 25anses av

30%och samtliga svarande. Uppgifter geografisktav typenav ursprung,
producerat, ekologiskt odlat lägre rankade,är S-15% komsumentema an-av

detta viktigt. För nötkött samlar dock hänsyn väl 26% ochtill djurensser
jag varifrån produkten kommer geografiskt tillfrågade.19% Attdevet av
storskalighet inte tillämpats vid uppfödningodling lågt rankaddäremotär en
egenskap.

2Bilaga 12till SOU 1987:44,LMU.
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En viktig slutsats blir därmed SOU 1994:1 19konsumenten värderar produktkvalitetenatt
Kapitel 5högst- hur smakar, hur den eventuellt innehåll kemikaliermaten ut,ser av -

före egenskaper i första hand är hänföra till produktionen. För produk-som att
råvarukaraktär blir dock produktionskvalitet viktigare egenskap.ter av en

Dessa resultat överensstämmer väl med kvalitativ undersökning utförden av
ansson3.etnolog Sören J

Konsumenterna livsmedlen i allmänhet deras kvalitets-attanser motsvarar
krav. nöjdMest med hårdost,är och matbröd. Minst nöjd ärman pasta man
med potatis och korv. Missnöjesnivån för produkterna ligger 3-9%på med
undantag för korv och potatis ligger på den dubbla nivån, 15%.som ca

KoB:s undersökningar tyder vidare på konsumenteratt gruppen som anser
förbättrats under år denatt är större änmaten senare attgrupp som anser ma-

försämrats. Konsumenterna tenderar ha högre förväntningar på kvali-ten att
vad gäller färska produkter.teten

80%Nästan konsumenterna sig medvetna kvaliteten på livs-av anser om
medel. Kvinnor höginkomsttagareoch sig i högre grad medvetna. Deanser
medvetna konsumenterna tycker de i utsträckning kan påverka livs-störreatt
medlens kvalitet se kap. 5. De också i högre utsträckningär oroade över
livsmedlens kvalitet se nedan.

Konsumenterna har också ombetts jämföra svensk med utländsk.att mat
KoB:s undersökningar visar svenska konsumenter värderar svenskatt mat
mycket högt. I de båda små kvalitetsundersökningarna svarade 53% år 1992

vi i Sverige har bättre kvalitet livsmedlen andra västeuropeiska län-att än
der. 1993 hade andelen ökat till 64%. Också den undersökningen visarstora
på stöd för livsmedel.svenska För flertalet produkter det 40-50%ett stort är

konsumenterna de svenska bättre. Det mindreär 10%är änav attsom anser
föredrar utländska förhållandevislivsmedel. Det är många inte harsom som

någon åsikt i frågan, 20%.ca
Svaren varierar dock beroendedel Nötkött och potatismatvara.en an-
drygt hälften i Sverige.ha högre kvalitet Utländsk däremotser en pasta anses

lika bra majoritet.svensk knapp Korv och matbröd har jämförtsom av en
med övriga livsmedel fått andel där konsumentenstörreen svar attmenar

Äldresvenska livsmedel något ellerär mycket utländska. konsumen-sämreän
tycker i allmänhet svenska livsmedel utländska. Nöjda kon-ter bättre änatt är

dvs. de livsmedlen håller utlovad och in-kvalitetsumenter, attsom anser att
formationen tillräcklig,är tycker bättre svensk mindre nöjda kon-änmatom
sumenter.

Att prosvenskade åsikterna betydligt mindre företrädda gällerär detnär
förädlade produkter och där importen förtradition står andel,störremer av en

noterade också Sören Jansson i sin studie. studie påpekasI denna vidare att
konsumenterna, både utbrett och samstämmigt ställningstagande förtrots ett

3Made Sweden.Konsumentattitydertill svenskaoch importeradelivsmedel.Vår Föda
l94.
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den inhemska produktionen livsmedel, SOU 1994:1i praktiken fäster 19liten vikt vid frå-av
KaPitel 6inhemskt eller importerat de handlarnärgan mat.

6.3 Konsumentpåverkan märkning och reklamgenom

6.3.1 Märkning

En utförlig och korrekt märkning vikt för konsumenternaär skallstor attav
kunna fatta välgrundade beslut vid sina inköp och pris kvalitet. Deväga mot
flesta de livsmedel vi köper förpackade och säljs i självbetjäningsbu-ärav
tiker. Möjligheterna bedöma livsmedlens egenskaper och kvalitet medatt
hjälp och lukt därför ganska små.är Det utbudet ochav syn stora av varor
svårigheterna välja mellan olika fabrikat och förpackningsstorlekar detatt gör
också nödvändigt med god märkning. Märkningsområdet innefattar bl.a.en
information vikt och volym, innehåll, datum, tillverkare, pris, närings-om
deklaration olika former symbol- och miljömärkningar. Också tillag-samt av
ningsråd form märkning.är en av

De svenska märkningsbestämmelsema skärptes i samband med ändringen
livsmedelslagstiftningen 1989. Den 1 april 1992 trädde den prisinfor-av nya

mationslagen i kraft SFS 1991:601, 1991:1938. Grundregeln prisetäratt
skall på eller dess förpackning.en vara anges varan

Märkningsbestämmelsema har åter ändrats följd EES-avtaletsom en av
Vad gäller prisinformation skall enligt EG:s bestämmelser försäljningspris
och jämförpris Jämförpris behöver dock inte på förpackningaranges. anges

standardstorlek. Krav på prislappar finns inte. Medlemsländerna får självaav
bestämma informationen skall på prislapp, hyllkant eller anslag. Närom ges
det gäller ändringar i livsmedelslagstiftningen märkning och annat som en
följd EES-avtalet hänvisas till avsnitt 6.5.2.av

l takt med konsumenternas ökade intresse för livsmedel med kosthälsa-
och miljöprofil har olika former symbol- och miljömärkningar blivitav van-
ligare. Livsmedelsverkets nyckelhål fettsnåla och fiberrika produkter, t.ex.
på bröd och spannmålsprodukter, vissa mejeriprodukter, köttfärs och chark-

den kändaär kostsymbolen. KRAV-märket på ekologiskt fram-mestvaror,
ställda produkter den kända miljösymbolen.är Handeln har sedan tidmest en

miljömärkta serier livsmedel och övriga dagligvaror.egna av
Symbolmärkningama hjälper konsumenterna i deras köpval, alltförmen en

rikhaltig flora märken riskerar få förvirrande effekt på konsumenten.attav en
Det också viktigtär märkena verkligen står för det de utlovar och konsu-att att

har rimlig chans förstå kriterierna ligger till grund förmenterna atten som
märkningen.

6.3.2 Reklam

De totala bruttokostnadema för kommersiell reklam har minskat under ett an-
tal år och uppgick 1992 till 25 miljarder kronor. Denna ärrunt summa upp-
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delad knappt 12,5 miljarder SOU 994:l 19kronor för reklam li traditionella medier press,
Kapitel 6TV, bio m.m. och drygt 12,5 miljarder förkronor övriga medier direkt-

reklam, kataloger, butikspromotionmässor, Inom totaltm.m.. krym-setten
pande reklamkaka har TV-mediet under flera år ökat kraftigt.

Livsmedelsbranschen reklamköpare. Märkesvaruannonserinär storen gen
från livsmedelsfabrikanter och -producenter uppgick 1993 till 1,4närmare
miljarder kronor. Livsmedels- och detaljhandeln med ICA och KF i spetsen
svarade för reklam 2,2 miljarder kronor 1993. Därutöver lägger livs-om ca
medelsbranschen ned på direktreklam. En mycket del,stora storsummor
mellan 60 70%och den oadresserade direktreklamen, hänför sig till livs-av
medelssektom, medan mindre del den adresserade livsmedel. 1993rören av
uppgick den totala kostnaden för dinektreklam till drygt 4 miljarder kronor.

Till dessa reklamkostnader skall läggas dagligvaruleverantöremas och
handelns kostnader för säljkårer karnpanjrabatter.och Dessa kostnader torde
väsentligen överstiga de går till annonsering.som

Jämför reklamkostnadema för märkesvaruannonsering matutgif-medman
dvs. hur livsmedelsfabrikantemas reklamkostnader fördelar sig mellanterna,

i jämförelse med hur vi fördelar våra matutgifter, kanvarugruppema man no-
följande4bl.a. uppgifterna 1991.tera avser

Gruppen övriga livsmedel, bl.a. består socker, kaffe, glass ochsom av-
drycker, betydligt reklamintensivareär basmaten.än
Medan vi lägger 18% matutgiftema kött och charkvaror reklam-ärca av-
kronans andel 5%. Köksväxter, potatis och frukt drar 14%ca matut-ca av
gifterna och reklamknonans andel 3%.är ca
Gruppen flingor och müsli fyra gånger såär reklamintensivnästan som-
mjukt matbröd.
Mejerivaror, matfett och får något sinägg del reklamkronan.änmer av-
Reklamen för yoghurt ungefär lika dyr för mjölk,är yoghurt-trots attsom
konsumtionen betydligt mindreär mjölkkonsumtionen.än

Förutom märkesvamannonsering del livsmedelsreklamen in-är storen av
riktad på livsmedelavsätta säsongskaraktär och tillfälliga överskott.att av

finnsDet inga enkla samband mellan reklam-konkurrens-priser. Huruvida
kostnadsförändringar tillåts slå igenom i priset beror på hur marknadssituatio-

Sett i statiskt perspektiv måste alla kostnader förknippadeut. ett rentnen ser
med produktionen inkl. marknadsföringskostnader på priset, åtmin-tas ut

på sikt. Reklamen emellertid informationsprocessendelär mellanstone en av
producent och konsument, och reklamen kan få dynamiska effekter. Den kan
bidra till produkter bättre olika aspekter, framställdaär medatt t.ex.som ur

billigare teknik ocheller håller högre kvalitet, snabbt kommer påen uten
Ökademarknaden. reklamkostnader behöver därför inte nödvändigtvis leda

till högre produktpriser. Mycket reklam dock till för bygga lojalitetär att upp

För4 detaljerhänvisastillnärmare Konkurrens- och prisförhållandenpå livsmedelsmark-
naden, KoB:s 1993.rapportmars
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SOU 1994:119möjlig-till visst märke. FöretagenPå så sänks priselasticiteten försätt ochett
6Kapitelprishöjningar effekter försåldgörs kvantitet.utan stora

värdeReklamenskonsumentsynpunkt olika reklamUr olika värdefull.är
byggasyftetberor bl.a. på med den. Reklam i första hand att uppavsersom

för konsumentenlojalitet till visst varumärke, kan ha mindre värdeett antas
kvalitet.den reklam underlag för jämföra pris ochän attsom ger

Attitydundersökningar kring information6.3.3 m.m.

information ochKoB:s kvalitetsundersökning behandlade också frågor om
viktigast kö-reklam. På frågan vilken information närärtyp manom av som

matbrödocholika hamnar i allmänhet högst. För korvprismatvaror, an-per
följt pris.förpackningsdag dock viktigastsista förbrukningsdag avses resp.

för produkterUppgift tillverkareproducent 25-30% viktigt avvaraom anser
detövriga produkterråvarukaraktär såsom potatis och nötkött. För är runt

15-20%viktig information. närings-15% detta äratt ansersom uppger en
värde viktig information.vara

alltidnästanganska ofta ellerMajoriteten konsumenterna deattanserav
kvaliteten på livs-information för kunnaalltid har tillräckligt med avgöraatt

hårdost nöjdbeträffande matbröd ochmedlen. Informationen är mestman
bekymmersamma tolkningenpositiva tolkningen. Denmed. Detta denär mer

alltid20% konsumenternafall endasti de flesta detär är runtatt av som
information vidtillräckligt med köpet.alltid sig haupplevernästan

konsumenterna får sinaockså frågaundersökningen fannsI varomen
kvaliteten på livsmedel. Svarenidéer ifrån gäller sin uppfattningdetnär om

påverkasgrad erfarenhet:kvalitetsuppfattningen i högtyder på avatt egen
ganska mycket erfarenhet. Andra80% påverkas mycket elleröver egenav

viktiga, högtlika rankade inne-idé- kunskapskällor inte allsoch ärär men
50%. Konsumenterna deras60% och prishållsdeklaration ca attuppger

inte allslite eller TVradiopåverkas ganska reklam,kvalitetsuppfattning av
eller tidningar.

innehålleroroade skadligaMånga konsumenter över ämnenär att maten
livsmedels-ökad import och EG-standards skulle kunna sämresamt att ge
eller ganskakvalitet nedan. mycketse Något färre eller knappt hälften är

otillräcklig. Där-oroade informationen vad innehålleröver äratt matenom
ökadmindre oroadedet andel, drygt fjärdedel,är överär attemot en en som

reklam skulle kunna livsmedelskvalitet.sämrege

6.4 Kost och hälsa

dödlighet i bl.a.finns förhöjdDet tydligt samband mellan ochett matvanor
minska, ochhjärt- kärlsjukdomar. böroch Framför allt det fettintagetär som

Undersökningardå fettet, kostfiber.särskilt det mättade medan vi bör äta mer
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visar människor ganska kunnigaär det gäller SOU 1994:119att när sambandet kost-hälsa,
Kapitel 6detta har inte våra kostvanor förändrats i någontrots utsträckning.störremen

Högutbildade har bättre kostvanor lågutbildade. Att prisetän inte behöver
avgörande visar det faktum människor inär utsträckningstörrevara att tog

med matlåda till jobbet blev kostintaget samtidigt hälsosammare. Detegen ty-
der på storhushållens felär föratt mycket fett, för litemat sammansatt -
grönt.

Livsmedelsverket har fått i uppdrag följa den livsmedelspolitiska refor-att
effekter på folkhälsan. Man sedan länge näringsvärdeberäkningörmens gar

utifrån Jordbruksverkets konsumtionsstatistik och studerar därvid bl.a. hur
intaget fett och fiber förändras tiden. Genom HULK-undersökning-överav

utfördes 1989 se kap. 5, har fått säkrare underlag hus-en, som överettman
hållens konsumtion och dess sammansättning i olika Det finns klaragrupper.
skillnader i livsmedelsval beroende på ålder och kön, det gäller kos-närmen

näringsmässiga sammansättning skillnadernatens relativtär små. Undersök-
ningen inte direktär jämförbar med tidigare kostvaneundersökningar, men
den tydde på inga förändringarstörre kostens näringsinnehållatt skettav un-
der l980-talet. Fettinnehållet i kosten fortfarande förär högt- 35-36 energi-

de rekommenderade 30 energiprocenten och fiberintagetprocent mot var-
endast två tredjedelar det rekommenderade. En HULK kommerca av ny en-
ligt planerna genomföras 1995.att

Livsmedelsverket 1987 handlingsprogram för arbetet med kost-antog ett
och hälsafrågor. 1990 fick verket anslag på 7 miljoner kronor förett extra att
förstärka detta arbete. Syftet med det s.k. Kost Hälsaprogrammet har varit

lägga grunden för långsiktigt arbete föratt förbättrade kostvanor blandett mer
befolkningen för på så förebygga ohälsa.sätt Programmet sikte påatt tog att
påverka konsumenternas val livsmedel i butiken, möjligheter välja lämp-av att
lig på lunchrestauranger, praktiska kunskapermat ochsättaatt attom samman
tillaga från fett- och ñbersynpunkt lämplig kost medvetenhet och kun-en samt
skap sambandet mellan kost hälsa.och Inom för harom programmetramen
införts förenklingar standarder för matfett, mjölk och grädde symbol-av samt
märkningen det s.k. nyckelhålet och faktaskrifterantal inom kost-hälsa-ett
området har producerats.

Livsmedelsverkets enkätundersökningar genomfördes 1991 och 1993som
visar majoriteten befolkningen har god kunskapatt sambandet kost-av om
hälsa och vilka förändringar hälsosynpunkt bör i konsumtionengörassom ur

olika livsmedel. Andra enkätundersökningar i tidningen Supermar-av t.ex.
kets regi bekräftar detta. Många konsumenter de har för avsiktatt attuppger

fruktäta och grönsaker, också frberrik och mindre fettolja.mer men matmer
Detta ändrade konsumtionsmönster har också varit trenden under följden av
år, konsumtionsstatistik för 1993 visar dock på brott i lättrendenmen ett
och frukt- och bärkonsumtionen sjunker något, liksomatt konsumtionen av
lätta mejeriprodukter. Kvinnorna hälsomedvetnaär än männen,mer men

undersökningar visar knappar in.männensenare att
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SOU 1994:119Symbolmârkningen varit fram-vissa livsmedel, har1989,infördesav som
Kapitel 6gångsrik. Förtroendet för symbolen Enkät-blandär konsumenterna.stort

nyckelhåls-undersökningar visar majoriteten tillbefolkningen känner attatt av
alternativet frbenik.symbolen betyder fettsnål. Enbart tredjedel docken anger

Omkring hälften välja livsmedel.symbolen har betydelsesäger de skanäratt
Symbolmärkningen fiber-har stimulerat produktutvecklingen fettsnåla ochav
rika produkter, produkter, liksomvarvid sortimentet ökat betydligt dessaav
försäljningen. Framför allt det fler symbolmärkta charkvarorköperär som
och i viss mån Som exempel på det nyckelhåls-marknadsandelar inom0st.
märkta sortimentet 60%, falukorvkan blodpudding 50%, köttfärsnämnas
8%, försäljningsölcningenvarmkorv 7% och fiberrikt bröd 5% år 1993. Trots

påverkatsdessa produkter har, tidigare det fettintagettotalanämnts,av som
obetydligt.

Riskattityder

Konsumenternas och inställning till risker skiljer sig ofta åt, nå-experternas
gäller inte minst Följande uppställning visar på skillnadengot maten.som

å sidan massmedias och konsu-mellan å sidan och andraexperternasena oro
menternas oro:

Tabell 6.1 Inställning till risk i fråga matom

hki n rn rn
MiljögifterFelnäring

Mikrobiell matförgiftning Tillsatser
FelnäringNaturliga gifter

mattörgiftningMikrobiellMiljögifter
Tillsatser

Källa: Våga Livsmedelsverket 1989äta,

Enligt hälsorisk.således olämpliga betydande Iärexperterna matvanor en
Sverige dör årligen olämp-100 000 dödsfallAvnära dessa ansespersoner.
liga grund främstfor kanske 20 000 fall för tidig pådödmatvanor svara avav

och hjärt- och alkohol-och kärlsjukdomar tobaksrökningunder detcancer att
konsumtion vardera andra riskerkan för 10 000. detDock äremotsvara upp

får publicitet och många.som oroar
Själva riskupplevelsen sig frivilligt ellerhänger ihop med utsattom man

ofrivilligt för risken. frivilligaEnligt amerikansk undersökning accepterasen
riskeri l O0 gånger Risker vi själ-högre utsträckning ofrivilliga.änca som

skapat upplevs också livsmedelstillsatserTill exempel upplevsstörre.va som
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problematiska de kanskeäven bara SOU 1994:1bråkdel 19de gifterutgörsom om en av som
KaPitel 6olika naturligtväxter utvecklar för skydda sig. Vår inställning till riskkäl-att

lan spelar roll. Ser vi positivt denna vi bereddaärstor ävenatt acceptera
mycket risker. Vidare upplevs situationer riskfylldastora ännya som mer
sådana vi bekantaär med. I dag kan det gälla bestrålad radio-som t.ex. mat,
aktiva utsläpp och genmanipulerad mat

KoB:s kvalitetsundersökning visar många konsumenter oroadeär överatt
innehåller skadliga hälftenatt ämnenmaten än sig mycketmer uppger vara-

eller ganska oroade detta. Oronöver också ökadär importöver ochstor att
EGEU-standards skulle kunna livsmedelskvalitet.sämre Betydligt färre,ge

30%, oroadeär över har dåligt näringsvärde. KoB:s undersök-ca att maten
ning tycks sålunda bekräfta uppfattningen konsumenterna sig överatt oroar
miljögifter och tillsatseri felnäring.änmaten, snarare

6.5 Livsmedelssäkerhet

6.5.1 Livsmedelslagstiftning livsmedelskontrolloch

Livsmedelslagstiftningen har dels hygieniskt syfte, dels ekonomisktett ett
redlighet. Efterlevnaden lagstiftningen kontrolleras den offentligaav genom
livsmedelstillsynen. 1989 beslutades ändringar i livsmedelslagstiftningenom
och livsmedelskontrollen fick ökade resurser.

Livsmedelverket central tillsynsmyndighetär för livsmedelskontrollen. På
lokal nivå bedrivs kontrollen kommunernas miljö- och hälsoskyddsförvalt-av
ningar. Livsmedelsverket har tillsynsansvaret för anläggningar medstora
komplicerad tillverkning och vilkas produkter når spridning landet.överstor
Det innefattar bl.a. alla mejerier, slakterier, äggproduktanläggningar, export-
kontrollerade anläggningar och serveringsverksarnhet på flyg tåg.och Små-
skaliga anläggningar kan skötas kommunerna, liksom övriga industrierav
med i huvudsak lokal tillverkning dagligvaruhandel och storkök. Verk-samt
samheten finansieras med avgifter. Kontrollen bedrivs i form stickprovs-av
kontroller alla ställen där livsmedel tillverkas, bereds, eller säljsserveras

projektinriktad kontroll, kontroll enligtsamt i förväg uppgjord planen en
riktad bestämd eller verksamhet. Därutövermot finns obliga-en vamgrupp en
torisk egenkontroll för alla hanterar livsmedel i särskilda lokaler. Genomsom
importkontrollen tillses krav ställs på svenska och importerade livs-att samma
medel vad beträffar hälsorisker. 1 januari 1990 trädde också regler i kraftnya
för dricksvattentillsynen.

Målen för livsmedelstillsynen utforma regler förär produktion och han-att
tering livsmedel och livsmedelskontroll så de livsmedel saluhållsav äratt som

god kvalitet och konsumenterna skyddas hälsorisker och oredligt för-av mot
farande. Reglerna skall också underlätta for konsumenterna välja livsmedelatt

tillgodoser deras önskemål.som
Svenska livsmedel har i tillfredsställande nivå vad gäller hygienstort en

och säkerhet. Livsmedelsverket meddelar i sin fördjupade anslagsfram-t.ex.
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ställning 199596-199798 SOU 1994:119Rapport 794 vid kontrollslak-hanteringenatt
KaPitel 6terier och exportkontrollerade anläggningar uppställda kravimotsvarar stort

på hygien och redlighet. Samtliga styckningsanläggningar vid projek-var en
tinriktad kontroll färdiga produkter från samtliga exportkontrollanläggning-av

under 1992 fria från Salmonella. Med undantag några överens-ar procentav
stämde innehållet i hundratal charkprodukter färdiglagadeoch maträtterett
med märkningsuppgifter eller andra krav. allergiframkal-Inga odeklarerade
lande råvaruingredienser påträffades. Hos några konstate-enstaka företag
rades förhöjda halter mikroorganismer i färdiglagad sjukdoms-Ingamat.av
framkallande bakterier påträffades.

När det gäller kommunernas tillsyn konstaterar verket bl.a. kommuner-att
tillsyn de 45 000 livsmedelsanläggningar finns i landet har ökatnas av ca som

införandet den skärpta livsmedelstillsynen. Dock består obalansengenom av
mellan mikrobiologisk kontroll och redlighetskontroll, dvs. inte konsumen-att

luras på vad produkten innehåller. Trots uttalad målsättning förstärktten om
redlighetskontroll fördelningen oförändrad, 90% mikrobiologi 10%är ochca
kontroll produkternas sammansättning märkning-medöverensstämmerattav

Ungefär 1% de mikrobiologiska otjänliga, dvs. de inne-en. av proverna var
höll oacceptabelt hög halt sjukdomsframkallande bakterier. Antal otjänligaav

desamma alla åren 1990-1992. Motsvarande förresultattreprov var an-
läggningar för vilka Livsmedelsverket har tillsynsansvar 3%.var

1992 fanns fastställda egenkontrollprogram endast vid 14 000 deav an-
Ännuläggningar vilka kommunerna bedriver tillsyn i början 1993över. av

saknades egenkontrollprogram vid 60% anläggningarna. Verket pekarav
vidare på tillsynsavgiftema inte alltid används nämligen föratt avsetts,som
provtagning och undersökning.

Trots den goda situationen gäller tjänligheten devad hos svenska livsmed-
len förekommer emellanåt slarv i dagligvaruhandeln. Förpack-rapporter om
ade livsmedel åsätts hållbarhetstid,allt för lång kyltemperaturen inteären
tillräcklig, i produktersynnerhet gravade, rökta och kryddade innehåller oro-
väckande uppdragofta bakterier. studie utförd SIFOEn Livsmedels-av av

matförgiftninverket visade vidare 000750 svenskar drabbas varje år.att av g
Eftersom anmälda fall enligt existerande 2 000 fallstatistik påendast visar per
år antalet högt. Hälften 1a-oväntat de drabbade blir sjukavar matav av som

i det köket. Ca 13 fallen hänför sig storkök och 15%till frångas egna av mat
Övrigablir sjuka i samband med utlandsresor. de blivitosäkra hurär mat-

förgiftade.

Kontroll frukt och gröntav
Sedan mitten 1960-talet har offentlig kontroll bekämpningsmedelsresterav av
i färska frukter och förekommitgrönsaker landet. bekämpingsmedeli Antalet

rutinmässigt kontrolleras uppgår f.n. till 220 Resultatensom st.ca av prov-
tagningen under 199091-199293perioden visar undersöktadeatt av proven
innehöll mellan 3,0-4,2% halter gällande Andelengränsvärden.över prov
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innehållit bekämpningsmedel SOU 1994:1 19har ökat från 35% till 45%,restersom av mer-
KaPitel 6klartdock under gällande gränsvärden.är Inhemskt odlade frukter ochparten

innehöll färregrönsaker överskridanden de importerade. Spannmålän och
spannmålsprodukter, sedan 1987 också ingåri kontrollen, innehöll rela-som
tivt ofta halter bekämpningsmedel, i de flesta fall dessa låga. Bådeav men var
importerat och ris har emellertid innehållit halter dem tillåtna.över ärvete som
Den kontrollenfortsatta bekämpningsmedelsrester i vegetabilier föreslåsav

framförminskas, allt för livsmedel konsumeras i ringa omfattning. Verk-som
föreslåssamheten bli utökad till omfatta andra främmandeäven ochämnenatt

vissa naturliga gifter.

örtcontrolK

Enligt köttbesiktninglagen det köttbesiktningstvång i Sverige.är Det inne-om
bär i princip allt kött skall genomgå besiktning veterinär och godkän-att en av

fårinnan det saluföras. Enligt riksdagsbeslut våren 1989 skall allt köttnas
fr.o.m. juli 1993den 1 besiktigas före och efter slakt på kontrollslakteri.
Vissa lättnader gäller för småskalig slakteriverksamhet.

Importkontrollen kött utföres de lokala miljö- och hälsoskyddskon-av av
Det enbart förekomstnästanär salmonella föranleder avvis-toren. av som

Årning. partierAlla kontrolleras. 1993 kontrollerades 2 500 partier,ca unge-
fär 30% färre föregåendeän år. Av dessa avvisades 98 partier 3,9% och
spår salmonella hittades därutöver 80 partier. Runt hälften griskötts-av av
importen frånkom Danmark. Procentuellt avvisades färre partier frånsett
Danmark från de övriga grisköttsexportöremaän USA, Polen ochtre stora
Ungern. De största nötköttexportörema Irland, Danmark och Polen.av var

andelEn mindre nötköttspartierna awisas. Skärpta regler för kontrollav av
salmonella infördes den 1 oktober 1993, vilka i princip innebär nollgräns.en
Också importeratallt foder kontrolleras med avseende på salmonellaföre-
komst.

Stickprovskontroller med avseende förekomst veterinärmedicinskaav
inkl. hormoner på både importerat köttgörs och kött produceraspreparat som

i Sverige. Prov på levande djur. Enligt uppgifter frånäven Livsmedels-tas
verket har under de år kontrollen pågått mycket sällan funnit någon före-man
komst dessa iämnen Ett problem dock de begränsadeärstortav provema.
möjligheterna spåra resthalter hormonpreparat, eftersom antaletatt preparatav
på den illegala marknaden mycket 3 000 Somär anpassning tillstort, st.ca en
EG:s bestämmelser föreslås kontrollen på nationell nivå läkemedelsrester iav

Sedanlivsmedel öka. någon tid finns möjligheter kontrollera huru-även att
vida livsmedlet har bestrålats eller

EESEU

Anslutningen till Europamarknaden får betydelse för framtida tillsyns-stor
arbete. direktivFlera ingår i EES-avtalet ställer detaljerade ochsom mer
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SOUomfattande 1994:119krav på anläggningar livsmedel.producerar Im-animaliskzasom
Kapitel 6ponkontrollen påverkas dock inte EES-avtalet.av

Importkontrollen kommer däremot väsentligt medlem-påverkas ettatt av
skap i EU. Inom EU kontrolleras inte vid Varorna kontrol-gränsen.varorna
leras i exportlandet och stickprovskontroller får impontlandet.i Import-göras

får i denna stickprovskontroll inte förhållande tilldiskrimineras deivaroma
inhemska och kontrollen får inte finansieras atvgifter.varorna genom

Vid EU-medlemskap kommer vidare säkerhetsmässiga kontrolldenett
bedrivs frukt och utvidgas omfatta kvali-till ocksågrönt attsom nu attav en

tetskontroll avseende bl.a. utseende på trettiotal och grönsaker.frukterett
Denna kontroll, således inte bedrivs säkerhetsmässigahälso- ellersom av
skäl, del marknadsregleringama inom EG sannoliktär och kommer atten av
bedrivas i Jordbruksverkets regi.

EES-avtalets6.5.2 Livsmedelslagstiftningen och

I och EES-avtaletsmed ikraftträdande den l januari 1994 lhar svensk livs-
medelslagstiftning harmoniserats EG:s. omfattarrmed Avtalet veterinäraäven
frågor, foder-, utsädes- växtskyddsfrågor.och Enbart livsmedelslagstift-
ningens område innebär EES-avtalet Sverige måste sig till 120att anpas:sa ca
EG-rättsakter. EG-nonner saknas huwudregelnDär är attgemensamma en

får saluföras i land får saluföras i varje medlemsland. Med-annatettvara som
lemsstatema har då så bedöms nödvändigtundantag för skyd-rätt göraatt att
da människors, ordning OChIdjurs eller hälsa, allmän säkerhet, miljöväxters
och ellerarbetsmiljö eller motiveras konsumentskyddet skyddet för godav
handelssed. står i proportionEn förutsättning åtgärden till ändamåletär att
och varurörlighetenden minsta möjliga ingrepp i tillämpas likagöratt sannt
för import och inhemsk produktion.

påfallBåde Sveriges EG:s i mångaoch regler bygger sttandardiserings-
framför allt FAOWHO:sarbete utfört organisationer,internationellaav ge-

Flertaletlivsmedelsorgan Codex Alimentarius. förändringar tillmensamma
följd EES blir därför ganska små för konsumen-och knappast märkbaraav

undantag finns.terna, men
När det gäller regler för märkning konsumenterna,livsmedel kant.ex. av

särskilt med överkänslighetsproblem, märka försäm-komma atttpersoner
ringar. Sammansatta ingredienser med vedertagen t.ex. majon-betecknimg
näs behöver inte specificeras, de ingår produktdel iom em annansom en

mindremed 25%. SverigeI tidigare imgredienserän 5% ochgränsenvar som
kända för allergiframkallande Sverigesär skulle livsme-alltidatt vara anges.

delsindustriförbund, SLIM, har efter samråd Livsmedelsverket rekom-med
menderat sina medlemsföretag framdeles livsmedlen enligt demärkaävenatt
tidigare svenska bestämmelserna.

5 Följande uppgifter utförligt i KoB:s faktablad 115, 1993septemberpresenterasmer nr
LivsmedelskonsumentemaochEES-avtalet.
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1994:119SOUHållbarheten skall EG-reglema före-dag förenligt med bäst utomanges
KaPitel 6lättfördärvliga livsmedel, för vilka sista förbrukningsdag skall Denanges.

svenska regeln i vissa fall dubbel märkning med angivande också avom
förpackningsdag eller för bakningsdag således i kraft.bröd inte längreär
Även här gäller företagen enligtdock frivilligt kan fortsätta märka deatt att
tidigare svenska reglerna.

Svenska producerad i Sverigekonsumenter vill gärna ärmatenveta om
eller utomlands. Enligt EG skall eller tillverkningsland anges en-ursprungs-
dast konsumenten blir vilseledd. Någon obligatoriskom ursprungs-annars
märkning föreskrivs Sverige fåralltså inte. Utländskt kött mals till fars isom
inte kallas svenskt. Svenskproducerat kommer bli viktig konkurrens-att en
faktor, varfor denna frekventmärkning sannolikt kommer tillämpasatt
frivillig väg.

Också märkning ioch andra aspekter ekologiska produkter reglerasav
EES-avtalet fr.0.m. den juli 1994. EG hårdare för godkänna1 har regler att

förädlad produkt Sverige. EG minst 95%ekologisk kräverän atten som av
produkt ekologiskt medan KRAV i dag endast kräverär atten av ursprung,

minst 50% ekologiskt ekologisk råvara används därochär attav ursprung
sådan existerar på marknaden. innehållaDärmed kan KRAV-märkt syltt.ex.

40% konventionellt socker i dag men inte framöver då KRAV-sockerca
kommer produceras i Sverige. Regeländringen få konsekvenser förkanatt
expansionsmöjlighetema för dessa produkter.

Både EG och Sverige främmandehar gränsvärden för förekomsten av
i livsmedel, bekämpningsmedelsrester och andra. EES-avtalet innebärämnen

i första hand anpassning for bekämpningsmedel.gränsvärdena resteren av av
Det sig marginella förändringar, fall har EG någoti vissa lägrerör gräns-om
värden, i andra, något fler fall, något högre. beräkning har gjorts hurEn av
de EG-anpassade gränsvärdena skulle ha påverkat utfallet livsmedelskon-av
trollen för 199192 och knappast alls.ärsvaret

Reglerna tillsatser skiljer sig hel del mellan EG och Sverige. Medanom en
EG något förenklat kan tillåta ofarliga,tillsatser kräversägas som anses
Sverige dessutom tillsatsen skall värde för konsumenten. EG haratt vara av

ramdirektiv tillsatsområdet sötnings-detaljerade direktiv angåendeett samt
medel färgämnen.och Förslag övri tillsatser fattas inom kort. Deväntasom ga

detaljdirektiven har kritiserats hårt konsumentorganisationertre av som varan-
de alltför undfallande livsmedelsindusuin. dessa regler iNärmot antasnya
Sverige kommer azofärgämnen, vilka kan allergiframkallande, åter attvara
tillåtas liksom färgning baslivsmedel.av

Bestrálning inom EG oreglerat område. vissa länder metoden för-Iär ärett
bjuden liksom Sverige,i i andra länder tillåts för varierande antalden ett var-

förslagEtt tidigare diskuterats bestrålninmycket endastär attor. som g av
kryddor skulle tillåtas. Enligt EG:s regler skall alltid framgå märkning-det av

bestrålad.ären om en vara
När det gäller material kommer kontakt med livsmedel gällerisom gene-

rellt problemen små EG:s,med svenska regler och praxis tilläratt att anpassa
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SOU 1994:1 19samtidigt kommer detaljreglema bli betydligt fler. Beträffande gräns-attmen
KaPitel 6värden för bly och kadmium i keramik har Sverige fått undantag ochett

Sveriges regler kan bibehållas till den januari 1995, dål frågan återsträngare
får EU-förhandlingama fortsatta övergångsvisa undantagslös-tas upp. gav
ningar.

EFTA-ländema enligt EES-avtalet EG:s veterinärlagsnjftning. EG:sövertar
hygienbestämmelser på animalieområdet innebär i stort settm.m. en anpass-
ning den inhemska marknaden till de regler redan gällersträngareav som nu

förvid till EG, dock med undantag småskalig verksamhet. Däremotexporten
inte djurskyddslagstiftningen. Sverige bibehåller också höga skydds-anpassas

nivåer det djursjukdomar.gäller Sjukdomama har, till skillnad från djur-när
skyddslagstiftningen, varit föremål för EU-förhandlingarna. Sverige har fått
övergångslösningar för antal allvarliga djursjukdomar, klassisk svin-bl.a.ett

och galna ko-sjukan. För andra allvarliga djursjukdomar har vi fått s.k.pest
tilläggsgarantier, dvs. vi kan ställa krav vid införsel i dagatt samma som
förutsatt god inhemsk kontroll.

Den svenska fodermedelslagstiftningen äri redan anpassad tillstort sett
EG:s. Vissa undantag finns och Sverige fåtthar övergångslösningar inne-som
bär bibehållande förbud antibiotika och kadavermjöl i djurfoder. för-Imotav
handlingarna medlemskap har fortsatta övergångslösningar erhållits. Efterom
den fyraåriga treåriga övergångsperioden skall vetenskapliga utvärde-resp.
ringar göras.

6.6 Etik och djurskydd

djurhälsa66.6.1 Djurskydd och

Djurskydd

Svensk djurhållning och djurskydd debatterades livligt under delensenare av
1980-talet, både etiska och kvalitetsmässiga aspekter. resulterade iDettaur en

djurskyddslag från l juli 1988 SFS 1988:534. I den lagen förstärk-ny nya
skyddet för djuren. Djuren skall inte bara skyddas lidande, ocksåtes mot utan
sjukdom. Djuren skall hållas och skötas i god djurmiljö så-ochmot etten

dant det främjar deras hälsa möjlighetoch dem bete sigsätt att natur-attger
ligt. Djuren skall också skonas från onödigt obehag och lidande i samband
med slaktcn. detaljeradeDe bestämmelserna i lagen skall genomförasmer
efterhand under tioårsperiod.en

Samtidigt infördes förbud användning kadavermjöl i foder SFSmot av
1988:537 till andra djur pälsdjur. Förbudet gäller också importerat foder.än
Sedan 1986 finns förbud tillsats antibiotika i fodret vid veterinärmot utomav
förskrivning.

6 utförligareEn redovisning dessafrågor finns i faktablad 16, 1993KoBzs oktoberav nr
Djurskydd ochdjurhälsai Sverigeochi EG.
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Djurskyddsreglema har -tillsammans SOUmed 1994:119andra faktorer såsom avelsar-
Kapitel 5bete och branschens lett till etiska framgångar, iomsorgsprogram men-

också till mätbara effekter på djurhälsa och köttkvalitet. Kvalitetsfelet PSE
Pale Soft Exudative blekt, mjukt, vätskeavgivande uppkommer i gñs-som i-
kött till följd i samband med slakten betydligt sällsyntare i dag.stress ärav
Också DFD Dark Firm Dry mörkt, hårt, tom, stressrelaterat kvalitetsfelett-

drabbar nötkött, har minskat. Det svenska köttet håller också mycketsom en
hög hygienisk standard i fråga salmonella och campylobacter.t.ex.om

Djurhälsa

Sambandet mellan djurhållning, djurskydd och djurhälsa starkt. Denär
idjurskyddslagenstränga i Sverige har bidragit till djuren generelltatt sett
ifriskare djuren i flertaletän europeiska länder. Andra viktiga orsaker kli-är

den lägre djurtätheten i Sverige. Också Norge, Finlandmatet ochsamt Island
har situation liknar vår. Förbud antibiotika ställer kraven störresom mot
förebyggande iåtgärderi form god djurrniljö och så sjukdomarav attomsorg
inte uppkommer. ;

iSalmonella viktig, i mångaär fall den viktigaste, orsaken till livsmedels-en
buma sjukdomar många länder. I Sverige kontrollen salmonellaär myck-av

strikt och problemen små. Svensk animalieproduktionet och svenska livs-
medel praktisktär salmonellafria.taget

Salmonellakomrollen sker i fonn av
förebyggande kontroll på besättningsnivå och inom foderindustrin, med-
bl.a. hygieniska krav på djurutrymmen och skötselrutiner,

jiprovtagning i samband med slakt,-
importkontroll djur, foder och vissa livsmedel.av i-

Salmonellabekämpningen beräknas kosta 100 miljoner kronor för den in-ca ihemska kontrollen och därutöver 20-25 miljoner kronor för importkontrol- å
len. iBeräkningar tyder på kostnader for sjukvård, sjukfrånvaro im.m. sam-

storleksordning dagens kontrollkostnader, 120 miljoner kronor,ma som ca
lika många skulle smittas salmonellai Sverige i övriga Europa.om av som

1988-1990 fann salmonella hos 6 000 år. Det ärman ca personer per en
fördubbling jämfört med de tio åren. Av dessa endast 15%senaste var ca av

Ökningeninhemskt beror framför allt ökat antal fall Salmo-urprung. av
nella enteritidis, också den viktigasteär salmonellatypen på kontinenten.som
Salmonellaproblemet i Europa har blivit sedan mitten 1980-talet,värre dåav
kontinenten drabbades Salmonella enteritidix i fjäderfä och Enligtägg.av
Världshälsoorganisationen WHO till 50%är alla slaktkycklingarupp av
smittade. 1992 rapporterades 200 00 fall salmonella i Tyskland. Anled-av
ningen burhönshanteringen, bristande foderhygien och den ohäm-anses vara
made hanteringen antibiotika. Denna hantering har skapat aggressiva ochav
resistenta salmonellavarianter.
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1994:119SOUAnvändningen antibiotika restriktiv i Sverige. Det vi i dagär gör attav
Kapitel 6enklamed medel kan bota de djur blir sjuka och resistens antibio-att motsom

tika litet problem. Sverige fårI sedan 1986 antibiotika endast tillär ett ges
efter veterinär förskrivning, vilket förbrukning-halverat den totalaänur mer

antibiotika till djur. Tillväxtstimulerande medel inte tillåtna. Fortfa-ären av
rande förskrivs dock medicinering syfte.hela besättningari förebyggandeav

I de flesta europeiska länder, de nordiska exkl. Danmark undantagna, är
det tillåtet blanda antibiotika i djurfodret. Det dels för djuren skagörsatt att

forbättre, dels förhindra de ska bli sjuka. Konsekvensen blir emel-växa att att
lertid ofta aggressivare bakterier och resistens antibiotika. Djuren blir där-mot
med svårbehandlade. Vissa bakterier, bl.a. salmonella och campylobacter,
smittar via livsmedlen också människor.

Medan viss USAanvändning hormoner i tillväxtsyfte tillåtet iär t.ex.av
och Australien, det helt förbjudet i 1985 liksom Sverige.EU sedan i Där-är

förekommmer i vissa länder inom EU utbredd illegal användningemot en av
tillväxthormoner. Den illegala användningen tillväxtbefrämjande hormonerav
till djur kan innebära hälsofara för människan, eftersom det inte finnsstoren
någon möjlighet påverka mängder eller karenstider. De substanseratt som

oftacirkulerar dålig kvalitet kan innehålla okända föroreningar.ochär av
Risken för med skadliga effekter ska finnas kvar i livsmedel,ämnenatt som
kommer från djur behandlats illegalt, betydande.ärsom

6.6.2 Svenska djurskyddsregler internationelloch
konkurrenskraft

djurskyddsreglemaDe svenska kan i internationell jämförelse betraktas som
relativt långtgående. EG:s direktiv på djurskyddsområdet minirnikarak-är av

och inget hindrar land ha regler nationellt så länge det intetär strängareett att
hindrar handeln. EG har så länge bara direktiv för kalvar, svin ochän värp-
höns regler for lika omfat-och slakt. Reglerna inte hellerärsamt transport
tande och detaljerade de svenska.som

Farhågor finns fördyrad produktion i Sverige till följd djur-strängareatt av
skyddsregler i omvärlden skall försämra konkurrensförmågan och riskeraän

slå delar svensk produktion i omvärld. i formPlusvärdenöppnareatt ut av en
friskare, gladare djur och säkrare, smakligare kött svåra uppskatta iär attav

kronor och djurskyddslagstiftningens produk-medan merkostnader iören,
tionen lättareär mätaatt

SJVJordbruksverket har underlag i EU-förhandlingama under-ettsom
hursökt de svenska djurskyddsreglema påverkar produktionskostnadema i

förhållande till den lagstiftning SJVfinns inom EU. deattsom menar sven-
ska reglerna medför högre produktionskostnader, framför för svin,allt värp-
höns och slaktkyckling. för får-För produktion mjölk och nötkött samtav
och getproduktionen förväntas de ekonomiska konsekvenserna bli mindre.
SJV räknar med svenska uppfödare har kostnadsfördyringar motsvarandeatt .

10% jämfört med EU-ländema. betyder 1,20 krkg fläsk, 60 örekgDetca ca
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och 1,50ägg krkg fjäderfä ica ökade produktionskostnader. SOU 1994:119Då har man
in vinsten Kapitel 6vägt förbättrad djurhälsa. Det också väsentligtär beakta iav att

vilken utsträckning inom EG kommer skärpa sina regler. Det medärattman
till flerahänsyn osäkra faktorer svårt bedöma konkurrensnackdelama vidatt

planerat EU-inträde 1995. Mångaett dock hög kvalitet och renhetattanser
viktigt försäljningsargumentär ett det möjligtgör högre prisatt tasom ut ett

svenskpå här hemma och vidmat export.
Sverige lämnade inga förhandlingskrav till EU det gäller djurskyddet,när

eftersom det är till det landet välja ambitionsnivå. Däremot dekla-upp attegna
Sverigererade önskade bibehålla den höga svenska ambitionsnivånatt man
nliljönpå bla. livsmedels- och djurskyddsområdena.

Redan EES-avtalet har degenom nämnts svenska smittskyddsregler-som
foderlagstiftningensamt till EG:s regler, med vissana undantag. Ianpassats

medlemskapsförhandlingarna fick vi fortsatta övergångsvisa lösningar.
fickSverige också igenom sitt krav livsmedel, levande djur och foderatt som

in i landetförs ska fria från salmonella.vara

Ekologisk6.7 produktion och andra alternativa
produktionsformer

växandeFör skara konsumenter aspekteren såsom etik,är miljö och hälsa,
kanvilka bärande för den ekologiska odlingen,anses allt viktigare. Dettavara

avspeglas i attitydundersökningar, också i tilltagande efterfrågan påmen en
produkter.dessa Den ekologiska produktionens skonsamma inverkan på den

Iniljön och dess fördelaryttre djuretisk synvinkel lättare påvisaär änur att en
inverkanpositiv på hälsan. Produktionen bygger på ekologisk grundsynen

hushållningdär och djuretiska hänsyn viktiga aspekter. Bio-ärav resurserna
mångfaldlogisk stimuleras. Detta viktigt förär många, sannolikt allt fler, kon-

I allmänhetsumenter. det dock främst hälsoaspektemaär anförssom som
för köpmotiv ekologiska produkter.av

Kvalitet mätt i kvantitativa hög halt önskvärda låg haltämnen,tenner av
icke önskvärda och enbart med hänsyn till slutproduktens kvalitet har i all-av

intemänhet visat på några avgörande skillnader mellan ekologiska och kon-
ventionella produkter. Inte heller i ätkvalitet finns några skillnader mel-större

ekologiskalan och konventionella livsmedel. I jämförande studie mellanen
ekologiska och konventionella produkter har Livsmedelsverket kunnat kon-

lägre halter bekämpningsmedelstatera i de ekologiska, i andraav men avseen-
förekomstden, t.ex. mykotoxiner och tungmetaller innehåll vita-av samt av

har ingaminer, signifikanta skillnader kunnat observeras.
svårigheterTrots peka ekologiska livsmedel särskilt hälsosam-att ut som

finns det dock undersökningar visar ekologiska produkterma skiljerattsom
positivt frånsig konventionella. Studier har visat ekologiska produkteratt

innehåller mindre Ävenbekämpningsmedelsrester och lägre nitrathalt. upp-
högregifter innehåll C-vitamin och järnom förekommer. Ekologiskt köttav

ha annorlunda styckningskvalitet. Det finnsanses en vidare allergiker som
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1994:SOU l 19upplever de mår bättre ekologiska metoder forlivsmedel. Med hjälpatt av av
Kapitel 6bestämma produkters biologiska kvalitet har lagringsduglighetenvisatsatt att

högre hos ekologiska produkterär och djur med ekologiskt fo-utfodradeatt
der uppnår högre fruktsamhet. studier ofta kon-Den ären typensenare av
troversiella och undersökningar behövs.mer

Parallellt med ökningen ekologiska produkter antalet alternativa,växerav
småskaliga, förädlings- och distributionsformer.

påExempel alternativa forädlings- och distributionsformer småskaligaär
slakterier, ofta i anslutning till gården, specialiserade köttbuttiker eller gårds-
butiker. Intresset för småskaligt producerade livsmedel kraftigt underhar ökat
de åren, det gäller Sverige också andra länder. Bland konsumen-senaste men

har miljö- och kvalitetsdebatten skapat intresse för lokalt produceradeterna
livsmedel. Produkter känner till härleda tilloch kanvars ursprung man en
viss producent eller visst område upplevs ofta ha högre kvallitet. 40 småska-
liga slakterier har godkänts 1993 och ytterligare 40-tal underärt.o.m. ett
handläggning. Antalet småskaliga mejerier fortfarande mycket begränsat. Iär
Svensk lantmat guide 199293 finns 500 producenter förtecknade,närmare
vilka förädlar och säljer livsmedel direkt till konsument. Andra former av
direktkontakt mellan producent och konsument förekommer, Spar-t.ex.
ringar och andra inköpsföreningar.typer av

6.8 Intemationaliseringens effekter på kvaliteten

Livsmedelsmarknaden i de allra flesta länder traditionellt i huvudsak in-är
hemsk, åtminstone det gäller baskonsumtionen. Importandelennär på de
jordbruksreglerade produkterna ligger i allmänhet under 15% i Sverige. På
icke reglerade livsmedel, bl.a. frukt står importenoch förgrönt, betydligten

del. Under svenskasvensk har dock de produkternastörre starksäsong en
marknadsposition oftapriserna något högre.ärtrots att

Den svenska livsmedelslagstiftningen ställer krav importeradesamma
livsmedel skyddapå inhemska det gäller konsumenternanär att motsom
hälsorisker. Livsmedelskontrollen visar mycket liten duel de kontrol-att en av
lerade produkterna innehåller resthalter och bakterienivåer överstigersom
svenska gränsvärden. Generellt de importe-dock anmärkningarnaär fler mot
rade livsmedlen de svenska.än Ur säkerhetssynpunkt det egentligenfinns
ingen anledning prioritera svenska marknadsföring,produkter. Hemköpsatt
där importerat kött och utländsk mindre säker, harpekasmatannan ut som
också uppmärksammats Konsumentverket ombetts ändraoch företaget harav
sin marknadsföring. Däremot kan konsumenter för köpa in-ha andra motiv att
hemska produkter: kvaliteten exempelvis etisk smakmässi synpunktellerur g
kan upplevas högre, kan sårbarhetssynpunkt eller regional-som man ur av
och miljöpolitiska skäl vilja stödja svensk produktion, bidrar till hållaattman.
det svenska landskapet För de konsumenter vill stödja inhemsköppet. som
produktion korrekt ochär upplysande avgörande.ursprungsmärknimen g
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1994:119SOUAttitydundersökningar har, tidigare visat svenska konsu-nämnts, attsom
Kapitel 6uppskattar svenskproducerade kvalitetsunderv-KoB:s lillalivsmedel.menter

sökning från år 1993 visade ansågtvå tredjedelar konsumenternat.ex. att av
Sverige hade län-mycket eller något andrabättre kvalitet livsmedel änatt

der. Den kvalitetsundersökningen varierade bero-omdömetvisadestora att
pående produkt och i synnerhet föredras det frågansvenska produkter när är

livsmedel där inslaget förädling potatis. Konsumen-litet nötkött,ärom av
sannolikt begränsade erfarenheter inom dessautländska produkterternas av

antagligen bidragande till denna uppfattning,är orsakvarugrupper en men
likväl detta konsumentstöd betydelse för svenska producentersär storav
möjlighet försvara den svenska import.marknaden Konsumenternaatt mot

sig också EG-känna betydande ökad import ochöver attuppger en oro
anpassning skulle kunna livsmedelskvalitet.sämrege

Ett utbrett resande och internationella antalkontakter liksom växandeett
invandrare dock, omfattande stöd för svensk ekonomiskt ochgör trots mat
via marknadsföring och starka konsumentsympatier för svensktrots attmat,

Öppnarevåra blir allt internationella. handelsavtalochgränsermatvanor mer
med omvärlden kommer också få betydelse för utbudet på denatt storen
svenska livsmedelsmarknaden. En marknad och hårdare konkurrensstörre
leder, åtminstone i till billigareteorin, bättre och och utbud.störreettvaror
EES-avtalet omfattari inte jordbruket, däremotstort sett men anpassas som

vår livsmedels- konsumentlagstiftning EGts.och till Ett eventuelltnämnts
medlemskap kommer självfallet knyta den svenska hårdare tillmarknadenatt
Gemenskapens. fria rörligheten tvingar fram någorlundaDen konkurrens-
neutrala villkor, EG:s reglerdelar minimikaraktär vilka möj-även ärom av av
liggör högre krav på produktionen.den inhemska

GATT-avtalet, slutförhandlades i december 1993, innehöll bl.a.som en
fytosanitära frågor,överenskommelse sanitära och disciplin för livs-om en

medelsbestämmelser och växtskyddsregler.veterinär- Enligt kandennasamt
gränsvärden, med sådanaöverensstämmer inter-sättsetc.normer som som av
nationella Codex Alimentarius livsmedelsområdet, inte ifråga-t.ex.organ,

dekrav baserasHögre dock tillåtna vetenskapligt underlagsättas. är om
och enhetliga riskvärderingsprinciper. för skyddaDisciplinen åtgärderrör att
människors, djurs eller liv och omfattar inte bestämmelserväxters hälsa. Den

pågrundas s.k. konsumentintresse, välfärdmiljöhänsyn eller djurenssom
etc.

Överenskommelsen således Sverige möjlighet ställa högafortsatt attger
krav vad gäller livsmedel, veterinär- växtskyddsbestämmelser, vioch men
kan behöva visa vetenskaplig i riskbedömningen.grund och konsekvens

överblickbarheten,Transparensen, notiñeringskrav. Iden månökas genom
förbud bestrålad eller kadavennjöl i foder inte motiverasmotLex. mat om-av

människor liveller djurs oförändrat ochoch hälsa läget oprövatärsorg om
GATT-förenlighetenvad dessa bestämmelser.avser av
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7 åOUt1l934°119Matkronor prisutvecklingoch
apr e

Beredningen vill med hjälp framför allt Livsmedelsekonomiskaav sam-
arbetsnärrmdens prisindexsystem få på följande frågor:svar

Hur har prisbilden för konsumenterna utvecklats efter genomföran--
det den livsmedelspolitiska reformenav
Har prisändringar i tidigare producent- och handelsled fortplantats-

förväntat till konsumenternasom
Har prisutvecklingen blivit förväntades vid beslutet livs-densom om-
medelspolitiska reformen

Beredningen konstaterar sammanfattningsvis
konsumentprisema realt har sjunkit kraftigt under perioden 1989-att-

1993
prissänkningar i jordbrukarledet inte fullt förts vidare tillatt kon-ut-

sumentema
jämfört med förväntningarna infor den livsmedelspolitiska refor-att-

sänkta priser inom regleringen har resultatet blivitmen om magert
för konsumenterna

de svenska livsmedelsprisema under de årenatt signärmatsenaste-
EG:s, i första hand till följd kronans depreciering. Behovetav attav
genomföra effektiviseringar i livsmedelskedjan kvarstår.

7.1 Livsmedelskedjan och matkronor

Konsumenternas utgifter för livsmedel uppgick 1992 till 126 miljarder kronor
enligt nationalräkenskapema. Därav utgjorde livsmedel baserade på produkter

omfattas jordbruksregleringen 80 miljarder kronor inkl. livsmedelsom av ca
i utemåltider. Hur detta belopp översiktligt fördelar sig på de olika leden i
livsmedelskedjan visas i figur följande7.1. I avsnitt behandlas priser och pris-
utveckling i några dessa led.av
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1994: 19SOU 1Figur 7.1 Livsmedelskedjan för jordbruksreglerade livsmedel, miljarder
Kapitel 7kronor

subventioner 1Försäljning jordbruksprodukter +av
+424

+Primärförädling Export-
+10 2-

+Vidareföräd1ing Import+
+12 +4

+Dist1ibution
+20

+M0ms
+12

Konsumenternas utgifter

1 Direkta, prishöjande bidrag jordbrukama, ligger utanför beräk-till som
övrigt.ningen 1

Källa: Sammanställning uppgifter från SCB och LESav

S.k. matkronor fördelningbeskriva livsmedelsutgiftemasär sättett annat att
på olika led. officiella beräkningen gjordes 1986 års Livsme-Den senaste av
delsutredning SOU 1987:44. Utvecklingen därefter följaskan dock genom
de beräkningar årligen utförs inom Lantbrukets Utredningsinstitutsom
LUI. inteDe helt jämförbara med Livsmedelsutredningens matkronor,är
eftersom något används. komplice-annorlunda metod Beräkningarna ären
rade, särskilt för förädlade produkter, och inte anspråk på exakthet.görmer

I tabellerna 7.1-2 redovisas jord-matkronor dels för hela konsumtionen av
bmksreglerade livsmedel, fördels vissa livsmedel. Den långsiktiga tendensen

jordbrukarandelen matlcronan minskar och de övriga ledens ande-är att attav
lar ökar. årens jordbruksstödet prisstödDe ändringar mindresenaste motav -
och direktutbetalningar också i riktning, min-verkar dvs. motmer samma en-
skande jordbrukarandel i konsumenternas matkronor. Framför allt har indu-
striledets andel ökat i stället. Som exempel kan limpa och nötkött.nämnas
För limpan har industriledets andel ökat från 52% 1989 till 56% i slutet av
1992. Motsvarande ökning för nötkött från 12 till 15%.var

Jordbrukarandelen varierar givetvis olika förädlingsgrad.med produkters
För mjölk den 50%, för nötkött 38% för limpa 4%. Industriledet,ochär nära
kvarn, bageri, mejeri, slakteri, m.fl., dock i utsträckning jord-ägs stor av
brukskooperationen, varför jordbrukarandelen inflytelsemässigt betyd-ärsett
ligt angivnastörre än procentsatser.
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Tabell 7.1 Total matkrona för jordbruksreglerade SOU 1994:119livsmedel 1989 och 1992.
Procentandelar Kapitel 7

1989 1992
Konsumenternas utgifter för
jordbruksreglerade livsmedel 100 100
Varuskatter 20 16
Förädling och distribution 46 56
Jordbrukarandel 1 34 27
1 Direktutbetalningar till jordbrukare kommer därutöver.

Källa: LUI

Tabell 7.2 Matkronor för enskilda produkter vid årsskiftet 1992-1993.
Procentandelar

Vetemjöl Limpa Mjölk Nötkött Griskött Falukorv
92 92 dec 92 febr 93 febr 93 febr 93nov nov

Konsument-
utgifter 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01
Moms 15,3 15,3 15,3 17,4 17,4 17,4
Handel 10,5 21,4 9,6 29,1 33,1 47,6
Industri 31,1 55,9 18,4 15,3 16,1 23,5
Ovriga
råvaror 2,7
Reglering 20,7 3,3 9,7
Jordbrukar-
andel 2 22,5 4,2 47,0 3 38,2 3 33,4 8,8
1 Extrapriser har inte beaktats. 2 Dixektutbetalningar till jordbrukare kom-

därutöver. 3 De butikssålda styckningsdelamas bidrag till avräknings-mer
priset.

Källa: LUI
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19SOU 1994:17.2 Prisutvecklingen
Kapitel 7

7.2.1 Indexsystemet

LivsmedelsekonomiskaInom samarbetsnämnden LES har byggts ettupp
indexsystem livsmedelskedjananknyter till de olika leden i se fakta-som
rutan. Vidare ingår KPI, livsmedel och KPI, totalt i samarbetsnämndens
redovisning.

Faktaruta

A-index Avräkningsprisindex prisutvecklingen vidmäter
försäljning från jordbrukarna.

PR-index Prisregleringsprisindex jordbruks-det led i vilketavser
regleringen verkar. allmänhetI
har viss första förädlingskett en
efter jordbrukarledet.

PPI-J Producentprisindex med i allmänhet ytterligare
för livsmedelsindustrin förädling jämfört med PR-index.

KPI-J Konsumentprisindex detaljhandelspriser ochavser
för jordbmksreglerade beräknas ochmed utan moms.
livsmedel

Indexseriema för livsmedelssektorn unik möjlighet Följa prisutveck-attger en
lingen i olika led. Viss försiktighet måste dock iakttas vid jämförelser mellan
dem. Beräkningarna sker i viss utsträckning enligt olika Mätperio-metoder.
den för serier baserade på skiljer sig frånKPI övriga index priser kring den

i varje15 månad månadsmedeltal. Vidare föreligger skillnader mellanresp.
vägningstalen på grund varierande förädlingsgrad i indexseriema. Ettav ex-

exempel Mjöl, och bröd, in 25%med drygt i PPI-Jär vägertremt gryn som
och KPI-J, medan Brödsäd har vikten 4-5% i A- och PR-index.

Prisändringar i led förs vidare till med viss tidseftersläpning.ett ett annat
Man bör därför försiktig med dra slutsatser utvecklingen för kor-attvara av

tidsperioder.tare

7.2.2 Konsumentprisernas utveckling

Priserna livsmedel under delen 1980-talet snabbare priser-större änsteg av
i övrigt. Delvis berodde prisökningama på livsmedelssubventionemaattna

awecklades utom för mjölk och prisstödet ökade i motsvarande mån.att
Från 1987 har livsmedelsprisema stigit mindre den allmänna pris-tvärtom än
nivån och livsmedlen har alltså bidragit till hålla inflationstakten.att nere
Livsmedelsprisema har sjunkit realt dvs. i relation till totaltKPI, med- -
17% kalenderåren 1989-1993.

Utvecklingen livsmedelsprisema visas i diagram 7.1 för jordbruksreg-av
lerade livsmedel med och för Livsmedel i förKPI ochutan postenmoms,
KPI, totalt under perioden 1989-1993. 1989 har valts därförbas, detattsom
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sistadet året,är opåverkatär SOU 1994:1191990 livsmedelspolitiskaårs refonn.som av
KaPitelValet 7har gjorts med de myndigheter regeringenshargemensamt som upp-

drag utvärdera den livsmedelspolitiska reformenatt allt LESframför och
SJV.

Diagram 7.1 Konsumentprisutvecklingen. Indextal 1989:100med

130 T

120 --
--KPI-J

11° ü-KPI-J exkl. moms

w-KPI-Iivsmedel100 t

-o-KPI
90 --

80 i i i 1
1989 1990 1991 1992 1993

Källa: SCB och LES

Den jämfört med tidigare lugnare prisutvecklingen livsmedel beror på ett
flertal faktorer, bland vilka kan nämnas:

den livsmedelspolitiska reformen, avsågs kommaäven konsumen-som-
till godoterna

GAH-förhandlingar, medförde frysning prisstöd tilll jordbruketsom av-
lägre ökad indirekt beskattning se nedanmatmoms, men annan-
ansökan EG-inträde, bl.a. ledde till den svenska produktionensattom som-
priser och kostnader kritiskt jämfördes förhållandena i andramed
europeiska länder
matprisdebatten och ökad konsumentaktivitet, orsak tillbåde ochen en-
följd den livsmedelspolitiska refonnen. tidHär kan från nämnasav senare
den uppmärksammade prispressaraktionen från PRO-LO-Liivs 1991-1993.

Vidare infördes skärpt bevakning prisutvecklin från samhällets sidaav gen ge-
uppdrag till KoB och SPK och den särskilda Prislkommissionensnom genom

arbete juni 1991-juni 1992.
Ändringar beskattningen under år har bl.a. tillllett mervärde-av attsenare

skatten momsen differentierats och lägre för livsmedell för flertaletär ännu
övriga och tjänster tabell 7.3. Borttagandet subvenltionen på mjölkvaror av
1991 har däremot verkat höjande på konsumentprisnivån diagramse 7.1.
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1994:119SOUVid skatteorrtläggningama 1990 och 1991 breddades och höj-momsbasen
Kapitel 7des vissa punktskatter. Detta påverkade inte livsmedel lika mycket vissasom

övriga 1989-i KPI. Av KPI:s uppgång totalt med 11% decembernära Jposter
december 1990 och med drygt 8% 1990-1991 beräknade SPK 2,9att resp.
3,3 procentenheter berodde på skatteomläggnin gen.

Tabell 7.3 Mervärdeskatt. Procentuellt påslag

ÖvrigaLivsmedel m.m varor
januari 1983 23,46 23,461

1 juli 1990 25,00 25,00
19921januari 18,00 25,00

1 januari 1993 25,0021,0

Källa: Finansdepartementet

Priserna för huvudgrupper livsmedel och för enskilda utvecklatsharav varor
på följande under tiden 1989-1993 tabell 7.4 och Prisnedgången7.5.sätt
1992 beror 1993,i huvudsak på den sänkta Prisökningenmatmomsen.
1,6%, i genomsnitt för mindre momshöj-hela livsmedelsposten, vadär än
ningen berälcningsmässigt leder till 2,5%.

Tabell 7.4 Prisutvecklingen 1989-juni 1994 för produktgruppema i KPI,
livsmedel. 1993-Andring december-december angivna år decemberresp.
juni 1994, %

1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 93-Dec
94juni

Mjöl, gryn
och bröd 12,0 -2,2 -1,61,4 -5,1
Kött -0,8 -5,8 0,2 0,37,1
Fisk och
ñskkonserver 10,8 -6,3 -0,53,4 0,4
Mjölk, 3,9 2,9 0,5och 7,7 -5,4ägg0st
Matfett 6,6 -3,6 -5,4 -3,7 1,1
Grönsaker,
rotfrukter, frukt, 7,4 -7,9 6,1 16,3bär 2,1
Kaffe, och kakao -2,6 -2,4 -8,5 24,6 6,8te
Övriga livsmedel 11,6 -4,2 0,7 4,02,4
Livsmedel 7,9 2,3 -5,8 1,6 3,4
KPI, 10,9 8,1 1,9 4,1 1,8totalt

GruppenAnm. läskedrycker och lättöl ingåri Livsmedel särredovisasmen
inte i tabellen.

SCBKälla:

Prisutvecklingen har inte varit enhetlig för de olika produktgrupper och pro-
dukter ingår i livsmedel. Priserna i mjöl, och brödKPI,som gruppen gryn
har tidigare hört till dem stigit Den trenden har brutits och bådemest.som
1992 momseffekt och 1993 sjönk priserna, genomsnitt för helasom grup-

kraftiga 1991Den prishöjningen i mjölk, och äggostpen. gruppen samman-
hänger med awecklingen den särskilda subventionen mjölk. Inom grup-av
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1994:119SOUframförkött har allt fjäderfakött haft inverkan på prisut-dämpandepen en
Kapitel 7vecklingen.

Tabell 7.5 iPrisutvecklingen 1989-juni 1994 KPI.för vissa varor
Andring 1993-juni 1994, %december-december angivna år decemberresp.

93-1989-90 1990-91 1992-931991-92 Dec
juni 94

Hårt -0,4 2,2bröd 11,5 1,7 -5,3
Kex och skorpor 0,7 -0,8 -1,35,6 -6,l
Formfranska 10,4 3,6 -8,8 -3,2-4,7

-2,6Vetelängd 16,8 -0,2 1,2 -2,5
-8,1Mazarin 14,6 2,9 -4,0 -0,7

1,9Nötkött 2,4 -0,9 -4,8 -O,2
Griskött 4,2 -1,4 -8,4 5,7 -O,8
Oblandad -2,6chark 7,9 -4,2 5,9 2,4
Blandad chark 14,1 0,2 -0,0-5,9 1,7
Köttkonserver -0,68,6 -1,4 -5,9 0,6
Fjäderfakött 3,2 -8,5 -10,1 -2,2-4,7

Ägg 7,8 1,1 -6,4 9,9 3,7
Hårdost 0,64,7 4,3 -5,2 2,2
Mjölk 18,1 -5,9 0,11,1 2,4
Fil 1,6 16,7 -4,7 2,4 -0,1
Yoghurt 8,0 4,1 -4,4 1,4 0,5

-27,4Potatis 8,2 15,0 8,9 40,8
Socker 5,1 3,1 -5,7 2,0 -0,4
Glass 13,3 -0,9 -3,7 4,8-7,5

Livsmedel 2,3 -5,8 1,67,9 3,4
Anm. Momssänkningen 1992 betyder beräkningsmässigt -5,6% på prisnivån

höjningenoch 1993 +2,5%.

Källa: SCB

Övergång lågprisalternativtill

speglar inte deUppgifterna konsumentprisutvecklingen prisförändringarom
den enskilde konsumenten kan sina inköp frånuppleva flyttaattsom genom

butik till Lågprisbutikemas dagligvaruförsälj-ökade andelen en annan. av
ningen har inneburit prissänkningar KPI.inte i sig har fångatssom upp av
Däremot registreras i index inverkan lågprisbutiker haft påden etablerandet av
den övriga handelns priser.

Man räknar med lågprisbutikernas priser ligger 10-20% under denatt re-
guljära handelns. Enligt SPK lågundersökningar företogs dåvarandesom av
prisnivån på livsmedel i allmänhet lägre lågprisbutiker etablerats.därorter
SPK:s undersökningar prisnivångick så till valde jämfördeochatt utman
dagligvaror två med och lågpri setablering.orter, utanen en

I och med SPK prisundersök-upphört myndighet har dylikaävenatt som
ningar upphön. Konsumentverket försöksverksamhethar emellertid startat en
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med SOU 1994:119prisjämförelser mellan olika 130 vanligadagligvarubutiker, avseende ca
Kapitel 7ingåendevarorna i verkets bekvämkorg. Provundersökningarnas.k.varor

genomfördes i Arvika och Västervik visade ganska prisspridningaroch stora
mellan butikerna. Konsumentverkets avsikt lägga dataprogramär ettatt upp

användas konsumentvägledarna prisjämförelser framför och för fåatt av att
billigaste butiksaltemativet för olika familjetyper. Enligtkonsumenter och
Konsumentverket skulle prisnivån därigenom kunna ned i storleks-pressas
ordningen 2-3%.

7.2.3 Prisutvecklingen i olika led

I föregående avsnitt visades, priserna livsmedel under år haratt ut-senare
vecklats relativt förmånligt För konsumenterna. Det dock tveksamtärsett om
prisbilden så kunnatär förväntas med hänsyn till den livsme-gynnsam som
delspolitiska reformen och till prisutvecklin i jordbrukarledet. fram-Dettagen
går studium de prisindexserier presenterades i avsnitt 7.2.1. Iettav av som
tabell 7.6 och diagram 7.2 visas prisutvecklingen kalenderåren 1989-1993 i
olika led.

ÄndringTabell 7.6 Prisutvecklingen i olika led. jämfört före-med närmast
gående år december 1993-maj 1994, %resp.

A-index PR-index PPI-J KPI-J KPI-J KPI,
exkl. totaltmoms

1990 -4,2 +1,7 +5,9 +7,4 +6,7 +10,4
1991 -1,l +5,1 +7,4 +4,1 +3,5 +9,4
1992 -2,3 -2,9 +0,1 -5,3 +0,3 +2,4
1993 -2,4 -2,6 -0,3 -1,3 -3,7 +4,7
Totalt,
1989-1993 +1,1 +13,5-9,7 +4,5 +6,6 +29,3

93-majDec 94 +0,6-1,2 -0,5 +1,1 +1,8+1,1

Källa: LES
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SOU 1994:119Diagram 7.2 Prisutvecklingen i olika led. Indextal med 1989:100
Kapitel 7

130 --

120 --
A-index

U- PR-index

PPM100:
um. -KPI-J exkl moms

a90 n.

8C- r i w 1
1989 1990 1991 1992 1993

Källa: LES

Jordbrukarrtas priser

Mellan 1989 och 1993 har jordbrukarnas priser sjunkit med 10% A-index.
I stället har icke prispåverkande stöd ökats. Ett avräkningsprisindex, som
inkluderar dessa utbetalningar, framräknats inom LEShar tabell 7.7. Juste-

A-index låg 1993 vid 98,5 1989 100, alltså 9% publicerade A-överrat om
index.

Ta bell 7.7 Publicerat A-index A-index justeratoch med direktutbetalningar
till jordbruket som prisstöd. Indextal med 1989:100ersätter

Publicerat A-index A-indexJusterat

1989 100,0 100,0
1990 95,8 104,9
1991 94,8 107,0
1992 92,6 103,0
1993 90,3 98,5

LESKälla:

Ett preliminärt GATT-avtal på jordbruksområdet ledde till frysning pris-en av
stödet från 1990. Jordbruket huvudsakligen i form djurbidrag.ersattes av

juli 1991Den 1 ökade de ersättningamakontanta led i den livsmedels-ettsom
politiska reformen. Samtidigt sänktes gränsskyddet. faktisktDe utbetalade
priserna hade tidigare börjat sjunka iredan avvaktan på reformbeslutet.
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1Leden efter jordbruket SOU 1994:1 19
Kapitel 7Tabell 7.6 och diagram 7.2 visar priserna i industri och handel istigitatt trots

lsjunkande jordbrukarpriser. Det bör dock märkas den uppgångenatt stora
1991 till del förklaras borttagandet mjölksubventionen.stor Den utgickav av I
i prisregleringsledet och dess borttagande påverkar inte A-index. |

Priserna har sedan 1989 stigit framför allt inom förädlingsindustrin IPPI-

IJ, sektor domineras jordbrukets företag och där de mark-ären som av egna
nadsledande. Priserna 1992 oförändrade i PPI-J och KPI-J exkl. momsvar

sjunkande priser i tidigare led. PPI-J också oförändrattrots mellan 1992var
och 1993, konsumentprisema på jordbruksreglerade livsmedel sjönk.men

Bristande konkurrens och lågt impontryck alltså ha lett till pris-attsynes
sänkningar i tidigare led inte helt kommit konsumenterna till godo. Följsam-
heten i prisutveckling mellan olika led har dock ökat under de åren.senaste

Marginalutvecklingen

I december 1992 skrev KoB till regeringen och påtalade avräkningspriser-att
till jordbrukama sjunkit och prissänkningarna inte förts vidare till konsu-na att

Det gällde särskilt kött och fläsk. Livsmedelsindustrinmentema. och -han-
deln försvarade sig med Livsmedelsekonomiska sarnarbetsnämndens in-att
dexserier felaktig bild prisutvecklingen. Industrin framhöll särskiltgav en av

index inte fångade den ökade förekomstenatt rabatter.upp av
Med anledning bl.a. KoB:s skrivelse och på uppdrag regeringen harav av

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden undersökt van tagitmatpengama
vägen Redovisning uppdrag prisutvecklingen på livsmedel, Etappav om
LES 1994. Eftersom företag inom livsmedelsindustrin vägrade lämnamars

uppgifter tillfredsställande belysteut rabatterna kunde denna speciellasom
fråga inte utredas.

LES konstaterade på grundval prisindexutvecklingen industrimargi-av att
nalen ökat i kronor räknat med 53% mellan 1989 och 1992. Handelsmargi-
nalen för jordbruksreglerade livsmedel har samtidigt ökat med 3% i kronor
räknat har sjunkit försäljningspriset.men procentsom av

Marginalemas utveckling för mjöl, och bröd, mjölk- ochgrupperna gryn
mejeriprodukter kött har studerats särskilt. För mjöl, och brödsamt hargryn
marginalen höjts i industriledet, medan handelsmarginalen ökat i kronor men
sjunkit försäljningspriset.procentsom av

För mejeriprodukter kan industrimarginalen inte beräknas på grundval av
indextalen. Handelsmarginalen har sjunkit både i kronor och i procent.

Industrimarginalen för kött har enligt indextalen stigit med 68% 1989-
1992. Om prisutvecklingen inom industtiledet överskattats på grund attav
rabattutvecklingen inte beaktats fullt industrimarginalen förär köttut över-

Ökningenskattad. för handelsmarginalen skulle då regi-ännu större änvara
strerade 11,5%.

När det gällde industrin inte handeln kunde LES gå vidare imen ana-- -
lysarbetet utnyttja statistiskt material, prisindex,att utöverannatgenom av-
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SOU 1994:119statistikSamtligproduktivitetsutvecklinseende kostnads-, vinst- och gavgen.
Kapitel 7branscherövrigahanden charkuteriindustrins marginalervid ökat. Föratt

Materialet tyddeinom skyddad livsmedelsindustri bilden tveksam..var mer
1989-1992.dock på bageriindustrin kunnat höja sina marginalerävenatt
LES pekar dockUtvecklingen 1992-1993 har behandlats översiktligt.mer

i livs-prisernafrån sjunkit medanpå konsumentprisema, rensadeatt moms,
margi-fortsattvarit i oförändrade. tyder påmedelsindustrin Dettastort sett en

Även skulle haindustrimarginalen1993.nalsänkning inom handeln under
1992december-indexjämförelsenminskat enligt indexseriema resp.avser

ökatvinstmarginalindustrins1993. Utredningen visar emellertid att snarare
löneskatter.minskadegrundsänkta lönekostnaderbeaktaräven avom man

inte kun-handelsmarginalen harbeträffandeOm också falletdetta skulle vara
undersökas.nat

livsmedelsreformenfaktiska effekter7.2.4 Förväntade och av

inte fulltjordbrukarledet harlivsmedelspolitiska reformen iEffekterna denav
tillpriserprishöjningarform lägretill godo ikommit konsumenternaut av

livsmedels-Därtill kommer deni led.följd bristande konkurrens attsenareav
förvän-konsumenternagenomförts på sådantpolitiska reformen inte sätt som

i EG-anpassningenledbeslutatsfrån reformen hartade. Avsteg ett mensom
prissänkningarförväntadejuli 1991 innebarden 1redan prisbeslutet attper

genomfördes.endast delvis

Förväntade prisändringar

jordbruketsvenska innebaravreglering det1990 riksdagsbeslutårs attavom
gränsskyddet skulle konsumenter-förpriser och utbud inom styras avramen

frånavlyftas denkunde svenska markna-inteefterfrågan. överskottNärnas
på den markna-exportstöd skulle priserna svenskaochden lagrings-genom

världsmarknadspriset och det gränsskyddadesig mellanden komma röraatt
överskottsproduktsema sjunkaprisernabörja med skullepriset. Till att men

inhemska prisernaefterhand balans uppnåddes marknadenpå deskullesom
hamna på den nivå gränsskyddet tillåter.som

före-KoB:sBeräkningar sikt prisnivån bl.a.den på troliga gjordes avav
tabell.7.8.gångare Konsumentdelegationen KD. Dessa redovisas i
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Tabell 7.8 Förväntade prisändringar efter genomförd SOUlivsmedelsreform 1994:119och
vid balans marknaden Kapitel 7

Pris, örekg Prisändring
örekg i regl.led % i kons.led

öresmarginaler
Spannmål l 10-120 -20
Mjöl

Sänkt spannmålspris -4
Bröd

Sänkt spannmålspris -l
Borttagen formalnin gift 15,30-1 -5gsav

Margarin -O
Borttagen fettvaruavgift -25

Nötkött
Sänkt foderpxis -250
Borttagen slaktdjursavgift -125
Summa -375 -6

Griskött
Sänkt foderpris -60
Borttagen slaktdjursavgift -345
Summa -405 -8

Kyckling -1

Ägg -2

Källa: KD

F aktiska ändringar reglerade priser och gränsskyddav
De faktiska sänkningama det reglerade priset referenspriset ochav - -
gränsskyddet den juli1 1991 blev blygsamma motiveradesänmer som av
pris- och kostnadssänkningar i jordbruket till följd reformen. Statsmak-av

beslöt bibehålla ungefär 40% detterna överskydd uppkommit efterav som
avregleringen. Vinsten därav skulle tillfalla jordbruket lönsamhets-som en
förbättring. Sänkningen referensprisema beräknades leda till prissänk-av
ningar för konsumenterna med 34,5% vid oförändrade öres- procent-resp.
marginaler prop. 1990912191.

sänkningen gränsskyddet vållade politisk strid, dock inte på grundav av
kvarstående överskydd, för ansåg gränsskyddetutan att opponenterna att
överhuvudtaget inte skulle ändras i avvaktan på definitiv GATT-upp-en
görelse.

Trots ytterligare sänkning spannmålsprisema 199293 skedde ingenav
justering referensprisema den 1juli 1992 varken för spannmål eller förav -
animalier motsvarande foderprissänkningen.

Den 1993 påbörjade anpassningen till EG:s jordbruksreglering innebar
bl.a. införselavgiftema på proteinfoder bortatt och spannmålsprisematogs att
höjdes i förhållande till tidigare beslut. Den sammanlagda effekten dessaav
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SOU 1994:1 19åtgärder innebar referenspriser-förbilligande animalieproduktionen ochett av
Kapitel 7mån tabell 7.9.på vissa produkter sänktes den l juli 1993 i motsvarandena

EG-nivå i enlighetNågon ytterligare anpassning de svenska priserna tillav
SomOmställningskommissionens skedde inte.med förslag SOU 1992:125

skäl härtill åberopades eliminerarden svenska deprecieringen. hadeDen en
vissa impor-del prisskillnadema EG beräknades fördyraochstor gentemotav

för bidra tillterade insatsmedel. Vidare ñck förmalningsavgiften kvarstå att
7.8fortsatt finansiering spannmålsöverskotten. i tabell för-Som visadesav

förmalningsavgiftendyrar brödet med 5%.ca

Tabell 1991 i relation7.9 Sänkta referenspriser för vissa den julilvaror
örekgtill dåvarande mittpriser 1993 samtliga produkter ändrats,resp. som

1991 07 01 1993 07 01

Ost 168- -70Nötkött
Griskött 176 -80- -50Kyckling l-1

-20Agg -1 1
-9Vete 1 -13

Olja -65
Socker -20

1990, förårs 130 för 115 1991, 100 förl Inlösenpris för skörd:resp.
1992 105 för 1993 årsoch örekg skörd.

199293:183 199293:JoU20199091:19l, ochKälla: Prop. prop.

och faktiska prisändringarJämförelser mellan förväntade

referensprisernajämfört faktiska prissänkningama med deKoB har de av
animalieprodukter i Rapportföre för några septemberrefonnen förväntade

refomren.livsmedelspolitiska1993 Vad har blivit den Beräkningendet av
i producentledförväntade prissänkningama faktiskthar tillgått så de och deatt

till konsumentledetreferensprissänkningama har räknatsgenomförda om ge-
handelsmarginal ochstyckningsutbyte, Beloppenbeaktande moms.nom av

proteinfoder-för väntade ändringar har justerats för de under 1993 borttagna
medelsavgiftema. fullbordadDe förväntade priserna nivån efter avreg-avser
lering.

7.10 det fak-I tabell redovisas visarresultaten beräkningarna. De attav
tiska utfallet referensprisändringama konsumenternablivithar förmagertav
jämfört förmalningsavgiften,med det förväntade. Härtill kommer att som
fördyrar brödet, kvarstår.
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Tabell 7.10 Förväntad och faktisk sänkning SOUreferenspriser, 1994:119omräknadav
till konsumentpriser, örekg Kapitel 7

ÖresmarginalProcentrnarginal i
Förväntad Faktisk Förväntad Faktisk y

Nötkött -970 -160 -710 -120 4
Griskött -950 1-515 -680 -370
Kyckling l OO -80-Ägg -95 -40

Källa: Beräkningar inom KoB

Sammanfattning

De svenska konsumentprisema på livsmedel har hittills under 1990-talet haft
klart utveckling under 1980-talet,än delvis tack denen gynnsammare vare

livsmedelspolitiska reformen. Dess vinster har dock inte helt kommit konsu-
till godo del har hamnat i tidigare ledmenterna beroende på bristandeutan en

konkurrens. Avsteg från reformen har också gjorts politiska beslut.genom
Sänkningarna de reglerade priserna, referensprisema, och gränsskyddetav
har inte de förväntningar konsumenterna hyste inför reformen.motsvarat

7.3 Jämförelser mellan Sverige EGoch

7.3.1 Prisutvecklingen i Sverige EGoch

Under delenstörre 1980-talet livsmedelsprisema i Sverige snabbt ochstegav
prisernaän på övriga konsumtionsvaror och -tjänster, EG-ländernaImer

bidrog livsmedelsprisernatvärtom till hålla den allmänna inflations-att nere
takten. Under slutet 1980-talet inträdde för Sveriges del vändpunkt ochav en
livsmedelsprisema har sedan dess, liksom i EG-länderna, stigit mindre än
konsumentprisema i övrigt.

I diagram 7.3 7.4 redovisas KPI, totalt och KPI, livsmedel förresp.
Sverige och vissa EG-länder för perioden 1980-1989 och 1989-1993. Kon-
sumentprisema 1989-1993 visas också i tabell 7.11 tillsammans med utveck-
lingen jordbrukets priser.av

Livsmedelsprisema i Sverige har 1989-1993 stigit mindre i flertaletän
EG-länder och mindre genomsnittet förän Gemenskapen. I Danmark har
dock prisökningen varit och i Nederländerna ungefär densammasvagare som
i Sverige. Prisökningen i genomsnitt för hela den privata konsumtionen har
samtidigt varit i Sverigestörre i EG. Sverige harän därmed haft den största
realprissänkningen på livsmedel, nämligen med 17%. Ungefär 6 procent-
enheter ökningen totala KPI beror på skatteomläggningama 1990 ochav av
1991. Livsmedelsposten har vidare påverkats momssänkning med 3av ca

Ävenprocentenheter. skatteeffektema bort realprissänkningenärom rensas
för livsmedel i Sverige för EG-genomsnittetstörre än och för de i tabell 7.11
medtagna länderna
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Diagram 7.3 Utvecklingen KPI SOU 1994:119och KPI, livsmedel 1980-1989 i vissaav
KaPitel 7länder och i genomsnitt för EG-12
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Diagram 7.4 Utvecklingen KPI och KPI, livsmedel 1989-1993 förav
vissa länder och i genomsnitt För EG-12
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1994:1 19SOUTabell 7.11 Utvecklingen konsument- och producentpriser i EG och iav
Sverige. Indextal för 1993 med 1989:100 Kapitel 7

KPI, totalt KPI, Livsmedel
Nominellt Realt

1 2 3 21
Danmark 108,6 102,3 94,2
Tyskland 115,0 110,2 95,8
Nederländerna 112,7 106,7 94,7
Storbritannien 122,1 118,2 96,8
EG-12 119,6 97,9117,1

Sverige 129,3 107,1 82,8

Producentpriser för jordbruksprodukter
Nominellt Realt

4 415
Danmark 79,6 73,3
Tyskland 85,5 74,3
Nederländerna 86,7 76,9
Storbritannien 107,2 87,8
EG-10 102,0 . .

Sverige 90,3 69,8

Källa: Eurostat, LES SJVoch

Livsmedelsprisema har stigit 1989-1993 producentprisema på jord-trots att
bruksprodukter samtidigt sjunkit. inte bara Sverige ocksåhar Det gäller utan
flertalet EG-länder. Jordbruket har kompenserats direktstöd i formattgenom

areal- och djurbidrag införts eller ökats.av

Prisnivåjämförelser7.3.2

Det har gjorts och många jämförelser prisnivån i imellan olika länder,görs
Sverige bl.a. Lantbrukets Handelns Utredningsinstitut. Allmäntav resp. an-

dock jämförelserde bäst baserade på köpkraftspariteter. Dessaärses som
utarbetas inom för FN-projekt för inom OECD.och Europagörsettramen
Kvoten mellan köpkraftspariteten växelkursen bildar prisnivåindex ochoch
uttrycker lands dyrhet i förhållande till andra länder.ett

Den beräkningen köpkraftspariteter 1990. tabell 7.12Isenaste av avser
redovisas prisnivåindex 1990 avseende den totala privata konsumtionen och
livsmedel för Sverige och vissa EG-länder Sverige100. allmännamed Den

lågprisnivån i Sverige 35-40% EG:s och livsmedelsprisema låg 60%över ca
Delvis förklaras skillnaden Sverige jämförelsevis högharöver. attav en
på se avsnitt 7.3.3.matmoms
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Tabell SOU 1994:1197.12 Prisnivåindex 1990. Sverige-priser100
Kapitel 7

Dk Nl EG-12 SverigeTy UK
Total privat konsumtion 100 80 74 66 73 100
Livsmedel 84 65 62 54 63 100
Bröd, spannmålsprodukter 76 56 50 41 53 100
Kött 6172 70 44 58 100
Fisk 99 81 62 63 82 100
Mjölk, och 91 63 64 72 10075äggost
Matfett 69 47 47 42 49 100
Frukt, grönsaker, potatis 99 72 68 63 63 100
DkDanmark TyTyskland UKSt0rbritannienNlNederländema

Källa: SCB

När det jämförelsergäller mellan de svenska jordbruksprisema EG:soch
brukar framför allt de danska priserna utgångspunkt. Av skältas som samma

geografisk närhet, likartade traditioner det lämpligt särskilt studeraär att- -
uppgifter från Danmark for diskussion hur de svenska konsumentpriser-en om

på livsmedel kan komma utveckla sig efter EU-anslutning. Därtillattna en
kommer Danmark liksom Sverige har högatt matmoms.en

Som framgår 7.12tabell låg de svenska konsumentprisema på livsme-av
del i genomsnitt 20% de danska. Särskilt prisskillnader förelåg föröver stora
bröd och spannmålsprodukter, kött matfett. Prisskillnaden minst församt var
den inte jordbruksreglerade produkten fisk och för trädgårdsprodukter.

allmännaDen prisnivån, genomsnittet for hela den privata konsumtionen,
låg 1990 på ungefär nivå i Sverige och i Danmark och 35-40% översamma -
EG-medeltalet.

Utvecklingen efter 1990

Sedan den internationella prisjämförelsen gjordes 1990 har den svenska valu-
deprecierats EG:soch livsmedelspriser har stigit något Sveriges.äntan mer

En överslagsberäkning, gjord inom SCB, indikerar ungefär hälftenatt av
skillnaden EG skulle ha eliminerats i 1992,december omedelbartgentemot
efter deprecierin gen.

En överslagsberäkning prisnivåindex för 1993 redovisas i tabell 7.13.av
Prisnivåindex för 1990 har framskrivits med prisutvecklingen 1990-1993
och omräkning har skett till gällande valutakurser 1993. Indextalen redovisas
också med justering för beräknad momseffekt.

De danska livsmedelsprisema låg 1993 något de enligtsvenska beräk-över
ningama i tabellen. Priserna i Tyskland och Nederländerna 15% läg-runtvar

bara något under de svenska borträknas. Priserna i Stor-re men om momsen
britannien låg betydligt under de svenska, beaktar skillnader iäven om man
moms.
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1994:119SOUTabell 7.13 1990 tillFramskrivning prisnivâindex för livsmedel frånav
1993. Sverigepriser1OO Kapitel 7

Prisnivå- Framsluivning till 1993 å
1990index med med pris- Dito exkl. imoms åprisutveckl. och valuta-

utveckling
i

Danmark 84 85 107 103
88Tyskland 65 68 99

Nederländerna 62 65 84 95 g
Storbritannien 59 66 7954 1

å
Sverige 100100 100 100

Källa: Beräkningar med uppgifter från OECD, SCB och Riksbanken

Det framgår tabell 7.13 priserna sig EG:s i förstade svenska har närmatattav
hand följd kronans depreciering. Behovet genomföra effektivi-attsom en av
seringar och rationaliserin i livsmedelskedjan kvarstår därför.gar

7.3.3 Orsaker till prisskillnader olikamellan länder

Debatten internationellt varitde höga svenska matpriserna har längesettom
livlig mattades efter deprecieiingen den svenska kronan sedanmen novem-av
ber 1992, vilken i förändrat prisrelationema. kan dock snabbtslag Lägetett
ändras igen vid förstärkning kronan.en av

Som förklaring till höga svenska matpriser brukar anges
jordbruksstödet, framför allt gränsskyddet, höjer den svenska pris-som-
nivån
hög ochmatrnoms-

konkuxrenstryck i livsmedelskedjans alla led. hänger dock åtmin-Detsvagt-
delvis med jordbruksstödet: gränsskyddet avskärmar denstone samman

svenska marknaden från importkonkurrens.

EG-pris har LipseyuSwedenborg redovisat regressionsana-I Mat till en
lys data från OECD-ländema, vilken visar jordbruksprotek-gradenattav av
tionism nivån förklarar i matpriserna.och på bäst skillnadermatmomsen

Skillnader livsmedelsmark-i totalt skatzetryck har åberopats aktörerna påav
Sverigenaden förklaring till högre livsmedelspriser i i andra län-änsom en

der. Den förklaringen har på granskats universitetslektoruppdrag KoBav av
nedan2.Yngve Andersson, Uppsala och underkänts se

1Bolin, Swedenborgm.fl. EG-pris SNS 1992.Mat till

Se Skattetrycket utredningen matprisema,2 Rätt bov eller villospår i KoB:säven om-faktablad 21, juli 1994.nr
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1994:1 19SOUJordbruksstödet
Kapitel 7vilkaproducentstödsekvivalenter,PSE-tals.k.OECD beräknasInom anger

jord-mellanSambandetstöd.intäkterjordbrukets utgördelhur stor somav
OECD-området kanLänderna istarkt.matpriserochbruksprotektionism är

Finland,ingårhögstödsgrupphöjd. Iefter PSE-talensindelas i entre grupper
mellan-matpriserna. Ide högstaockså harSchweiz,ochJapan, Norge som

Österrike stöden.de högstaochSverigeländer harflertaletmedgruppen --
AustralienÄven bestårIágstödsgruppeni mellangruppen.befinner sigEG av

Zeeland.och Nya
diagramframgår1989-1993EGochför SverigeutvecklingPSE-talens av

ihögreprocentenheterllPSE-tal,registrerades19907.5. För som var
depreciering-följdallt till46%. Framförmed57% jämförti EG,Sverige än av
1993, medan52%sjunkit tillPSE-taletsvenskadet1992 hari novemberen

någonföreliggainteberäknas48%. F.n.oförändrat,EG:s i stort settvar
EG harPSE-tal. störreEG:s totalaSveriges ochmellanskillnad ettnämnvärd

tabellanimalierförgällerSverige, medanvegetabilierstöd för än motsatsen
4.7. 1

via konsument-jordbruksstödetandelnågotbetalasSverige störreI aven
deSverige undersjunkit iandelenEG, senasteinompriserna ävenän om

konsumentstödsekvivalenter,CSE-tal,också s.k.OECD beräknaråren. som
imarknadsstöd,för jordbruketskostnader procentkonsumenternasuttrycker

1993 iCSE-taletjordbrukarpriser.tillvärderadkonsumtionen genom-varav
EG.-39% förSverige och-45% försnitt

%.i EG,Sverige och1989-1993 iPSE-talUtvecklingenDiagram 7.5 av
1993för 1992 ochuppgifterPreliminära

C Jn

.EG

E1 Sverige

|| II
ÅrÅrÅrÅrÅr 19931992199119901989

1989198990,produktionsår, dvs.SverigeAnm. För osv.avses
OECDKälla:
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Tabell 7.14 PSE-tal för Sverige 199394 och för EG 1993, SOUpreliminära 1994:119
Uppgifter. % Kapitel 7

Sverige EG

Vete 39 57
Fodersäd 40 62
Oljeväxter 52 63
Socker 60 67
Summa vegetabilier 44 60
Mjölk 66 61
Nötkött 52 60
Fläsk 36 8
Fjäderfakött 28 20
Fårkött 17 58
Agg 49 0
Summa animalier 55 44
Totalt 5 2 4 8

Källa: OECD

OECD:sI stödberäkningar behandlas EG enhet. Stödnivåerna skiljersom en
sig dock mellan olika produktgrupper, vilket tabell 7.14 också visar. Länder-

inom Gemenskapen får därför olika mycketna jordbruksstödet till följdut av
olika produktsammansättning. Vidare varierarav de nationella stödens höjd.

Docent Staffan Hultén vid Handelshögskolan i Stockholm har på uppdrag av
KoB granskat PSE-talen för EG-området och har försökt särberäkna dem för
de närmast liggande EG-ländema. Hultén visar Belgienoss och Danmarkatt
har betydligt lägre PSE-tal EG-genomsnittet,än medan Frankrike, Storbri-
tannien och Tyskland har högre. Lägger dessutom till vissa budgetstödman

social karaktär, kommer jordbrukareav till del inte ingår isom men som
OECD:s beräkningar, stiger stödtalen inom EG, särskilt för Frankrike och
Tyskland.

Matmomsens höjd
Skillnader i skatt på konsumtionen kan delförklaringmoms tillvara en- -
olika prisnivåer i olika länder, i synnerhet i områden där möjligheterna småär

minska skattebetalningenatt inköp över gränsema. Länder Japangenom som
och Schweiz har dock låg mycket höga matpriser.matmoms men

Den svenska hög vidär internationellmatmomsen jämförelse tabellen
7.15. Inom EG har bara Danmark högre Flertalet länder har dif-en moms.
ferentierad med lägre liksom Sverige sedan 1992.moms matmoms,
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1994:119SOUpåslaguttrycktTabell 7.15 1990,Livsmedelsmoms i vissa länder, % som
Kapitel 7På Priset

622 höjd till 25% 1992 NederländernaDanmark

sänkt till214625Sverige 1Tyskland 7
18%

21% 19931992, höjd tillStorbritannien 0
halvåret.andra1 Första resp.

och FinansdepartementetKälla: Eurostat

onkurrenstrycketK
im-jordbruketskyddar inte baragränsskyddJordbruksstödet i form motav

gleringcnslivsmedelsindustrin. Jordbruksrc sättponkonkurreus även attutan
kostnader och kost-förlivsmedelspolitiska reformen kompenseraföre den

livsmedelskedjanskostnadstänkande tillvidare statisktnadsöknin spred ettgar
alla led.

samband mellan all-funnit starktharLipsey-Swedenborg aa oväntatett
andelLivsmedelskonsumtionensmatpriser.BNP-prisnivå ochprisnivåmän

förklaring skul-tio Enutvecklade länder barai de flestaBNP är procent.av
i prishöjandegår hand hand medjordbruksprotektionismenkunna attvara

förklaringservicenäringarna. Enpå områden,regleringar andra t.ex. annan
prishöjandetill högre subventionerprisnivå lederallmänkan högattvara en
innehåller inkomstmåljordbrukspolitiken oftasttill jordbruket, eftersom ett

BNP-priseroch ligger klartPriskvoten mellan överför jordbrukama. mat-
matpriserna.med de högsta Enför ländernaOECD-genomsnittet gemensam

hög.jordbruksprotektionismen förefallerär Detfaktor för länderdessa är att
livsmedelskedjarn blir lågt i dessai helakonkurrenstrycketockså omsom

länder.

villospârTotala skattetrycket ett-
jämförelse mellanLantbrukets Utredningsinstitut LUI gjorde 1991 en

skattebelastningenSverige, StorbritannienVästtyskland och avseende ett
skatter ochantal i matkasse. Det gällde inte bara ävenutanenvaror moms

kapitalersättningen. Maniavgifter ingår i de totala arbetskostnadema ochsom
prisskillnaden mellan län-förklaradekom fram till skatterna i helaatt stort sett

dema.
fleraframfört21faktabladAndersson har i KoB:s nyssnämndaYngve n-r

livsmedelsbranscheninominvändningar de slutsatser LUI och andramot som
frånförsta gäller slutsatsendrasdragit olika skattetryck. Den extremtettattav

jämförelse and-länder. vidgadlitet antal observationer, i LUI:s fall Entre ger
ungefärharNederländerna och Tysklandresultat. Belgien, t.e sammax.ra

ochskattetryck. Japanbetydligt lägrematprisnivå, Tyskland harmen

reformenKonsumenteffekterDel11l av



Schweiz har mycket lågt skattetrycir bland de högsta livsmedelsprisema SOU 1994:1i 19men
världen. Kapitel 7

Det finns starka invändningaräven på det principiella planet. LUI laborerar
med bokföringsmässig identitet där intäkter likaen med kostnaderär plus resi-
dual vinst. LUI:s skatteberäkning innebär bara vissa kostnadsposteratt om-

och detta kan inte förklara i ordetsgrupperas egentliga betydelse sig pri-vare
eller prisskillnader mellan länder. Orsakerna i djupareser mening till prisskill-

nader måste sökas på håll, på efterfrågesidan och iannat de regleringart.cx.
skyddar livsmedelsindustrin från internationellsom konkurrens. Vidare kan

inte alla skatter dras över kam LUI Det föreliggergör. skillnaderen som stora
i möjligheterna övervältra demi högre priser beroendeatt på de belastarom

oelastisk eller elastisk produktionsfaktoren och i fråga konsumtions-en om
skatter beroende på konsumenternas priskänslighet och de kan lyftasom av
vid eller inte.export

Jordbruksmark oelastiskär produktionsfaktor, inte kan flyttas tillen som
område eller land med lägre skatt.ett En sådan betalar den skatt blir på-som

lagd och den övervältras inte på livsmedelsprisema. Kapitalskatter exempelär
på produktionsfaktorer på kon sikt oelastiskaär på lång sikt elas-som men
tiska och då undviker skatten. Den övervältras i stället på löntagarna fårsom

lägre reallön. Arbete produktionsfaktorären ganskaär oelastisk ochen som
alltså i utsträckning bär sin skatt-stor även arbetstagarnas rörlighet ökatom
och sannolikt kommer öka ytterligare medatt öppnare igränser Europa.

När det gäller selektiva vamskatter på livsmedel kan dessa övervältras på
konsumenterna i varierande utsträckning. Hur mycket sammanhänger dels
med efterfrågans priskänslighet, dels med hur produktiviteten i livsmedels-
kedjan på minskad efterfrågan. Skattningamareagerar priselasticitetenen av
på livsmedel ligger mellan -0,4 och -0,7. Livsmedel alltsåär ganska pris-
okänsliga och skatter livsmedel kan relativt lätt övervältras påsom moms
konsumenterna.
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SOU 1994:1 198 Jordbruket
Kapitel 8

Produktion högst motsvarande den inhemska efterfrågan ocrh lönsam ex-
åsyftad effekt den livsmedelspolitiska refoirmenport var en av genom

vilken bl.a. stödet till överskottsexport bort.togs
Överskottsproduktionen Över-från åkerarealen spamnmål.utgörs av

skottet uppgår fortfarande till ungefär 1 miljon normalskörd.vidton
Balansen på animalieornrådet uppnåddes överskottsnabbt rettmen

håller åter på uppstå.att
Antalet jordbruksföretag minskade kraftigt 1991. 1993Under var

däremot minskningen liten. Samma utveckling har antallet mjölkkor
genomgått. Antalet och dikor har fördubblats sedan 1990.am-

Relativt har det skett viss förskjutning mjölkproduktionensett en av
från skogs- till slättbygder.

Enligt 1990 års livsmedelspolitiska beslut skulle bl.a. stödet: till överskotts-
bort och därmed skulle jordbruksproduktionen komma uppgåexport tas att

till högst vad den inhemska marknaden efterfrågade och därutöver vad som
lönsamt kunde förImporten ansågs viktig bl.a. konkurrensensexporteras.
skull.

Någon omfattande jordbruksråvairorlönsam inteexport attmer av var
den lönsamma torde i kunnavänta göras liktydig medutan settexporten stort

RÅK-syste-den förädlade omfattas detprodukter sk.export av mer som av
råvarukostnadsutjänming.met

För några produktionsnnål.uttrycktes särskilda frågaIvarugrupper om
oljeväxter beredskapsskäl, målsättningen inhemskär, produktion mot-av en
svarande ungefär två tredjedelar det inhemska behovet vegetabilisk oljaavav
Potatisstärkelseproduktionen produktion konserväirterliksom Skulle Sub-av
ventioneras med belopp tidigare.samma som

1990 års beslut tydlig signal till jordbruket produktionenvar en att anpassa
till lägre volymer. Det därpå följande beskedet ämmade ansökaSverigeatt Om
medlemskap i EU emellertid jordbruket denna poli-anledning attgav att antza
tik inte skulle förverkligas fullt Detta bekräftades regerringens förbere-ut. av
delser infor medlemskapsförhandlingarna. Det rimligtär ävenattamtaatt en-
skilda jordbrukare i sin planering utgick från anslutning tillsvenskatt en
EG:s jordbrukspolitik inte skulle framtvinga den produktionssminskning som
1990 års beslut syftade till. Produktionsanpassningen föiljd 1990 årstill av
beslut motverkades alltså de signalerna EU-medlem-ansökanav nya ovmsom
skap innebar.
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1994:119SOUtill vad gäller i Sverige betraktas trädgårdsproduk-inom EUI motsats som
jordbruksprodukter. Vi har därför valt också mycket kortfattatatttar som
för trädgårdssektom i detta kapitel.rdogöra

Marknadsutveckling5.1

8.1.1 Vegetabilier

kerarealen

vegetabilieområdet innehöll 1990 års beslutlå anpassningsperiod. Fören
saannmål skulle priserna successivt sänkas och för oljeväxter skulle arealen

oförändrad under fyra år för därefter minska. syfte stimuleraIatt attara
användning forátemativ åkermarken infördes olika stödfonner.

Någon betydande anpassning åkerarealen har inte skett och över-mer av
Överskottetkanscottsarealen beräknas enligt följande. spannmål uppgårav

miljonl vid nonnalskörd, vilkettll drygt 250 000 ha. I öv-ton motsvararca
vegetabilieproduktion, oljeväxter, potatis sockerbetor,och kan Överskotts-rg

beräknas till 50 000-60arealen 00 ha. Av den omställda arealen totaltsom
380 000rppgår till ha 300 000 ha inte varaktigt omställd.är Föränca mer

rärvarande uppgår således överskottsarealen enligt 1990 års definition till mer
miljonhalv hektar.en

Vid EU-medlemskap får Sverige tillgodoräkna sig basarealett en om
miljoner ha för vilka arealbidrag kan utgå.

.bannmál

miljoner1,15 ha åkermarken utnyttjades 1993 för odling spannmål.Ca av av
Jämförtmed föregående år detta minskning med 15 000 ha. Minskning-var en

ungefär den areal nyanmälts för omställning. Jämförtmotsvaras av somrn
1990 års spannmålsodlingned har arealen minskat med 182 500 ha. Netto-ca

denökningen areal ingår i det nuvarande omställningsprogrammetav som
jimfört med det tidigare Omställning 90-programmet 110 000 ha.är ca

1993 års areal brödsäd sannolikt i brist på andra alternativ, den stör-av var,
1990sedan medan odlingen fodersäd fortsatte minska.attavsa

Överskottet beräknas vid norrnalskörd uppgå till ungefär 1 miljon Om-ton.
tredjedelartvå överskottet fodersädking och tredjedel brödsäd. Denärav en

kostnaden förorala spannmålsöverskottet, inkl. lagring och administration,
vidleräknas normalskörd till 780 miljoner lcronor. Inflytande förmalninca gs-

skallavgifter, betala exportkostnaden för överskottet, beräknas tillsom ca
miljoner kronor.50

oljeväxter

oljeväxtarealen uppgick till 145 000 1993,ha vilket innebär ökningca en
5% jämfört 1992 dåned med arealen minskade jämfört 1991.med 10% med
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Andelen höstsådda oljeväxter SOU 1994:119för skörd 1993 förhållandevis hög medvar
KaPitel 875 000närmare ha höstraps, 24 000 ha föregående år.änca mer

Produktionen uppgick 1993 till knappt 320 miljoner kg handelsvara, en
ökning 30%med i förhållande till föregående år.ca

Sådden höstraps uppgick 1993 till 60 000endast ha. Det därför möj-ärav
ligt produktionen 1994 kommer understiga de 300 miljoner kgatt att ut-som
trycks målsättning under övergångsperioden.som

Oljeväxtregleringen finansieras dels via budgetmedel och dels via de fett-
varuavgifter förerläggs svensk rapsolja. Fettvaruavgiften uppgick den 1som
juli 1994 till 4,30 kr kg.per

Mazpolatis

De mycket låga producentprisema under 1992 medförde arealen matpotatisatt
för 1993 minskade med 2 500 ha till 27 00 Trots lägreha. areal över-ca ca

l993 års skörd föregående års rekordskörd. Enligt SCB uppgick 1993steg
års skörd till 975 miljoner kg. SCB:s uppgifter skördens storlek har emel-om
lertid ifrågasatts. Som riktmärke för det inhemska behovet matpotatis bru-av
kar totalt 800 miljoner kgca anges.

Socker

Sockerbetsodlingen sker uteslutande kontrakt mellan Sockerbolagetgenom
och odlare. För 1993 uppgick den totala kontrakterade kvantiteten socker till
368 miljoner kg. På grund hög skörd uppgick emellertid den faktiskaav pro-
duktionen till drygt 380 miljoner kg. För 1994 uppgår den totala kontrakte-
rade till 385 miljoner kg.voymen

Den vid EU-medlemskap tillförhandlade kvoten uppgår till 370 miljonerett
kg, 10% med lägre pris B-kvot.varav

8.1.2 Animalier

Mjölk och mejeriprodukter

Produktionen mjölk har under år utvecklats följande sätt.av senare

Tabell 8.1 lnvägning mjölk, mkgav

1989 3 419
1990 3 432
1991 3 130
1992 3 133
1993 3 288

Källa: SMR
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Mellan 1994:1191990 och 1991 SOUminskade mjölkinvägningen med 9 1992%. Underca
Kapitel 8mjölkinvägningen oförändrad. 1993Under började mjölkproduktionenvar

åter öka. Invägningsökningen blev 5%.ca
Den Sverige tillförhandlade produktionskvoten vid EU-medlemskapav ett

uppgår till 3 300 miljoner kg, vilket jämföras,skall med den prognosticerade
produktionen för 1994 på 3 370 miljoner kg.

Konsumtionen mjölkprodukter inhemskt producerad mjölk harav ut-av
vecklats enligt 8.2.tabell

Tabell 8.2 Konsumtion mejeriprodukter, rnkgav

K-mjölk Matfett Ost inkl. färskost Mjölkpulver

1989 l 394 63,7 112,3 24,5
1990 3571 62,1 115,7 23,9
1991 3351 60,1 109,2 24,6
1992 3271 59,8 115,2 23,4
1993 1 318 61,9 119,4 20,6

Källa: SMR

Efter minskning 1991 ökade konsumtionen 1992 och 1993. Kon-en ostav
sumtionen matfett ökade 1993 medan konsumtionen k-mjölk minskade.av av
Sett några år har konsumtionenöver k-mjölk minskat medan ostkonsumtio-av

ökat.nen

Tabell 8.3 Export mejeriprodukter, mkgav

Ost Smör Skummjölkspulver

1989 4,1 18,3 16,6
1990 4,0 32,1 30,5
1991 3,7 22,2 17,3
1992 2,1 17,3 4,7
1993 2,6 21,4 6,3

Källa: SMR

Genom den produktionsanpassning gjordes infor avregleringen och slo-som
pandet exportbidragen den juli 19911 minskade mejerivarorav exporten av
mycket kraftigt. Exporten uttryckt i mjölkråvara uppgick 1993 till drygt
80 miljoner kg jämföra med 350 miljoner kg 1990.överatt

Nötkött

Av nedanstående sammanställning framgår hur produktion, konsumtion,
utrikeshandel lager utvecklats 1989-1993.undersamt
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1994:1 19SOUTabell Försörjningsbalanser för nötkött, mkg8.4
Kapitel 8

199319921990 19911989

136,7132,0 125,4131,5 138,4Produktion
19,512,0 18,3 24,2Import 12,2

149,6 156,2150,4 150,3144,4

142,5 142,6 145,7141,1Konsumtion 135,7
10,8 6,7 11,211,8Export 7,2

:Q1;3.Q 11.32.5Lagerförändñngar 1.2
156,2150,3 149,6150,4144,4

Källa: Jordbruksverket

6,4 miljoner kg. Under1991 minskade produktionen medMellan 1990 och
Därefterytterligare ungefär lika mycket.1992 minskade produktionen med
miljoner1993 produktionen med drygt 11utvecklingen. Under ökadevände

perioden. minskadekg. ökat något under hela ImportenKonsumtionen har
1993.miljoner kg underökade med 4,5med 5 miljoner kg och exporten

Sverige fortfarande nettoimportör nötkött.är av

Griskött

1989-1993 utvecklatsgriskött har underProduktion, konsumtion m.m. av
8.5.enligt tabell

Tabell 8.5 Försörjningsbalanser för griskött, mkg

19931991 19921989 1990

289,5290,8 267,9 276,2Produktion 306,6
111.61.6.3 29.1 22111117011

299,1 304,1321,9 307,1 288,6

283,4268,7 262,0 266,5 280,9Konsumtion
Övrig 4,47,8 7,8 3,1konsumtion

18,738,8 19,8 15,4Export 45,5
ÅLS 11.32 ;LäLagefföfändfing U2 ;Li

299,1 304,1321,9 307,1 288,6

Källa: Jordbruksverket

medförafrån juli 1991 i princip borttaget exponstöd väntadesEtt den 1 sämre
produktionen därför medexportmöjligheter. Mellan 1989 och 1990 minskade

1991 med ytterligare 23 miljoner kg. Där-ungefär 16 miljoner kg och under
meduppåt Under 1992 ökade produktionenefter har produktionen igen.vänt

8 miljoner under 1993 med 13 miljoner kg.kg ochca
följd den minskade produktionensjönk sålunda kraftigt tillExporten av

1993. något ökadökning kan för Trotsäven exporten noteras enom en av
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konsumtion under de åren har inte hela SOU 1994:1 19produktionsökningen kunnatsenaste
8Kapitelpå denavsättas svenska marknaden. 1992 märkesår i den meningenett attvar

Sverige detta år nettoimportör griskött.var av

Fårochlamm

Produktion och konsumtion för får- och lammkött under periodenm.m.
1989-1993 framgår tabell 8.6.av

Tabell 8.6 Försötjningsbalanser for får- och lammkött, mkg

1989 1990 1991 1992 1993

Produktion 5,3 5,0 4,2 4,4 4,1
Import LA Li LJ .Lä Lz

6,7 6,5 5,3 6,0 5,3

Konsumtion 5,8 6,5 7,3 6,0 5,5
Export 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Lagerförändrin 948 ,Q 31,1 0,0 Q;gar

6,7 6,5 5,3 6,0 5,2

Källa: Jordbruksverket

Produktionen minskade påtagligt mellan 1990 och 1991, från 5 miljoner kg
till drygt 4 miljoner kg, dvs. med knappt 20%. Någon sker inte. Efter-export

konsumtionen överstiger produktionen sker inte obetydlig import isom en
relativa tenner.

Ägg
Äggområdet Äuppvisar följande balanser 1989-1993. ggprodukter har räk-

till skalägg.nats om

Tabell 8.7 Försörjningsbalanser på äggområdet, mkg

1989 1990 1991 1992 1993

Produktion 126 122 108 101 108
Import 1 ll .Lä 1.2 M

133 133 121 122 122

Konsumtion 116 117 110 112 111
Export 17 16 11 10 11

133 133 121 122 122

Källa: Jordbruksverket

Produktionen har under perioden 1989-1993 sjunkit. Produktionsnedgången
bl.a. följdär antalet höns bur sänktes hösten 1989att kraven av per genom

på ökat enligt djurskyddslagstiftningen. Vidareutrymme upphörde export-
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SOU 1994:1191993 kan i huvud-regleringen 1991. Importen och 1992under ochexporten
Kapitel 8och förädlas tilltillsak hänföras reexportverksamhet, dvs. importerasägg

sedanprodukter exporteras.som
AvsättningenTrendmässigt minskar konsumtionen i Sverige.skaläggav

på svenskaefterfrågantill produktindustrin ökar dock. Främst ökaräggav
läkemedelsindustrin.tillägg

Fågelkött

1989-1993.försörjningsbalanserFör fågelkött redovisas följande för

Tabell fågelkött, mkg8.8 Försörjningsbalanser för

199319921989 1990 1991

59,6 65,049,1 55,0Produktion 48,7
2.2 1.11.LA LI.ImPOYI 1.5

61,8 66,750,1 50,6 57,0

56,8 6 65,049,9 50,4 1,7Konsumtion
9.2 Qi9.2 942 LlExport

61,857,0 66,750,1 50,6

Källa: Jordbruksverket

åren. Ulnder 1992visar ökningar de ökadeProduktionen fågelkött senasteav
100 kyckling,drygt vilketden genomsnittliga slaktvikten med ärpergram en

konsumtionsökningenproduktions- och underförklaring till kraftigaden
1992.

1990 utvecklatsalltsedan positivtfågelkött har mycketKonsumtionen av
förklaras10%. Dettastorleksordningen i hög gradmed årliga ökningar på i
juliträdde i kraft den lreformen 1991. Prisnivånprisutvecklingen sedanav

kg. Fzåglelköttsbranschenungefär 3 kronorhar sjunkit medsedan dess per
nödvändig förvolymtillväxt klara ökatbedömde då fortsatt att ettatt varen
Minskade kostnadermarknad.avreglerad ipå produk-konkurrenstryck en

rvolymtillväxt.tionen och sänkta priser förutsättning nå sådanattvar en en
pris-belysandeDetta exempel på för konsumenternaär ett att gynnsamen

direkt volymtillväxt och där-utveckling påverkar efterfrågan och leder till
metod skulleigenom också till för producentintresset.är Samma sanno-gagn

branscher.likt med liknande resultat kunna tillämpas också i andra
2%. TillfågelköttImporten liten i förhållande till konsumtionen,är caav

bearbetadeföljd Sveriges delensmittskyddsregler det till övervägandeärav
produktområdet därprodukter importeras. Fågelkött också det endaärsom

minimitillträde tillSverige till föjd GAH-överenskommelsen måste skapaav
den svenska marknaden.
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SOU 199411 198.2 Strukturutvecklingen
8Kapitel

Strukturförändrrn. . .Jordbruket . . bara för produktion.är intresse integar 1 av
också från regional- och miljösynpunkt. Dessa båda aspekterutansen, senare

omfattas också i hög grad det livsmedelspolitiska beslutet.av
Som följd det livsmedelspolitiska beslutet 1990 ägde relativt kraf-en av en

tig strukturförändring mellan 1990 och 1991. Såväl antalet företagrum som
areal åkermark och antal mjölkkor minskade kraftigt. Anslutnin till omställ-gen
ningsprogrammet för växtodlingen skedde huvudsakligen 199192.under

Samtidigt ökade antalet och dikor, övriga nötkreatur får ochsamtam-
lamm.

Efter 1991 har förändringarna varit små det dikorgäller ochnärutom am-
i någon mån fårockså och lamm. 1993Under ökade åkermarken liksomsamt

mjölkproduktionen. Den ökade produktionen under 1993 sannolikt föjdär en
kombination tillfredsställande lönsamhet och förväntningar införav en ettav

kommande EU-medlemskap.
Enligt lantbruksregistret för 1993 uppgick antalet jordbruksföretag med

2 hektar åkermark till 91 485.änmer

Tabell 8.9 Antal jordbruksföretag med 2 åkerhaänmer

1989 1990 1991 1992 1993

2,1- 10,0 35 000 34 00 32 800 32 100 32 100
10,1- 30,0 33 900 33 00 31 800 31000 30 600
30,1- 50,0 14 500 20014 13 800 13 500 13 300
50,1-100,0 11300 11300 11100 11100 11200

100,1- 3900 4000 4000 4100 4200

Samtliga 98 600 96 600 93 600 91 800 50091

Källa: SCB

Efter relativt kraftig nedgång 1991 minskade antalet jordbruksföretag 1992en
i ungefär takt under 1980-talet. Under 1993 minskning-samma som som var

mycket liten. I storleksgruppema 30under ha har antalet företag kontinu-en
erligt minskat. I storleksgruppen 30-50 ha antalet företag oföränd-nästanvar

under första hälften 1980-talet har sedan dess sjunkit. går-Antaletrat av men
dar 50 ha har sedan 1980över ökat från 13 300 till 15 400.

Utvecklingen åkerarealen ide olika liknar den for antalet före-av grupperna
Totalt minskade åkerarealen endast mellan 1991 1992ochtag. sett svagt resp.

ökade mycket mellan 1992 och 1993.svagt
Arealen åkermark företag ökade endast mycket 1992-1993 ochsvagtper

uppgick 1993 till 30drygt hektari genomsnitt.
Under 1993 odlades spannmål mindre halva åkerarealen, knapptän

42%. Såväl andelen spannmål arealen i absoluta tal har minskat kontinu-som
erligt sedan mitten 1980-talet. Under tid har odlingen vallväxterav samma av
ökat för 1993 39% åkerarealen. Odlingen oljeväxter, potatisatt uppta av av
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SOU 1994:119och sockerbetor övriga utgjorde 11% arealengrödor tillsammanssamt av
Kapitel 81993

Tabell 8.10 Antal husdjur 1989-1993, 1000-tal

1989 1990 1992 19931991

Mjölkkor 568,9 576,4 525,9 524,5528,2
Am- och dikor 64,2 74,5 97,7 135,8 153,6
Ovriga 1 054,6 067,5 113,6 129,3nötkreatur 1 1 080,9 11
Får och lamm 400,5 405,6 447,5 470,7418,8
Svin 2 263,7 2 263,9 2 201,4 279,1 2 276,52

Källa: SCB

Antalet mjölkkor har sedan 1980 minskat med 20% eller 130 000omkring
kor. De minskningarna tvåprissystemetägde efter införandetstörsta rum av
1986 och i samband med omställningsprogrammet for 1991. Eftermjölk den
kraftiga nedgången 1991 har antalet minskat endast marginellt och uppgick
1993 till knappt 000525 mjölkkor. Under 1993 ökade antalet mjölkkor i

någotslättbygdema minskade i skogsbygdema och i Norrland.men
Medelantalet mjölkkor under perioden 1985-1988 i konstantstort settvar

-i genomsnitt 18-19 därefterkor har stigit snabbt uppgick 1993ochmen-
till 26 kor företag. Utvecklingen har varit likartad i delen lan-störreca per av
det.

Antalet mjölkkor har minskat något i skogsbygdema i slättbygder-änmer
1990Mellan och 1993 minskade antalet i slättbygdema 16 000medna. ca

kor. 00I skogsbygdema uppgick minskningen till 28 kor. Efter 1991 harca
i 000antalet kor slättbygdema ökat med l 000 a 2 kor år imedan detper

skogsbygdema minskat i ungefär lika omfattning.har Relativt har detstor sett
alltså skett viss förskjutning frånmjölkproduktionen skogs- till slättbyg-en av
der. Sannolikt kan detta till förklarasdel strukturen olika. Iärattstor av
skogsbygdema medelkoantalet lägre i slättbygdema det framförär än och är
allt i Företag med mindre besätmingar koantalet minskat.gruppen som

Samtidigt antalet mjölkkor minskat årende har antalet ochsom senaste am-
dikor ökat kraftigt. Mellan 1990 1993och fördubblades antalet ochänmer

Ökningenuppgick 1993 till 154 000. har varit landet.i helastor
Vid EU-medlemskap kommer 000djurbidrag för 155utgåett att ca am-

och dikor, 250 000 tjurar och 180 00 tackor.
Antalet förändratssvin har endast 1990.marginellt Inte hellersedan när

det gäller strukturen har det skett några förändringar. företagAntaletstörre
med slaktsvin har minskat. Den företag småminskningen medgällerstörsta
besättningar antalet djurhållare 55%även har minskat Drygtstörremen av
slaktsvinen finns i besättningar med minst 500 djur. andel i detDenna är när-

oförändrad sedan 1990.maste
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191994:1SOUAntalet djurhållande företag djurslag.har gäller de flestadetminskat vad
8KapitelUndantagen förutom köttproducenter med fårdikor, företagär ochmed am-

och lamm företag med slaktkycklingar.samt

8.3 Trädgård

Trädgårdsnäringen omfattar produktion prydnadsväxter, fruk-köksväxter,av
och bär plantskoleväxter.ter samt
Produktionsvärdet 199091uppgick miljarder kronor knappttill 2,8 varav

hälften utgjordes ätbara produkter. konsumentledet värdetI motsvararav av
den svenska produktionen 14 miljarder mycket del detkronor. En to-stor av
tala förädlingsvärdet sålundaligger i uppsamlings- och handelsledet.

Den totala konsumtionen köksväxter, frukter och bär färskt, kylt ochav
berett svarade 1991 for 21 miljarderdrygt kronor.

Knappt hälften köksväxtema imponeras importandelen för fruk-medanav
och ungefär tredjedelar.bär tvåärter
1990 fanns 500 växthusföretag 500 frilandsföretag.l och 3 Detta ärca ca

ungefär hälften så många företag 20 år tidigare. Frilandsarealen emel-ärsom
lertid ungefär oförändrad minskatmedan växthusarealen med tredjedel.en

Arealmässigt 30%med arealen,den viktigaste frilandsköks-är morot, ca av
Äppleföljd isbergssallat och matlök med ungefär 10% vardera.växten ärav

helt dominerande med 80%inom fruktodlingen arealen. Inom bärod-över av
lingen jordgubbar med drygt 70%dominerande arealen. De helt domine-är av

ochrande köksväxtema i växthus gurka.är tomat
I Sverige omfattas inte trädgårdsodlingen någon reglering liknande denav

trädgårdsprodukterpå jordbrukets område. flertalet utgår tullFör storlekvars
i vissa då högrefall varierar under året. Nivån under den tid svensk produk-är
tion finns marknaden.

Skälen trädgårdsproduktertill regleringen för varit mindre omfattandeatt
den relativthistoriskt betingade begränsade omfattningoch berorär sett
haft i Sverige.den kommersiella Beredskapsaspektenträdgårdsodlingen har

jordbruksproduktionen.därför inte frågalika i Förhållan-vägt tungt omsom
dena annorlunda i EU där trädgårdsodlingenär utsträckningi varierande om-
fattas motsvarande regleringssystem medlemskap ijordbruket. Vid ettav som
EU ändras därmed förhållandena i Sverige.
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SOU 19943199 Livsmedelsindustri
9Kapitel

Inom livsmedelsindustrin arbetar 60 000 anställda motsvarandeöver ca
8% de anställda inom tillverkningsindustrin.av

Även hälften de anställda arbetar iöver privata företag denärom av
jordbrukarägda delen dominerande. Detta gäller särskilt i de tidigare le-
den i förädlingskedjan. mejerisektomInom råder monopolliknandeen
situation.

Livsmedelsindustrin utvecklas färre och enheter. Småföre-stömemot
spelar emellertid roll, speciellt inom vissa branscher.tagen storen

Förädlingsvärdet har under 1989-1991 ökat mycket snabbare i livs-
medelsindustrin i tillverkningsindustrinän totalt.

Lönsamheten i livsmedelsindustrin har förbättrats, i vissa fall myck-
kraftigt. Avkastningsnivåema i några delbranscher så högaäret att av-

saknaden fungerande konkurrens blir uppenbar.av en
Svensk livsmedelsindustri internationellt samtidigt detsatsar som

utländska ägandet ökar i svenska livsmedelsföretag.

9.1 Struktur

Inom livsmedelsindustrin förädlas den inom jordbruk och fiske producerade
råvaran. För vissa råvaror sker ingen förädling konsumtions-ärutan varan
duglig redan den lämnar jordbruket eller fisket.när För andra råvaror, det gäl-
ler de flesta, sker förädling i någon form. I många fall sker förädling också i
betydande omfattning, ifråga slakteri- och charkuteriprodukter.t.ex. om

Inom livsmedelsindustrin arbetar 60 000 anställda.över Detta motsvarar ca
8% de anställda i tillverkningsindustrin.av

Uppgifter förädlingsvärde framgår industristatistiken. Denna omfat-om av
emellertid bara företag med fler 10 anställda. Många företagän inom livs-tar

medelssektom småföretag med litet antalär anställda. lndustristatistikenett
därför inte helt rättvisande bild. Centrala företags- och arbetsställe-ger en

registret CFAR innehåller uppgifter de små företagen. Uppgifteräven om
förädlingsvärde liknandeoch saknas dock i CFAR. Här redovisas förom

olika delbranscher dels förädlingsvärde från industristatistiken uppgifterna
1991, i tabell 9.2, dels uppgifter från CFAR antalet arbetsställenavser om

och anställda fördelade på olika ägarkategorieri tabellerna 9.1, 9.3 och 9.4.
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SÖU 1994:119livsmedelsindustrinTabell 9.1 och anställda inomAntal arbetsställen samt
andelar för olika Kapitel 9ägare

199219911989 1990

0483 370 3Totalt 3 550arbetsställen 3 512
66 63570 199862 71 571anställda 72

5,05,0 5,0Lantbruks- 5,0arbetsställen, %
27,327,228,9 28,5koop. anställda, %

2,21,9 2,2Konsument- arbetsställen, % 1,8
8,69,38,3koop. anställda, % 8,9

2,82,5Utlands- 2,1arbetsställen, % 2,1
18,7ägda 18,3 15,2 17,7anställda, %

0,20,3Statliga 0,7 1,7arbetsställen, %
1,613,2 1,5%anställda, 5,7

Övriga 89,890,090,4 89,2arbetsställen, %
43,8privata 34,7 44,338,2anställda, %

CFARKälla: arbetsställeregistiet,Centrala företags- och

Även anställda måste denhälften dede privata företagen har än avmerom
dominerande. gällerjordbrukarägda livsmedelsindustrin Detta sär-sägas vara

mejerisek-skilt Sålunda råder inomi de tidigare leden i förädlingskedjan. t.ex.
privata företa-leden spelar demonopolliknande situation. I detom en senare

utlands-har ocksåhögforädlade produkterroll. När det gällerstörregen en
ägda marknadsandel.företag betydandeen

Livsmedelsindustrin utvecklats färre ochhar under lång tid störremot en-
småföretagen, speciellt inomheter. ihågSamtidigt det viktigt kommaär attatt

ocksåvissa gäller bageri-,delbranscher, spelar roll. Detta t.ex.stor menen
köttvamområdet.

tillverkningsindustrins förädlings-Livsmedelsindustrins totalaandel denav
i livsmedelsindu-värde Förädlingsvärdet sysselsattuppgick 1991 till 8%. per

318 000strin jämfört med kro-låg ungefär nivå, 296 000 kronor,på samma
nori tillverkningsindustrin totalt.

ligger slak-Spridningen emellertid Lägstinom livsmedelsindustrin är stor.
och högstteri- 000 sysselsattcharkuteriindustrin med 239 kronoroch per

kvarnindustrin 673 000 sysselsatt.med kronor per
ñskkonservindustrin haft mycketPer fisk- ochsysselsatt har gynnsamen

utveckling.
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Förädli ngsvärde 1994:119SOU
Kapitel 9Tabell 9.2 Förädlingsvärde i löpande priser, totalt och sysselsatt, tkrper

1989 l 990 1991 1991
1989:100

Tillverknin totalt 233 300 238 437 228 268 97,8
industri sysselsatt 287 306 318 110,8per

Livsmedels- totalt 14 815 16 508 18 355 123,9
industri sysselsatt 223 259 296 132,7per

Slakteri- och totalt 3 962 4 360 4 355 109,9
charkindustn sysselsatt 210 232 239 113,8per

Mejeri- totalt 702 1 533 2 855 406,7
industri 1 sysselsatt 70 155 285 407,1per

Frukt- och totalt l 884 2005 2 016 107,0
grönsaks- sysselsatt 278 315 334 120,1per
konservindustri

Fisk- och totalt 574 599 566 98,6
ñskkonserv- sysselsatt 239 294 329 137,7per
industri

Olje- och totalt 685 494 712 103,9
fettindustn sysselsatt 362 358 444 122,7per

Kvarnindustn totalt 484 558 536 110,7
sysselsatt 595 665 673 113,1per

Bageriindustri totalt 3 299 3 592 3 648 110,6
sysselsatt 225 252 265 117,8per

Sockerindustri totalt 808 761 771 95,4
sysselsatt 388 392 437 112,6per

Choklad- och totalt 2261 2861 1434 117,0
konfekt- sysselsatt 234 258 312 133,3per
industri

Övrig livs- totalt 1 189 l 320 4821 124,6
mcdelsindustn sysselsatt 343 390 427 124,5per
1 Mejeriindustrin visar märklig utveckling med hänsyn till subventio-en att

till mjölkproduktionen avvecklades 1991 skall inräknade i föräd-nema vara
lingsvärdet. Enligt SCB kan felrapportering från något eller några mejeri-stora
företag ha förekommit.

Källa: SCB, Industristatistiken
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1994:119SOUAntal arbetsställen och anställda

Tabell 9.3 Antal arbetsställen slakteri- och charkuteriindu-och anställda i
mejeriindustrinstrin, frukt- andelargrönsakskonservindustrinochsamt resp.

för olika 1992ägare

ochMejeriindustri Frukt-Slakteri- och
grönsakskon-charkuteri-
servindustriindustri

Totalt arbetsställen 166 87474
anställda 16 967 9 308 5 514

Lantbruks- arbetsställen, % 32,5 4,69,3
koop. anställda, % 71,9 2,646,4

Konsument- arbetsställen, % 33,2 0,6 3,4
koop. %anställda, 11,6 5,4-

Utlands- arbetsställen, % 13,9 8,01,1
ägda anställda, % 22,4 9,2 46,1

Statliga arbetsställen, % - - -anställda, % - - -
Övriga 86,5arbetsställen, % 53,0 83,9
privata 39,5 18,9anställda, % 45,9

Källa: Centrala företags arbetsställeregistret, CFARoch

Slakteri- och charkuteriindustrin, den delbranschen, förär störstasom svarar
20% livsmedelsindustrins förädlingsvärde och för ungefär fjärdedelca av en
antalet anställda.av

46% de anställdaLantbrukskooperationen med den arbetsgiva-är störstaav
andelen arbetsställen däremot knappt 10%. Lantbrukskooperatio-ärren men

Övrigadominerar privata företagslakteriledet. har 39% de anställdanen av
arbetsställen.hela 86% Många de privataantalet företagen, företrä-men avav

desvis charkuteriföretag,stycknings- och små och har ofta lokalär mark-en
nad.

Under perioden 1989-1992 har antalet arbetsställen ökat med 6%. Hela
ökningen har skett inom privataden ocksåprivata sektorn harsektorn. Den

sinökat andel de anställda från Samtidigt lantbruks-34% till 40%. harav
kooperationens andel de anställda 55% till 46%. Lantbruks-minskat frånav
kooperationens dominans kan möjligenmed från denna statistikutgångspunkt

ha försvagats något undersägas perioden. emellertid felaktig slut-Detta är en
då lantbrukskooperationens arbetsställen ofta liggerså mycketär större,sats

tidigare i förädlingskedjan och därmed mindre arbetsintensiv verksam-har en
het.

begreppetUnder ntejeriindustri mejeriindustriredovisas såväl egentlig som
glassindustri. Mejeriindustrins andel livsmedelsindustrins förädlingsvärdeav
och antal anställda uppgår till 13-14%.
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Under perioden 1989-1992 har antalet arbetsställen minskat SOUtill 166, 1994:119mot-
svarande 6%. Kapitel 9Antalet anställda har emellertid minskat med mindre 1%.ca än

I tabell 9.3 redovisas såväl egentlig mejeriindusui glassindustri. Idensom
egentliga mejeriindustrin lantbrukskooperationenär helt dominerande ägare
medan glassindustrin i huvudsak plivatägd. Någotär förenklat kan således

likhetsteckensättas mellan egentlig rnejeriindustri och lantbrukskooperationen
mellan glassindustrin och privata företag. Härav följer detresp. inte är sär-att

skilt meningsfullt jämföra utvecklingen marknadsandelarnaatt för olikaav
ägare.

Frukt- och grönsakskonservindustrin för något mindre 10%änsvarar av
antalet arbetsställen och sysselsatta inom livsmedelsindustrin.

Förutom konserver ingår framföräven allt djupfrysta, också torkademen
produkter i vanlsortimentet.

Antalet arbetsställen har minskat till 87 under perioden 1989-1992, mot-
svarande 7%. Antalet anställda har minskat med 11%. Förändringen av an
talet anställda har emellertid gått både och ned. Under 1991 antaletupp var an-
ställda fler under 1989.än Minskningen mellan 1991 och 1992 hela 14%.var

Denna delbransch domineras utlandsägda och övriga privata företagav
med sammanlagt 90%över antalet anställda. De utlandsägda företagenav
hade 8% Övrigaarbetsställena 46% antalet anställda. privata,av men av som
hade andel anställda, hade 84% arbetsställena. De utlandsägda före-samma av

arbetsställen har sålunda 10tagens gånger fler anställda i genomsnitt. Bådeca
de utlandsägda och övriga privata företag har ökat sina andelar det totalaav
antalet anställda under perioden de utlandsägda dock betydligt mer.-

Tabell 9.4 Antal arbetsställen och anställda i kvarnindustrin, bageriindu-
strin flsk- och flskkonservindustrin andelarsamt för olika 1992ägareresp.

Kvarnindustrin Bageliindustrin Fisk- och
ñskkonserv-
industri

Totalt arbetsställen 164 1523 137
anställda 599 16 073 8061

Lantbruks- arbetsställen, % 3,7 2,0 0,7
koop. anställda, % 38,2 15,9

Konsument- arbetsställen, % 1,2 2,2 1,5
koop. anställda, % 15,0 10,6 9,0

Utlands- arbetsställen, % 1,8 1,3 0,7
ägda anställda, % 8,0 24,5 -
Statliga arbetsställen, % 0,6 - -anställda, % 2,0 - -
Övriga arbetsställen, % 92,7 94,5 97,1
privata anställda, % 36,7 49,0 90,5

Källa: Centrala företags- och arbetsställeregistret, CFAR
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1994:119SOUförädlingsvärdelivsmedelsindustrinstotala ärandel denKvarnindustrins av
9Kapitelungefär 1%.3% dess anställdaoch av

Dessahandelskvamarna.kvarnindustrin domineras i dagDen svenska av
finns s.k.mjöl och säljs. Därutöverförädlas till bl.a.köper spannmål som

tillbakaspannmålen för sedan lämnaersättning mallönekvarnar, attmotsom
den till ägaren.

ungefär likaövriga privata harLantbrukskooperationen och ägare stor an-
domine-Lantbrukskooperationen detta37-38%.del de anställda, är trotsav

4% antaletanläggningsstruktur,beroende på heltrande, bl.a. avannanen
spannmålsleve-både tillövriga privata. Närhetenarbetsställen 93% förmot

KFJuvel harbetydelse.bagerier, har härvidlagoch kunder,rantörer stor
iminskat sittStockholmsanläggningnedläggning sin engagemanggenom av

anställda.kvamindustrin och har 15% deav
charku-efter slakteri- ochkommerBageriindustrin den delbranschär som

totala föräd-livsmedelsindustrinsstorleksordning med 17%teriindustrin i av
produktionhantverksmässig ochmedlingsvärde. Bagerier ofta små företagär

24%livsmedelsindustrins anställdabageriindustrin har därför andelen av
forädlingsvärde.överstiger andelen dessavsom

fjärdedelarbageribranschen medägandet iDet privata närmareär trestort
fjärde-mindresäkerhet mycketanställda. med ände Detta tremotsvararav
mind-privata företagen mycketberoende dels dedelar marknaden ärattav

privata företa-dels dearbetsproduktivitetoch därmed ofta har lägre attenre
produktionsinriktning konditorikaraktär,ofta ärhar mer ar-somavgen en

arbetar ianställda på den privata sidanbetskrävande. tredjedel deEn ut-av
de konsumentko-lantbrukskooperativalandsägda företag. Såväl de som

perio-de anställda underungefär oförändrad andeloperativa företagen har av
11%.den, ungefär 15 resp.

fjärdedelföretags tillsammans inte harTrots dessa änatt ca enmergrupper
mjukt matbröd. Dettasamlat utbud görde anställda, har dessa ett stort avav

mjukt matbröd.marknadsledande påde kooperativa företagen till
på markna-marknadsledande och dominerandeWasabrödPå sätt ärsamma

för knäckebröd.den
beredda fisk- och skal-industrielltFisk- fiskkonservindttstrin tillverkaroch

saltadfiskfiléer, torkad, rökt ochfärska djupfrystadjursprodukter, dvs. och
färdiglagade ñskrätter.skaldjursinläggningar, kaviar ochfisk fisk- ochsamt

föräd-livsmedelsindustrins totala3%delbransch förDenna svarar ca av
lingsvärde och antal sysselsatta.

till 137,1989-1992 minskatunder periodenAntalet arbetsställen har mot-
26%, dvs.tid minskat medanställda undersvarande l3%. Antalet har samma

medbranschdominerande inom dennadubbla. privata sidan heltdet Den är
anställda.ungefär 90% antaletav
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1994:1 19SOUStorleksgrupper
Kapitel 9koncentration, företagenLivsmedelsindustrin präglas ökadnämntssom av

:småföretagen heltblir allt färre och allt Antalsmässigt emellertidstörre. är
dominerande.

Diagram 9.1 anställda 1989Andelen företag i olika antalstorleksgruppcr
och 1992 i livsmedelsindustrin %totalt inkl. drycker och tobak,
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livsmedelsindustrin 80% företagen iI finns fortfarande storleksgruppenca av
fler 100till 19 anställda. Andelen företag med anställda mycketän ärupp

medliten. storleksgruppen andel ökar den 20-49 anställda.Den enda ärvars

Diagram storleksgrupper9.2 Andelen Företag i olika antal anställda 1989
1992 slakteriindustdn, %och i
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Att andelen slakteriföretag periodenmed under19 anställda ökatt.o.m.upp
förklaras nytillkomnaantal s.k. småskaliga slakterier..ettav
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Diagram 9.3 Andelen företag i olika storleksgrupper antal SOU 1994:119anställda 1989
och 1992 i charkuteriindustiin, Kapitel 9%
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Diagram 9.4 Andelen företag i olika storleksgrupper antal anställda 1989
och 1992 i mjölkförädlingsindustrin, %
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Mjölkförädlingsindustrin skiljer sig markant från övrig livsmedelsindustri i
fråga företagsstruktur. Smâföretagen spelar totaltom mindreavsevärtsett en
roll även deras andel Ökat något mellan 1989 och 1992 på grundom att ettav
antal gårdsmejerier etablerats. Företagen med 100-499 anställda har minskat
andelsmässigt. Detta beror på företagsfusioner dels medfört attsom gruppen
företag med fler 500än anställda ökat, dels företag med 20- 49att gruppen
anställda ökat andelsmässigt. Den ökningen inte någonsenare motsvarar
ökning det faktiska antalet företag.av

å
l
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Diagram 9.5 Andelen SOU 1994:119företag i olika storleksgmpper antal 1989anställda
Kapitel 9och 1992 i bageriindustrin, %
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9.2 Lönsamhet

Under perioden 1989-1992 har lönsamheten i tillverkningsindustrin generellt
varit fallande och på många år. Livsmedelsindustrinsämre harän docksett

haft stigande lönsamhetsutveckling med kraftig 1992. 1991en toppen var
livsmedelsindustrin den lönsammaste branschen i hela industrin och 1992 den

läkemedelsindustrinl.lönsammaste efternäst Avkastningen på kapitaleget
ökade med 10 procentenheter under perioden.ca

tabell 9.5I redovisas några s.k. nyckeltal bild lönsamhets-som ger en av
utvecklingen i tillverknings- och livsmedelsindustrin totalt i del-antalsamt ett
branscher. Värden redovisas för år 1989-1992 och medianvärdenresp. avser
för företag med fler 20 anställda.än

Se1 Statistiskameddelanden,Industriföretagen1990-1991,1991-1992.Jämförelsenavserföretagmed 50anställda.änmer
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Tabell 9.5 Avkastning på och SOUtotalt kapital 1994:119rörelseresultat i förhål-eget samt
lande till omsättningen i tillverknings- och livsmedelsindustri totalt del-samt Kapitel 9branscher

1989 1990 1991 1992
Tillverkningsindustri avk. kap.,% 21,7 14,8 7,9 5,2eget

avk. totalt kap.,% 8,7 8,3 6,8 6,5
rörelseres.oms.,% 7,5 7,1 6,2 6,1

Livsmedels-,dryckes- avk. kap.,% 16,5 16,2 26,217,5eget
och tobaks- avk. totalt kap.,% 7,7 8,7vann, 9,2 11,9

industri röre1seres.oms.,% 5,0 5 5 5 6 8, ,
Slakteriindustri avk. kap.,% 6,8 6,3 8,9 5,8eget

avk. totalt kap.,% 5,5 6,6 8,8 9,5
röre1seres.oms.,% 1,5 1,7 2,9 3,1

Charkuteriindustri avk. kap.,% 22,1 26,3 24,5 26,8eget
avk. totalt kap.,% 10,3 10,6 9,6 13,2
röre1seres.oms.,% 4,0 3,8 3,4 4,8

Mjölkförädlings- avk. kap.,% 0,6 0,9 1,6l 8,8eget
industri avk. totalt kap.,% 1,9 1,8 5 5

röre1seres.oms.,% 1,5 1,8 2,1 5,0

Frukt- och grönsaks- avk. kap.,% 1 27,7 28,1 29,1eget
konservindustn avk. totalt kap.,% 7,6 14,0 13,7 12,7

röre1seres.oms.,% 6,7 8,8 7,7 8,0

Fisk- och ñsk- avk. kap.,% -3,5 8,3 22,6 22,7eget
konservindustri avk. kap.,%totalt 5,2 8,7 10,2 13,0

röre1seres.oms.,% 4,0 5,7 3,4 6,1

Bageriindustn avk. kap.,% 19,3 8,2 7,2 28,9eget
avk. kap.,%totalt 7,5 6 9 7,1 10,5
röre1seres.oms.,% 6,5 5,3 8

Avkastning på kapital. efterResultat avskrivningar, finansiellaeget intäkter
och kostnader i beräknat kapital obeskattadeprocent eget ochav reserverkapitaleget
Avkastning på totalt kapital. Resultat efter finansiella intäkter i procent avbalansomslutningen
R0relseresultatørrtrâttning. Rörelseresultat före avskrivningar i procent avomsättning

Källa: Nyckeltal för livsmedelsindustrin, SCB

Tabellen intryck lönsamhetsnivånett varierar högstger att mellanav avsevärt
olika delbranscher. Den icke konkurrensutsatta och i högre grad reglerade in-
dustrin, slakteri- och mjölkförädlingsindustrin, visar lägre avkastningsnivåer.
Men dessa industrier tillägs största delen jordbrukare, samtidigt ärav som
dessa industriers viktigaste råvamleverantörer. En del avkastningen kanav
därför i formägarna högre avräkningspriser råvarornages och dettaav
drar då ned de redovisade resultaten. Därför skall i jämfö-man vara varsam
relsen avkastningsnivåer mellan olika delbranscher. Men deav olikatre av-
kastningsmåtten visar stigande tendens for slakteri-även och mjölkföräd-en
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SOU 1994:119kapitalför avkastningen påundantaglingsindustri under perioden, med eget
9Kapitelfaller a: 1992.som

prisanalysen i ka-uppmärksammades ispecielltCharkuteribranschen, som
på såvällönsamhetenpitel uppvisar den högsta och jämnaste eget to-som

visadedelbranscher. I kapitel 7livsmedelsindustrinstalt kapital alla ett om-av
1990jordbruksrávaror,priserna påfattande siffermaterial de sänktaatt som

till konsu-fördes vidareåstadkomma, inte heltårs reform lyckades med att
livsmedelsindustrin.idel vinsten stannadeutanmenterna en av

i stället uppkom-ökade lönsamhetennågot tyder på denFinns det attsom
in-arbetskostnadema irationaliseringsvinster nedmit pressatsomgenom

priseri form lägretill konsumenternadustrin detta förts vidareutan att av
inget stöd9.5 och 9.6 nedan finns detSom jämförelse tabellvi vidser en av

äri stället både rörelse-dominerande tendensenför sådan tanke. Den atten
saluvärdet omsättningenandelaroch arbetskraftskostnademasresultatens av

stiger under perioden.

omsättningomsättning ochTabell Arbetskraftskostnad i förhållande till9.6
några del-livsmedelsindustri totalt ii tillverknings- ochanställd samtper

branscher
1991 19921989 1990

3129 30% 29Tillverkningsindustri arb. kraftskostn.oms.,
825773 796697oms.anst., tkr

1818kraftskostn.oms., % 16 17Livsmedels-, dryckes- arb.
379265 274 l1 176 1 1tobaks- oms.anst., tkrochvaru

industri

128 9% 6Slakteriinduslri arb. kraftskostn.oms.,
108 962223 2 062 2 l3oms.anst., tkr

13 14 14% 13Charkuteriindustn kraftskostnjoms.,arb.
560529 1473 1 417 1oms.anst., tkr l

108 11kraftskostn.oms., % 7Mjölkforädlings- arb.
485585 2 131 22 380 2industri oms.anst., tkr

1918 16 19kraftskostnjoms., %Frukt- och grönsaks- arb.
218 414092 284 1 1konservindustri oms.anst., tkr 1 1

1616 16kraftskostmoms., % 17Fisk- och ñskkon- arb.
208 353 447064 1 loms.anst., tkr l 1servindustri

36 35% 37 38kraftskostnjoms.,Bageriindustri arb.
624514 522 575omsanst., tkr

Arbetskraftskostnadonzsättning. kollek-Totala löner, arbetsgivaravgifter och
tiva avgifter i omsättningenprocent av

medelantalet anställdaOmsättning anställd. Omsättning dividerat medper

SCBför livsmedelsindustrin,Källa: Nyckeltal

kapitel stärks denSammanfattningsvis slutsatserna från 7kan sägas att av
jord-utvecklingen. Denbild SCB:s ñnansstatistik för företagen ger avsom
jord-avräkningspriserna tillbmkspolitiska reformen lyckades med sänkaatt
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brukarna. Men den har delvis misslyckats med föra dessa SOUvinster 1994:1 19vidare tillatt
konsumenterna. KapitelEn 9de punkterna reformen i sig inteav svaga attvar automa-
tiskt ökade konkurrenstrycket i industri- och handelsleden.

KoB har vid flera tillfällen i skrivelser påtalat de gränsskyddsjusterinatt gar
gjorts efter juli 1991 har skapat överskydd industrinsom kunnatett som ut-

nyttja till höja sina marginaler och därmed sinatt lönsamhet. Detta gäller inte
bara industrin i det reglerade ledet. Om exempelvis priset på slaktade djurkrop-

sjunker på den svenska marknaden och stycknings-par eller charkuteriindu-
strin kan köpa råvaror till sänkta priser det inte säkertär denna prissänk-att
ning fors vidare till konsumenterna på skyddad marknad med konkur-en svag

och där gränsskyddet fortfarande överavgifter pårens konkurrerandetar ut
utländska charkuteriprodukter. Det kan tänkbar förklaring till justvara en att
charkuteriindustrin uppvisar sådan hög lönsamhet.extremten

9.3 Livsmedelsindustrins internationalisering
Som inledningsvisnämnts i detta kapitel präglas svensk livsmedelsindusni av
koncentration till färre och produktionsställenstörre och företag. Samtidigt
spelar småföretagen fortfarande roll. Detta gäller särskilt i vissastoren
branscher.

Tabell 9.7 De 10 livsmedelsföretagenstörsta i Sverige 1992

Företag Omsättning, mkr

Procordia 612ll
Arla 10 901
Slakteriförbundet 5 353
Skanek 0895
Cerealia 0215
Vin Sprit 3 944
Karlshamns 3 641
Scan Invest Slakteriförbundet 3 597
Farmek 3 111
Scan Väst 3 023

Källa: SLIMAffärsvärlden

Situationen inom EU ungefärär densamma. Utvecklingen går ökad kon-mot
centration. Livsmedelsmarknaden fortfarandeär i hög grad nationell. Från
och med 1993 råder emellertid den fria inre marknaden. Dessförinnan var

avsaknad gränsskyddtrots mellan EU-ländema rörligheten för livsmedels-av
produkter begränsad på grund problem administrativ Stor betydel-av av art.

kanske betydelsestörre har lokalat.o.m. skillnaderise, efterfrågan till följd
olika matkultur och levnadsstandard.av
Inom framför allt de högforädlade produktområdena domineras EU:s livs-

medelsindusm några internationella företag.storaav
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SOU 1994:1 19Tabell 9.8 10 livsmedelsföretagen 1992De i Europastörsta
Kapitel 9

Företag Omsättning, mdkr Land

Unilever 243,9 StorbritannienNederländema
Nestlé 210,3 Schweiz
B.A.T. Industries 102,0 Storbritannien
BSN 71,0 Frankrike
Hillsdown Holdings 49,0 Storbritannien
Montedison 48,5 Italien
Allied-Lyons 47,9 Storbritannien
Dalgety 41,4 Storbritannien
Beghin-Say 41,0 Frankrike
Associated British Foods 39,8 Storbritannien

Källa: SLIMAffärsvärlden

Det svenska livsmedelsföretaget 1992, Procordia, långt ifrånstörsta är att
hamna bland Europas tio företag. Unilever, Europas livsme-största största
delsföretag 20 gånger så Procordia.är än stortmer som

Den svenska livsmedelsindustrin tradition hemmamarknadsoriente-är av
rad. Detta har flera orsaker. Lantbrukskooperationens dominerande ställning
och den starka kopplingen till råvaran har haftsäkert betydelse,stor men

betydelse harännu olika handelshinder haft. förädladestörre För produk-mer
där den internationella handeln varit föremål för färre restriktioner har in-ter

för produktion också i andra länder varittresset större.

9.3.1 Svensk utlandsexpansion

Svenskägda livsmedelsföretag inte några aktörer internationellt,är stora men
expansion påbörjades under 1980-talet. Procordia har produktion i Nordenen

Österrike.och Det lantbrukskooperativa Cerealia danskär störste ägare av
kvamindustri och inom bageriindustrin. Skånskaäven ägare Lantmännenstor

Östtyskland.kvamindustri i det fornaäger Arla bedriver iostproduktion Tysk-
land i företag med tyskt mejeriföretag. Likaledessamägs lantbruks-ett ettsom
kooperativa Scan och Kronägg har verksamhet i Italien och Belgien resp.
Baltikum.

9.3.2 Utländskt i Sverigeägande

Utländska intressen har funnits i svensk livsmedelsindustri i många år och det
utländska ägandet fortsätter Öka. Det framför allt i industri tillverkaräratt som

högförädlade produkter och internationellt konkurrensutsatt. Såärmer som
Wasabröd och Findusägs schweiziska Sandoz respektive Nestlé. Det hol-av

ländsk-brittiska företaget Unilever Van den Bergh Foods. Marabouäger och
Gevalia amerikanska Kraft General Foods. Sockerbolagetägs har sinav som
bas i primärförädlingsledet danska Danisco. Det likaledes danskaägs slak-av
teriföretaget Tulip International delägare i Lithells.är
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1994:119SOU10 Handel
Kapitel 10

strukturomvandling. En-genomgått snabbDagligvaruhandeln har en
finnsfanns för 20 år sedanbutikertredjedel det antaldast somaven

på de små och mel-vinnerde butikernakvar. Det terrängär stora som
butikernas bekostnad.lanstora

starkkoncentrerad och det finnsmycketDagligvaruhandeln är en
dominerasdetaljhandel. Båda ledenpartihandel ochkoppling mellan av

och DagabAxelKonsumentkooperationenblocken ICA,de tre stora
egentlig mening finns inte.aktörer iJohnson. Några utländska

lågkonjunk-de årensdagligvaror har underFörsäljningen senasteav
varuområden.väl i jämförelse med andrautvecklatstur

explosionsartade expansion harLågprisbutikernas närmast mattats
blivitbutiker haråret, beroende på dels dessanågot under attsenaste

sig ochövriga butikerlågprisinriktade, delsnågot mindre anpassatatt
generella prissänk-prissättningsfrlosofi extrapriserändrat bytt mot-

ningar.
angelägenhet.grad nationellSvensk dagligvaruhandel i högär en

gäller ioch detfå direkta etableringarDet finns mycket över gränsen
båda riktningarna.

10.1 Struktur

parti-och detaljhandel. Medbestår två led, partihandelLivsmedelshandeln av
huvudsak-till andra privatpersoner,handel i vid mening försäljning änavses

försälj-Detaljhandelligen också till storhushåll.till detaljhandel, avsermen
detaljhan-mellanliggande förädling. Tillning privathushåll nämnvärdtill utan

torghandel ochbutik, också kiosker,del självfallet försäljning iräknas men
försäljning.ambulerande

dagligvaruhandeln, genomgåttsärskiltefterkrigstiden har handeln,Under
butiksföretag harstrukturomvandling. Såväl grossistföretagsnabb somen

blivitbutiker, harenheterna, dvs. lagercentraler ochblivit färre och större.
ICA, Kon-de blockenDagligvaruhandelns båda led domineras tre storaav

DagabAxel Johnson.sumentkooperationen och
koncentre-internationell jämförelse mycketSvensk dagligvaruhandel iär

också mycket stark.och detaljhandelrad. Kopplingen mellan partihandel är
före-framgångsrikamotsvarighet tillPå marknaden saknasden svenska en

ipanihandelsfunktionema helt integreratsdärtagskoncept i bl.a. Europa
omorganisa-dock i sinKonsumentkooperationen hardetaljhandeln. senaste

utländ-varit möjligt Någraföretag så långt dettation försökt efterlikna dessa
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ska aktörer 1994:119finns knappast. SOUIden mån de etablerade på den svenska mark-är
naden de lierade med någotär nära svenskt partihandelsföretag.

10.l.1 Partihandel

Dagligvarupartihandeln domineras de blocken. Dessanämnts tre storasom av
hade 1991 70% dagligvaruförsäljning.allca av

Tabell 10.1 Partihandeln med dagligvaror, marknadsandelar och total
omsättning

1980 1985 1990 1991

ICA 30,7 35,5 35,7 36,1

Konsumentkooperationen 23,6 21,8 18,4 18,4

DagabAxel Johnson 17,2 16,8 16,3 15,9

Övriga fullsorüments-
grossisterBergendahls 3,4 1,4 1,3 1,4

Övriga dagligvarugrossister 25,1 24,5 28,2 28,2

Totalt, % 100 100 100 100

Totalt, mkr exkl. 35 000 57 900 83 200 86 100moms

Källa: Livsmedelspriser och livsmedelskvalitet SOU 1987:44, Publikatio-
Svensk Dagligvanrhandelnen

I övriga dagligvarugrossister ingår också grossister inte har livs-gruppen som
medel i sitt sortiment

Av tabellen framgår ICA har stärkt sin ställning under perioden ochatt att
framför allt Konsumentkooperationen förlorat marknadsandelar.

För 1992 finns inga jämförbara uppgifter beroende på den omstrukturering
pågår i partihandelsledet. ICA förefaller emellertid fortsattha öka sinasom att

marknadsandelar.

l0.1.2 Detaljhandel

Antalet butiker har minskat under lång följd år. Under den 20-senasteen av
årsperioden har det totala antalet butiker minskat med tredjedel.en
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19SOU 994: 1Diagram 110.1 Förändringar butiksantalet 1973-1993
10Kapitel

19 19 19
73 83 93

Källa: Supermarket 6-7 1994nr

Nettominskningen har bromsats något, från 300 butiker årligen i börjanca av
perioden 100till butiker år under perioden 1988 till 1991. De butikerca per

upphört har företrädesvis varit mindre butiker. tendens under deEnsom se-
åren antalet medelstora butiker börjat minska i snabbare takt.är ävennaste att

Ett exempel härpå varuhusens livsmedelsavdelningar. Stormarknadernaär
och särskilt de lågprisbutikema har gått fram 1992starkt under ochstora
1993. Det går framför allt medelstora butiker traditionell karaktär.överut av

Under 1992 butikernyetablerades 55 med sammanlagd butiksyta påen
90 000 kvadratmeter motsvarande i genomsnitt 650 kvadratmeterän 1mer

butik. Av dessa 55 butiker svarade 11 för halva yttillskottet. I dessa myck-per
butiker kan jämförelsevis del fördisponerasstörreet stora antas att ytanen av
dagligvaror nämligen specialvaror. Under 1993 har också 50-talänannat ett-

butiker tillkommit med 60 000 kvadratmeter vilketyta, motsvararnya ca
1 200 kvadratmeter i genomsnitt. någotDetta mindre under 1992. För-är än
delningen butiksstorlekar kan belysas f.n. 10% buti-har drygtattav av
kerna, de 50% omsättningen. 50%I andra ändenstörsta, ca av svarar av
butikerna, förde mindre, bara 10% omsättningen.av

Utvecklingen för några butikstyper sedan 1980 framgår följande tabell.av
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1994:119SOUTabell 10.2 Strukturutveckling 1980-1992.inom dagligvaruhandeln Antal
försäljningsställen och andel försäljningen Kapitel 10av

1980 1990 1991 1992
Butiks- Antal Försälj. Försälj.Antal Antal Försälj. Antal Försälj.
form

Storrnarkn. 40 4,8% 58 7,1% 63 7,8% 8,4%71

Övriga
varuhus 278 13,9% 158 6,9% 145 6,4% 101 5,1%

Övriga
Super-
markets 1319 40,7% 170152,4% 1725 52,1% 1708 53,3%

Totalt,
Super-
market l 637 59,4% l 917 66,4% 900l 66,3% 1 880 66,8%

Service-
butiker 1400 7,3% 2485 9,5% 2440 9,3% 1400 9,1%

Övriga
dagligv.
butiker 6123 33,3% 3918 24,1% 3760 24,4% 3620 24,1%

Totalt 9 160 100% 320 100%8 8 100 100% 7 900 100%
Av HUI defmitioner:använda

dagligvarubutikEn har allsidigt sortiment dagligvaror, dvs. sådanaett av
fyller konsumentens dagliga inköpsbehov-och i de flesta fallävenvaror som

urval dagliga specialvamr.ett av
Stormarknader. Försäljningsställen med minst 2 500 säljyta,kvadratmeter

läge och varuhussortiment.externt
Varuhus. Försäljningsställen med minst l 500 kvadratmeter säljyta, varuhus-
sortiment och stormarlmader.ärsom
Supermarkets. Dagligvarubutiker 400med minst kvadratmeter säljyta.
Servicebutiker. Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment, 250högst kva-
dratmeter säljyta, på söndagar minst 70 timVecka.öppna samt
Ovriga dagligvarubuziker. Livsmedelsbutiker med dagligvarusortiment, högst
399 kvadratmeter säljyta och servicebutiker.ärsom

Källa: HUI
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1994:119SOUmarknads-antal butiker och1991-1993,10.3 DagligvarumarknadenTabell
Kapitel 10andelar

Marknadsandel, %butikerAntal
1992 199319911992 19931991

34,3 34,233,42840 2725ICA 2950

Konsument-
20,1 21,119,8519 464l 624 1 1kooperationen

12,5 13,1825 12,3910 855D-gruppen

5,67,5 7,7039 9801 043 1Axel Johnson

1,6 1,71,4102 103 111Bergendahls

Övriga dagligv.
2,02,0 2,1100950 1 100 1butiker

78,3 77,8400 200 76,5Summa 600 7 77

22,223,5 21,71Annan handel

dagligvaru-Total
100 100100marknad

specialbutiker, kiosker1 Torghandel, m.m.

6-7945-692, 6-793 ochKälla: Supermarket

1992. IKonsumentkooperationen i slutettillsålde BWAxel Johnson av
för-försäljning1992. Dennaregistrerats för decemberstatistiken har detta

förändringen 1993 för Kon-marknadsandelar underklarar knappt 1% i av
sumentkooperationen Axel Johnson.resp.

ligger densin ställning ochår ytterligare stärkt näraICA har under senare
for detaljhandels-i gruppundantagetmarknadsandelpå 35%gräns som anges

konkurrenslagen.kedjor i den nya

10.2 Omsättning och lönsamhet

Partihandel10.2.l

undantag förunder är medförsäljning livsmedel harPartihandelns senareav
1992 positivt.utvecklats
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Tabell 10.4 Omsättning för partihandel med livsmedel, konsumtionsvaror SOU 1994:119
och totalt exkl. moms Kapitel 10

1989 1990 1991 1992

Livsmedel löpande priser, mdkr 128,8 134,7 142,0 127,3
index 1989100 104,6 110,2 98,8

fasta priser, mdkr 110,0 l 10,7 12,51
index 1989:100 100,6 102,3

Konsumtions- löpande priser, mdkr 207,4 216,7 227,4 211,7
index 1989:100 104,5varor 109,6 102,1

fasta priser, mdkr 177,0 178,2 180,2
index 1989:100 100,7 101,8

Partihandel, löpande priser, mdkr 589,9 558,2 577,1 522,0
totalt index 1989:100 94,6 97,8 88,5

Källa: SCB, Inrikeshandelsstatistiken särskilda fastprisberäkningarsamt
inom SCB

Volymtillväxten ungefär 1% år under såväl 1990 1991. 1992var per som
blev däremot mycket dåligt år.ett

Tabell 10.5 Omsättning totalt och sysselsatt förädlingsvärdesamtper persysselsatt i panihandeln för livsmedel totalt, i löpande priserresp.

1988 1991
Omsättning, livsmedel mdkr 106,0 143,6 index 135,5mm.,
totalt totalt, mdkr 474,2 581,4 index 122,6

Omsättning livsmedel tkr 4 466 3395 indexper 119,5mm.,
sysselsatt totalt, tkr 2 626 3 301 index 125,7

Förädlingsvärde livsmedel tkr 319 345 index 108,2mm.,
sysselsatt totalt, tkr 389per 362 index 93,1

Källa: SCB, Tjänstenäringsstatistik

Av tabell 10.5 framgår omsättningen i partihandel för livsmedelatt ökat betyd-
ligt snabbare i panihandelnän totalt. Det gäller för omsättningmotsatta per
anställd.

10.2.2 Detaljhandel

Svensk detaljhandel 1993 269 miljarder kronoromsatte inkl. Dag-ca moms.
ligvaroma svaradeför 157 miljarder lcronor. Andelen livsmedel 75% ellervar
117 miljarder. Detta drygt 13 000 kronormotsvarar och år. Värdetper person

den totala livsmedelskonsumtionenav uppgår till 16 000 kro-per person ca
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1994:119SOUockså storhus-ingåri det högre beloppetförklaras bl.a.Skillnaden attavnor.
KaPitel 10livsmedel.hemmaproduceradekonsumtionhållskonsumtion och av

volymomsättning1991-1993,Detaljhandelsmarknaden10.6Tabell samt
momsinkl.prisutvecklingoch

199319921991
022114 056 117120 828tkrLivsmedel

+2,0+0,1volym,%årförändring f.g.mot
+0,6-5,7priser,%

024213 157053 152159tkrSumma
+0,7-0,8volym,%f.g. årförändringdagligvaror mot
+2,4-3,5priser,%

112 042118 969770127tlcrSumma
-6,4-7,4volym,%f.g. årförändringspecialvaror mot

+0,6+0,5priser,%

066269271 182286 823tkrTotala
-2,6-4,0volym,%f.g. årförändringdetaljhandeln mot

+1,8-1,5priser,%

6-7946-793 ochSupermarketKälla: nr

dagligvaru-två tredjedelarfördagligvarubutikernarenodladeDe avcasvarar
försäljningen.

Lågprisbutikema10.3

Initiativ-Sverige.historia iganska konharlågprisbutikemaDe utpräglade en
lokaler,etablerade sig ioftalokalafrån början entreprenörertagare somvar

Entusiasmen frånlivsmedelsförsäljning.forinte avseddafrån början varsom
ocksåförsökteoch många kommunersällan måttlighåll intekommunalt var

etableringar.hindra sådana
köpte därgrossisttill någonregel kopplingsaknadeButikerna utansom

metodertillverkaren. Entreprenöremasofta direkt frånbilligast,det varvar
pla-kommunalahandelnetableradeoch såväl denokonventionellaibland som

etablerinmedel ingripamed olikaförsökte mot garna.nerare
ochPlan-emellertid skett.hartill lågprishandelni attitydenförändringEn

konkurrerabörjathandeln haretableradeliberaliserats och denbygglagen har
konceptfalli flertalHärvid har använtlågprisentreprenörema.med ettman

fallmånga1000 och Fakta. IRirni,utomlands, Remautvecklats t.ex.som
förstörtdelvisoch därvidgamla butikeromproñlerathar kedjorna bara ur-

sprungsidén.
omsättning-3% den totalalågprisbutiker för120Under 1990 svarade ca av

År försvaradeoch dessamånga butikerungefär dubbelt så1993 fannsen.
Antalet1993.bromsades undertillväxtenomsättningen. Mendrygt 6% av
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butiker ökade då med 20 och omsättningen med 17%, medan SOU 1994:1 19motsvarande
siffror år 1992 50 Kapitel 1030%.var resp.

Nedan redovisas lågprishandelns omfattning i de nordiska länderna.

Tabell 10.7 Lâgprisbutikerna i Norden, 1993

Procentandel av
Antal Oms. 93 Nordens Nordens landets

milj. SEK lågpris- daglig- daglig-
markn. varu- varu-

markn. markn.l
Danmark 600 15 980 26,6 3,3 13,5
Norge 933 26 200 43,7 5,5 23,0
Finland 860 7 60 12,7 1,6 9,0
Sverige 230 10 230 17,0 2,1 6,5
Norden 2 623 60 010 100 112,6
1 Definitionerna på vad räknas lågprisbutik skiljer sig någotsom som
mellan de nordiska länderna.

Källa: Supemiarket 394nr

Lågprisbutikerna har i internationell jämförelse liten marknadsandel ien
Sverige. Absolut har Danmark, Norge och Finland flersett lågprisbutiker och
lågprisbutikernas andel den nationella dagligvarumarknaden lägst iav
Sverige. Tillväxten har emellertid varit relativt snabb de åren.senaste

Lägprisbutikernas marknadsandel kan öka framöverväntas ande-även om
len kanske inte blir så i Norge. Bland KoB:sstor undersökningsom annat av
lågprisbutikemas kunder se avsnitt 10.3.1 vid handen marknads-ger att en
andel på minst 10 under 20% trolig. Nivån beror bl.a. hurmen mer an-

handel sig. Prisskillnaden mellannan lågprisbutiker ochanpassar traditionell
handel tenderar minska. Detta beror den traditionellaatt handeln i högatt
grad övergivit extrapriskonceptet och i stället på ständigt lågt pris ellersatsat

särskilt lågprissortiment, vilketett har medfört generellt lägre prisnivå.setten
Samtidigt lågprisbutikerna på bli sinasatsar kunders huvudleverantöratt och
inte bara komplement. Mcd detta följer bl.a. ökad satsning på färskvaror och
ökat utbud märkesvaror. Härigenom stiger också denav genomsnittliga pris-
nivån.

l Sverige,västra med Göteborg spelar lågprisbutikernacentrum,som en
roll. Storstadsområdena,stor i synnerhet Stockholmsområdet, har annars en

låg, snabbt växande andel. Relativt har lågprisbutikernamen bety-sett större
delse för boende på mindre och landsbygden.orter
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10.3.l Konsumentattityder Iågprisbutikertill SOU 1994:119
Kapitel 10På Konsumentberedmngens uppdrag har ekon. dr. Kann Tollm genomfört

lågprisbutikerl.konsumentstudie attityder till Undersökningenen om genom-
fördes under maj 1992 i Enköping, där lågprisbutikstörre etablerats underen
hösten 1990. frågorDe beredningen önskade på bl.a. hur lågprisidénsvar var
tagits i konsumentledet, vilket inflytande lågprisbutikeremot kan förväntas

på den framtidautöva marknadsstrukturen inom svensk dagligvaruhandel
de till olika grad lågprisbutikensamt skiljer sigom grupper som accepterat

från dem inteännu butiksfonnen.prövatsom
Ett tydligt resultat är fullt lågprisbutikenatt utgruppen accepteratsom

skiljer sig från övriga vad gäller den betydelse fasterde vid prissom
jämfört med andra butiksattribut. Andelen matinköpare deattsom uppgav
förlade huvuddelen dagligvaruinköpen i lågprisbutiken 28%.av var

Då matinköpama ombads beskriva lågprisbutikcn framkom butiks-att att
formen kan vissa starka konsumentönskemålmöta inte alla. Konsu-men
mentönskemål lågprisbutiken bemöter lågt prisär och tydlig prisin-som
fonnation i butik. Om detta råder det samstämmighet i kundgruppen,storen
dvs. också bland dem endast sporadiskt besöker lågprisbutiken.som

Beträffande andra konsumentönskemål enighetenär lägre lågpris-om
butikens förmåga dessa. Upplevelsenmöta atmosfären i lågprisbutikenatt av
visade sig den aspekt skiljer den lojale lågpriskunden frånvara mest öv-som
riga. Atmosfären beskrevs opersonlig den och speci-som av senare gruppen
ellt matinköpare och de med högre utbildning. Andra viktigaav yngre av
önskemål lågprisbutiken inte kunde bl.a. manuell betjäningmötasom var

sortimentets bredd och djup. Det sistnämndasamt ansågs särskilt betydel-
sefullt matinköpare.av yngre

Det i förstaär hand efter analys hur matinköpare skiljer sig i frågaen av
värdering butiksattribut och upplevelse lågprisbutiken,om av av som en

förståelse erhålls varför 28% valt lågprisbutiken förstahandsbutikav som
varför 20% aldrig besökt butiken. Det primärt skiljerresp. dessasom grupper

åt, inköpär dagligvarori den förraatt aktivitet i förstaärav gruppen en som
hand ekonomiska överväganden. Manstyrs kan detsäga sociala ochav att
lustbetonade inslaget i inköpsaktiviteten sidan.satts

I diagram 10.2 sammanfattas vissa resultaten. Här visas butiksegen-av att
skaper urvalets storlek, lokalens utseende och utformning,som personalens
tjänstvillighet och kunskap sortimentet förekomsten manuell be-samtom av
tjäning har mindre betydelse bland dem fullt ut lågprisbu-som accepterat
tiken.

Konsumenterna1 och lågprisbutiken.En studie ändradeköpvanori dagligvaruhandelnavSOU 1992:117. Delbetänkande Konsumentberedningen.SeocksåKoB:s faktabladav nr12, 1992.november
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1994:119SOUDiagram 10.2 Butiksattribut tillbetydelse bland kunder och icke kunderav
10Kapitellågprisbutiken.

I diagrammet visas inköpareandelen inom A, D, E och Fresp. grupp som
följande attribut, då de ombads från lista beståendeett attuppgav av en av

tjugo attribut välja fem:
Sällan eller aldrig fel på kvittot vid betalning- Prismärlcningpüslapp på varje vara- Stort olika varianter,urval märken och fabrikatav av samma vara- ljusEn och fräsch lokal- Manuell betjäning kött, charkuterier, fisk ocheller brödost,avw visarEn personal personlig attityd till butikens kundersom en- En personal har hög kunskap sortimentet.som om-

60 ..

50 --

I40-- Grupp A
. Grupp D30

Grupp E
20 -- Grupp F
10 ..

0 : : : 5 : :
Kvitto Pris Urval Lokal O-disk Attityd Ktrslq

Grupp A 28%lågprisbutiken Förstahandsbutikuppgav som
Grupp lågprisbutikenD Första-, Andra- elleruppgav som
Tredjehandsbutik 55%
Grupp E inte lågprisbutiken Första-, Andra- elleruppgav som
Tredjehandsbutik, ibland kund 25%ärmen som
Grupp F har aldrig varit kund i lågprisbutiken 20%

Källa: Konsumenterna och lågprisbutiken. studie ändrade köpvanoriEn av
dagligvaruhandeln SOU 1992:117. Delbetänkande Konsumentbered-av
ningen

En skillnad gäller hur mycket tid och kraft matinköpare vill tillavsättaannan
köpa Med viss generalisering kan de valt låg-sägasatt matvaror. atten som

prisbutiken förstahandsbutik beredda färdas längre sträcka tillär attsom en
sin butik. Vidare upplevde de inte i lika hög grad övri butikslokalensom ga

kundovänlig. De upplever kort fördelen prisnivåen lågsagtsom av som
deras totala uppoffring.större än

Vid analys olika bakgrundsfaktorer inkomst, kön, ålder, hushålls-en av -
kategori visade det sig lågprisidén alla kategorier ochetc. att accepterats av-

kundgruppen handlar i lågprisbutiken således god speglingutgöratt som en
totalpopulationen. awikelserEtt kan dock någotEn störrenoteras.av par an-

del lågpriskundema 65 år, lever i flerpersonershushållär än samtav yngre
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har total sammanlagd årsinkomst SOU 1994:119000300 lcr. Gruppenunderstigeren som
10Kapitelinte lågprisbutikenprövat totalpopulationen,är någotomvänt äldresom än

består till högre andel med högskole-universitetsutbildningen av personer
innehåller fler och tvåpersonershushåll.samt en-

Kan utifrån denna studie dra några slutsatser 1.ågprisbutikerman är ettom
tilltagande fenomen Karin Tollin både på denna fråga.och Ja pånejsvarar
grund den höga benägenheten inom samtliga ålders-, inkomst- och hus-av
hållskategorier planera inköpen och beakta olikheter mellan dagligvaru-att att
butikers erbjudanden och prisnivåer. Syftet hålla matkostnaden.är att nere
Svaret blir nej på grund den betydelse flertalet matinköpare fäster vidav som
butiksattribut medverkar till inköpsaktiviteten lustbetonad.göra Härattsom
åsyftas bl.a. butikslokalen ljus ochär fräsch, manuell betjäningatt att
förekommer personalen tillmötesgåendeär och visar personligsamt att en
attityd.

Studien utfördes 1992. Lågprisbutikema har dess isedan antal,växt men
möjligen i långsammare takt vad hade varitän fallet inte den tradi-en som om
tionella dagligvaruhandeln till viss del sitt koncept.anpassat

10.4 Handelns internationalisering

Europeisk dagligvaruhandel antal aktörer. Många dessaett stort ärrymmer av
mycket och i flera länder. Dessastora regel helintegreradeäropererar som
kedjor, dvs. företag med såväl partihandelsfunktion detaljhandelsfunk-som
tion. Detta total styrning varuflödet möjliggöroch mycket kostnads-ger av ein
effektiv organisation och dessa företag har också varit mycket framgångsrika.

Den pågående utvecklingen i svensk dagligvaruhandel påverkad dettaav
synsätt.

10.4.l Partihandel

Samtliga block deltar i internationellt inköpssamarbette inomtre förramen
olika organisationer. Härigenom uppnås bättre ochinköpsvillkor tillgång till
produkter marknadsförs under inköpsorganisationens varumärken. Dettasom
samarbete kan också ha avskräckande effekt utländska kedjors intresseen
för etablera sig i Sverige.att

Det finns f.n. inte någon, i fall inte någon omfattande, grossist-vart mer
verksamhet i Sverige med utländska Inte bedrivsägare. heller grossistverk-
samhet med svenska i utlandet.ägare Det enda svensk dagligvaru-exemplet
handels etablering utomlands lanseringenär ICA-konceptet i iNorgeav sam-
arbete med bakomägaren Rimi.
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1994:119SOUl0.4.2 Detaljhandel
10Kapitel

Det har under många år talats Sverige.. Ettutländska etableringar. .om exem-1
pel tyska Aldi, mycket partihan-lågpriskedja med inbyggdär är storsom en
delsfunktion. Någon sådan etablering etableringarhar emellertid inte skett. De
med utländsk koppling gjorts Tyskland, Rimi och RemaSpar frånärsom
1000 från frånNorge Fakta Danmark. kedjor har i sina hemländerDessasamt

partihandelsfunktion. Etableringen emellertid ii Sverige har skettegen samar-
bete någotderamed blocken och styrningen i hög graddärigenom överlåtsav
till blocken. etableringarDessa har inte blivit någon succé och därmedstörre
inte bidragit till önskvärd konkurrens.större
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1994:119SOUGlobala försörjningsfrågor11
Kapitel 11

Produktionen livsmedel i världen fortsätter öka snabbare be-änattav
folkningstillväxten, i långsammare takt. Samtidigt ökar efter-änom
frågan på livsmedel i u-världen snabbare produktionen, varför alltän en

del importeras. Fortfarande beräknas 800 mil-större närmarematenav
20%joner u-världens invånare fel- och undemärda.av vara

Handel kommer allt viktigare förutsättning föratt att tryggavara en
livsmedelsförsörjningen. Huvuddelen u-ländernas konsumtion mås-av

dock täckas produktion fortsättningsvis. Det därföräven ärte av egen
viktigt livsmedelsproduktionen i i-världen och internationell handelatt
bedrivs så inte incitamenten bygga och utveckla livsmedelsproatt att upp
duktionen i u-världen störs.

livsmedelsförsörjninglGlobal1.11

ll.l.l försörjningskapacitetJordens

Jordens kapacitet för livsmedelsforsöijning räcker till för föda hela jordensatt
befolkning på tillfredsställande fördelningenProblemet den snedasätt. ärett

medför alltför fattiga för kunna ef-äratt stora attav resurserna, som grupper
terfråga tillräcklig mängd Samtidigt kommer ökad befolkning år 2010mat. -
räknar med jorden skall hysa miljarder7,2 människor jämfört medattman

miljarder5,3 år 1990 ställa högre krav på brukningsmetoderatt varsarnma-
inte den fysiska kapaciteten ska hotas. jordbruks-FNzs och livsmedels-om

organz,FAO, betonar hållbar teknologi måste användas för öka jord-att att
bruksproduktionen, dessutom skapandet institutioner och incita-ärmen av

definieradet.ex. äganderätter, ekonomiska styrmedel, producerment pays
principle, lagar och regler verkar i miljövänlig riktning betydel-storsom av

Ökad produktion förutsätter intensivare jordbruksmetoder ökadoch bevatt-se.
ning. markMer kommer användas för jordbruksändamål. Trycket mark-att

och på miljön i kommer därmed öka. I södra Asien detärstort attresursema
allvarligaste problemet brist på jordbruksmark, medan brist på ärvatten
huvudproblemet i andra områden.

1 utförligFör redogörelsekring dessafrågorhänvisastill faktabladK0B:senmer nr mars
1992Livsmedelsförsörjningeni världen.

Uppgifterna2 hämtadei FAOzsskrift Agriculture: 2010.Towardsår
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l1.l.2 Produktion konsumtion SOU 1994:1och livsmedel 19av
Kapitel ll

Produktionen livsmedel fortsätter öka snabbare befolkningstillväx-änattav
ÖkningstaktenDärmed ökar också livsmedelstillgångenten. harper person.

dock minskat. I världen helhet jordbruksproduktionen 3%medstegsom per
år under 1960-talet, med 2,4% år under 1970-talet och med 2,2% årper per
under 1980-talet. FAO räknar med denna tendens ska fortsätta och jord-att att
bruksproduktionen skall öka med 1,8% år under de 20 åren.närmasteper
Tillväxten i u-världen kommer högre, 2,6% år 198890-2010.att vara per
Därmed räknar med produktionen capitaäven kommer öka iattman attper u-
världen, med viktigt undantag Afrika söder Sahara. Här förutserett om man-
i stället produktionen sjunker 0,2%med år. Fortsattaatt ök-per person per
ningar i livsmedelsproduktionen kommer små för många andraävenatt vara
länder och befolkningsgrupper. Kronisk undemärin kommer bestå.attg

Efterfrågan på livsmedel har i u-världen helhet ökat snabbare änsom pro-
duktionen och kommer så fortsättningsvis.göra Det betyderäven im-att att

ökar. Denna trend har varit tydlig under längre period. U-ländema,porten en
traditionellt varit betydande jordbruksprodukter,nettoexportörersom av

ökade väsentligt sin import från i-ländema under framför 1970-talet,allt då
exportinkomster följd olje-boomen och tillgången till internationelltsom en av
kapital ökade kraftigt. 198890 hade u-ländemas exportöverskott minskat till
5 miljarder dollar år från 196971 ha varit 17,5 miljarder dollar år iattper per
198890 års priser.

Konsurntionsmönstren har följd den ekonomiska tillväxten änd-som en av
förändring förstärkts med ökad import. U-ländemasrats, ökade im-en som

delvisär konsekvens förmånligade villkor i-ländemaport kan erbjudaen av
tack exportsubventioner. U-ländernas import livsmedel förbrukarvare av

delar bistånd och exportinkomster, samtidigtstora marknaden för deav som
inhemska producentema försämras. Samtidigt självfallet importär nöd-en
vändighet för länder inte sikt själva kan försörja sin befolkning.som ens

1l.l.3 Livsmedelstillgång undernäringoch

Livsmedelstillgången dietarymätt supply DESper person som energy
ökade enligt FAO:s beräkningar i u-ländema från 2 120 kcal dag tillper

Även2 470 kcal dag under perioden 196971-198890. mellanper gapetom
och u-världens livsmedelskonsumtion fortfarande drygt 900 kcalär stort -

dag minskade det under perioden. U-världens livsmedelskonsumtionper -
66% i-världens 196971 och årenhade 198890 ökat till 73%. Undervar av

1970-talet ökade livsmedelstillgången väsentligt i alla utvecklings-per person
regioner Afrika, medan 1980-talet uppvisade betydligt lägre ökningstaktutom

Österni alla regioner Fjärran Kina. 1980-talet har kallats det förlora-utom
de årtiondet och kännetecknades besvärliga förhållanden för ekonomiskav
utveckling inkl. tillväxt i jordbruksproduktionen.

FAO också beräkningargör fel-antalet och undemärda.över Sedan början
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1970-talet har SOU 1994:1antalet 19undemärda minskat tali såväl absoluta mättav som som
Kapitel 11andel u-världens befolkning. 196971 941till miljoneruppgick antaletav per-

36%, för 198890 ha sjunkit 20%.till 786 miljonerattsoner personer
Med tanke på befolkningen under denna med väl mil-period ökat överatt en
jard detta hoppingivande siffrorär samtidigt upprörandedet är när-attsom-

800 miljoner hungrar någon reell brist pådet inte finnsmare trots attpersoner
mat.

FAO:sI studie Agriculture: Towards 2010 livsmedels-görs överprognoser
tillgången under kommande decennier. 2010 räknar med livsmedels-attman
tillgången har ökat till drygt 2 700 kcal dag och Utsiktema förper person.
Afrika, hyser tredjedel världens fortsattundemärda, dystra. Omärsom en av
denna realiseras skulle det tyda på antalet undemärda kan minskaprognos att
från dagens 800 miljoner till 650 miljoner 2010.ca

Vid FAO:s och Världshälsoorganisationen WHO:s internationella nutri-
tionskonferens IGN-konferensen i december 1992 deklarationantogs en
och handlingsplan för förbättra näringstillståndet i världen. ICN-dekla-atten
rationen ställde följande mål:upp

under innevarande ånionde allt förgöra svältkatastrofer ochatt att utrota:-
dödsfall orsakas därav, svält och näringsbristsjukdomar i katastrof-som
områden, jod- och A-vitaminbrist, samt

under 1990-talet reducera bl.a. svält, undemäringavsevärt och kost-att-
relaterade sjukdomar.

Flertalet målen syftar på situationen i u-ländemanärmast och skall beaktasav
Sverige biståndsgivare. Andra mål milcronäringsbrist,rör t.ex.av som som

kostrelaterade sjukdomar och amning iberör högäven grad En svenskoss.
handlingsplan håller utarbetas Livsmedelsverket i syfte uppnå deatt av att
för Sverige relevanta målen.

viktigasteDen orsaken ock långt ifrån den enda -till undemäring ärom-
otillräckliga inkomster, varför fortsatt ekonomisk tillväxt med effektivparat
fördelning de inkomster denna är betydelse förstörstagenererarav som av att
undanröja undemäringen. Att tillväxten kan ske ijQrdbruket viktigt, efter-är

majoriteten fattiga beroende jordbruket sysselsättning och in-är försom av
Ökadkomster. produktion och produktivitet såledesjordbruket bland dei är

främsta bekämpasätten fattigdom och undemäring.att

11.2 Livsmedelspolitik i och u-länder

Jordbruket hari de allra flesta u-länder betydelse för för-mycket attstoren
sörja befolkningen, för erhålla sysselsättningen.exportinkomster förochatt
Många världens fattiga länder jordbruksexportörer eller potentiella jord-ärav
bruksexportörer. Till följd bland skuldkris, och låga priser förkrigannatav
deras produkter hade dessa länder under 1980-talet långsam, i vissa regi-en

till och med negativ, ekonomisk tillväxt. skäl till minskad köp-Ettoner annat
kraft i dessa regioner den ekonomiska politik förs i mångaär u-länderatt som
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SOU 1994:119ofta skyddar industrin och stadsbefolknin på jordbrukets bekostnad.gen
Kapitel llMedan vi i subventionerar jordbruket hjälpmed höga tullmurar ochväst av

bidrag budgeten, beskattas, direkt eller oftare indirekt, jordbruket iöver u-
världen.

Även det till del den politik bedrivs u-länderna självaärstorom som av
kommer problemen med undemäring och fattigdom kanavgöraattsom om

undanröjas, ocksåhar vi i axla för livsmedelssitua-väst ett stort attansvar
tionen i världen. Som direkt följd västvärlden ökat sin produktionatten av av
jordbruksprodukter med hjälp tullmurar subventioner,och har u-ländemasav
exportmöjligheter krympt. Sedan 1960-talet, då EG fortfarandet.ex. envar

nettoimportör livsmedel, har u-ländemas andel världshandeln medstor av av
livsmedel minskat kraftigt. Samtidigt har u-ländernas andel världens spann-av
målsimport ökat från omkring 40% till 60%.ca

Handel kommer allt viktigare förutsättning for livsme-att att tryggavara en
delsförsörjningen. Eftersom huvuddelen den u-länderna behövermatav som
för täcka konsumtionen måste själva framdeles,produceras dem även äratt av
det dock viktigt livsmedelsproduktion i i-världen och internationell handelatt
bedrivs på inte incitamenten bygga och utveckla livs-sätt störett attsom upp
medelsproduktionen i u-världen. Vi i måste också aktivt bidra tillväst att un-
derlätta uppbyggnaden jordbruket i u-ländema och handelshinderborttaav

försvårar för u-länderna tjäna de exportinkomster behövs föratt attsom som
importera nödvändig och andramat varor.

Världshandeln med jordbruksråvaror har ökat långsammare övrig han-än
del. Jordbruksproduktemas värdemässiga andel den totala handeln medav

minskade från 46% år 1950 till 13,5% år 1987. Orsakerna långsam-ärvaror
volymtillväxt och trendmässigt fallande priser. Underi synnerhet 1980-mare

talet ökade världsmarknadsprisema på jordbruksprodukter betydligt lång-
för övriga Detta har lett till of för jord-än trade deatt termssammare vanor.

bruksexporterande länderna har försämrats. För länderna söder Saharaom
räckte inkomsterna från jordbruksexporten 1989 till köpa endast 72%att av
de tillverkade och råolja inkomsterna räckte till tio år tidigare.varor som

Enligt GAH-regelverket har u-länderna medgivits särskilda villkor för att
dessa skall kunna stimulera det jordbrukets utveckling. Likafullt kanegna u-
länder peka på i-länder kan behålla och till och med vissa formerökaatt av
stöd, medan u-länderna inte har motsvarande möjligheter. Jordbruksexporte-
rande u-länder förväntade högre världsmarknadspriser. Jordbruks-gynnas av
importerande importkostnaderu-länders ökar i motsvarande mån. Deras egna
jordbrukare får samtidigt bättre möjligheter konkurrera subventione-näratt
rade överskott från de industrialiserade länderna inte dentränger ut egna pro-
duktionen i utsträckning tidigare. Minskat stöd och skydd tillsamma som
jordbruket relativt på sikt alla inte rådu-länder, själva harsettgynnar som
med detta.
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12 Miljöfrågor SOU 1994:1 19
Kapitel 12

Livsmedelspolitiken skall förena den moderna konsumentens krav på
hälsosamma och prisvärda livsmedel med miljöanpassat och ratio-ett
nellt lantbruk. Reformen har bidragit till minskat kväveläckage och läg-

förbrukning bekämpningsmedel. 199293re ökade dock förbrukning-av
handelsgödsel markant jämfört med föregående år. Genomen av direk-

stöd har delar värdefullata stora och betesmarkerängs- kunnat skyd-av
das. Däremot fortsätter industrins och handelns livsme-transporter av
del öka liksom hushållens bilanvändningatt i samband med inköpen.
En mycket del förpackningarna harstor också sitt i livs-av ursprung
medelsbranschen.

Hushållens betydelse och for samhället i miljövän-ansvar att styra en
lig riktning spelar allt roll.större För hänsyn till miljön också skallatt
avspeglas i vår konsumtion krävs kunniga och medvetna konsumenter

kraftfulla styrmedel. Utvecklingen gårsamt i den riktningen, myck-men
arbete återstår.et
Viljan bland konsumenter hänsyn till miljön är och intres-att ta stor
för miljöanpassade produkter ökarset stadigt. gårDet emellertid inte att

blunda för det kan finnas konflikter mellan miljö-att och konsumentin-
Miljökraven kan kollideratressen. med önskemål låga priser ochom

god funktion. Ett miljövänligt levnadssätt kan också ställa krav påstora
konsumenten i form merarbete och informationssökning. Detav är
angeläget på olika minimera dessa konflikter.sättatt

12.1 Miljö- och konsumentpolitik
Miljö- och konsumentpolitik griper in i varandra på många olika i ökadsätt
utsträckning. De svenska miljöproblemen har ändrat karaktär. Miljöproble-

härstammar alltmer från föroreningarmen från små, diffusa källor med sam-
manlagt volym. I takt medstor processutsläppen från industrin minskar,att
ökar betydelsen hushållens miljöpåverkan: från bilkörning, frånav använd-
ning hushållskemikalier och från allt det avfallav konsumtionensom ger upp-
hov till. Långt volymerstörre miljöfarliga ämnen i omloppär iav numera
våra konsumtionsvaror vadän släpps vid tillverkningen ämnensom ut som-
förr eller släpps i miljön. Blyutsläppen från industrinsenare ut motsvarar

bara 2,5% den tillförselt.ex. bly samhället får viaav Utsläp-av som varor.
kadmium från industrin 3%pen tillförselnav viamotsvarar av varor.

Hushållens betydelse för samhället i miljövänlig riktningatt styra spelaren
därför allt roll.större En förändring människors attityder, livsstil ochav
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SOU 1994:119miljöproblemen.konsumtionsmönster avgörande för kunna lösaskaär om
Kapitel 12och demiljöpolitiskadenna styrning skall komma till måste deFör ståndatt

kommitténKonsumentpolitiskakonsumentpolitiska målen samverka. Den
fomål skulleSOU 1994:14 föreslog också konsumentpolitisktatt ett nytt

ochstärka ställning på marknadentill de båda tidigare konsumenternasattgas
stödja hushållen i deras utnyttja sinaeffektivare näm-strävanatt att resurser,

utveckling.ligen att främja från miljösynpunkt långsiktigt hållbar Dennaen
Riofrån miljö utveckling iformulering härstammar FN:s konferens ochom
ochinför konsumtionensde Janeiro 1992 och från arbetet denna, där bl.a.

produktionens för de ökande miljöskadorna uppmärksam-betydelse globala
mades.

livligt inte minstMiljöfrågomas koppling till konsumtionen har diskuterats
inom in-vår produceras, råvaran handdet gäller hur den hurnär mat: tas om

allt dettadustri och handel, miljöpåverkan vid och hur sammantagettransport
vid slutprodukten. Slutligen har uppmärk-påverkar kvaliteten i bemärkelse

förpackningar börhur avfallet komposterbart material och tassammats w-
miljön.hand och hur olika lösningar påverkar den yttreom

1985. Miljö-sitt första uttalade miljöpolitiska målJordbrukspolitiken fick
1990 slå vakt rikt ochmålet i den livsmedelspolitiken från är att ettomnya

genetiska variationen och biologiskavarierat odlingslandskap, bevara den
be-minimera växtnäringsläckage och användningenmångfalden och att av

Även skall få tillgång till livsmedelkämpningsmedel. målet konsumenternaatt
varuutbudet i någon utsträckninggod kvalitet liksom mångfald i kanav en

miljömål.anses vara

konsumtion12.2 Miljövänlig

moderna konsumentens krav hälsowLivsmedelspolitiken skall förena den
miljöanpassatmed och rationellt lantbruk.och prisvärda livsmedel ettsamma

avregleringen marknaden fungerar bättreviktig effekt den internaEn är attav
når fram till råvaruproducenter, indu-och konsumenternas önskemål lättareatt

för produkter alternativastri och intresse ochhandel. Producentemas nya pro-
relativtduktionsformer förutsågs därför bliöka, bl.a. skulleeftersom dessa

lönsammare tidigare.änsett
kunnigaFör hänsyn till miljön skall vår konsumtion krävsiavspeglasatt

Miljöeffekteroch medvetna konsumenter, också effektiva stymiedel. avmen
återspeglas inte i priset. För inte hellernärvarande finns system somen vara

alladen miljömedvetne konsumenten lättillgänglig information varorsger om
för miljönmiljöeffekter. Uppgifter huruvida ellerbättre sämreom en vara

producentintressen.dessutom ofta motstridi styrdaochän ären annan avga

l2.2.1 Styrmedel

så vi skiljakunna bra miljöval behövs varuupplysning kanFör göra attatt ett
på eller bättre miljösynpunkt.är sämrevaror som ur

Övriga frågorDel IV154



Tillverkare och handel kan hur informationen olika SOUstyra förmed- 1994:1 19om varor
las. En enskild konsument har inte tid Kapitel 12och möjlighet skaffa sig detaljkun-att
skap alla de finns på marknaden, vilketom krävs förvaror som göraatt ett
rationellt och marknadsstyrande val. Handel och tillverkare har också helt
andra enskildaän konsumenter föra framresurser sina synpunkteratt till
politiker och massmedia.

För konsumentönskemålatt skall få genomslag på marknaden krävs en
fungerande konkurrens. Stora företag, ibland kanske till och med multinatio-
nella, dominerar marknaden för många produkter. De har stark ställningen

kan det svårtgöra för mindre,som företag bryta sig in påresurssvaga att
marknaden. Konsumentens valmöjligheter kan på så begränsas.sätt falletI
med ekologisk har det visat sig förstmat denär livsmedelsföretagenatt stora
och den etablerade handeln idén har den fått verkligtaccepterat genomslag på
marknaden.

För hjälpa, i vissatt även mån konsumenten,men har miljömärk-styra
ningssystem utvecklats bl.a. på livsmedelsornrådet. Ekonomiska styrmedel i
form miljöavgifter förekommer. Dessaav styrmedel kompletteras reglerav
och frivilliga överenskommelser.

Miljömärkning

Det kända rniljömärket på livsmedelmest KRAV-märket,är kan använ-som
das alla godkända ekologiska odlare. Biodynamiskaav odlare använder Deme-
ter-märket. Ekologisk och biodynamisk odling sker användning han-utan av
delsgödsel och bekämpningsmedel. Djuren skall födas på ekologiskt od-upp
lat foder och alla djur skall ha möjlighet till utevistelse. Kontrollen i förstaär
hand kontroll produktionsmetoden ochen tyngdpunktenav ligger på fáltbe-

Ävensiktning. förädlingsforetag, importörer och butiker kontrolleras.
Utöver dessa märken, kontrolleras särskilda kontrollorganisationersom av

och bygger på bestämda kriterier, finns uppsjö märkningar och benämning-en
signalerar miljövänlighetar som odlat bekämpningsmedel,utan närodlat,-

kött från utegångsdjur, biomjölsprättägg, KF och ICA har tagit fram mil-etc.
jömärkta Änglamarksserieserier med produkter. KF:s innehåller såväl
KRAV- och Demetermärkta livsmedel miljöanpassade livsmedelsom utan
dessa märken, medan ICA:s Sunda, ännu, endast innehåller KRAV-märkta
produkter. Förutsatt korrekt och upplysande produktinformation kan dessa
halvaltemativ utgöra sund konkurrens, mångfalden kan i sigen verkamen
förvirrande.

Ekonomiska styrmedel
Miljöavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel infördes den juli1
1984. Avgifterna gödselmedel uppgår f.n. till 60 kgöre kväve ochper
120 kg fosfor.öre Avgiften på bekämpningsmedelper 8 kronorär kg ak-per
tiv substans. Den 1 januari 1994 infördes även miljöavgift på kadmium.en
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1994:1 19SOUbekämpnings-gödselmedel ochprisregleringsavgifter påTidigare fanns även
12Kapitelspannmålsöverskottet. Dessavilka bl.a. finansierademedel, av-exporten av

1992.2 decembergifter bort dentogs
iinsatsmedlenanvändningensyfte begränsaMiljöavgiftema har till att av

på kon-effektingen styrandeoch miljöskäl, harproduktionen hälso- menav
medalltså belastatskonventionellt odlade produkterna,sumtionen. De ensom

ekologisktbilligaregenomgåendemiljöavgifter, änimindre nästanärsumma
produktsignalerfår felaktiga ärnärodlade produkter. Konsumenten somen

miljösynpunktåsatt högt pris, medan sämremiljöanpassad är pro-ett en ur
betingar densamhällsekonomisk synpunktbetydligt billigare. Fråndukt är

får del kost-skattebetalarnapris, eftersomprodukten högre taett en avsenare
måni vissmiljön försämras. Föroch dendå naturkapitaletnaden tärs attyttre

1989 areal-utgick fr.o.m.felaktiga styrsignalerför dessakompensera ett
Riksdagenhar upphört,ekologisk odling. Dettaför omläggning tillstöd men
ekologiskgodkändför allmindre arealbidragvåren 1994beslutade ettom

miljö-SverigetillerkändesEU-förhandlingamasamband medåkermark. I ett
finansieras viaskallhälften3 miljarder kronor år,maximaltstöd per varavom

1994 SOUframladesdet förslagden svenska budgeten. I sommarensom
ekologisk odling.stimulans tillstöd utgå1994:82 skall del detta somaven

Regelsystem

regelsy-styrmedel krävsekonomiskamärkning ochinformation,Utöver ett
säljs på mark-minimikrav på allagrundläggandeställer somstem, varorsom

och ohälsosammafrån farligaför skydda konsumenternanaden varor.att
hälsosynpunkt. Detviktigaframför alltpå livsmedelsområdetReglerna är ur

Vissa regler haroch tillsatser. ävenför exempelvis märkninggäller regler
förfastställda gränsvärdenmiljön. kanbetydelse för den T.ex. resteryttre av

produktio-slutprodukten påverka huroch tungmetaller ibekämpningsmedel
kadmium iochför bekämpningsmedelsrestersker. Låg tolerans t.ex.nen

jordbruk.kemikaliesnåltlivsmedel ställer krav på ett
informationmarknadsföring ochOckså lagar produktsäkerhet, samtom

ställning istärka konsumenternasekonomiskt skydd till förrättsligt och är att
handlare och tillverkare.förhållande till

skallför konsumenternabetydelseMarknadsföringsreglema har attstor
medmiljöområdet. taktpå Idet gällerkunna driva fram bra även attvaror,

också han-har ökat, harpå miljöriktigaefterfrågankonsumenternas varor
miljö-viktigtför frågor ökat. Detindustrins intresse dessa ärdelns och att

företaglita på demåste kunnainte missbrukas. Konsumenten attargument
miljövänligockså harmiljöargumentmarknadsför sig med hjälp enavsom

håller måttet.verkligheten och produkternaprofil i att
nyligen utarbetatländerna hari de nordiskaKonsumentombudsmännen

harmarknadsföringen. Fråganibedömning miljöargumentkriterier för av
ICC antagithandelskammarenviktig också internationellaså attansetts som

hederlig och veder-laglig,Miljöreklamen skallför miljöreklam.regler vara
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häftig. Konsumenternas för miljön SOUfår 1994:119inte Uttryckmissbrukas.oro som
antyder Kapitel 12inte har någon miljöpåverkan,att bra fören mil-vara eller ärremt av
jön, får bara användas kan styrka påståendet betryggande be-medom man
visning. Märken och symboler får inte oriktigt officielltintryck god-avge
kännande.

12.2.2 Miljöengagemang och potentiella konflikter

Miljöfrågoma ñck starkt genomslag i helaett världen under 1980-talet. De
globala miljöhoten blev påtagliga och allt börjademänniskor inse viatt
alla måste vårt Marknadsundersökningarta visar miljöengagemang-ansvar. att

utbrett.äret
Marknadsundersökningsföretaget Eureka Research har svenskagrupperat

miljöintressetl.folket efter grad 17% hör till de starkt engagerade, 29%av är
miljömedvetna mindre aktiva 35% har gryende misljöintresse,men medanett
9% uttalade skeptiker.är Bara 4% klassas uttalat oemgagerade och 6%som
kunde inte placeras i någon kategori. En mycket del svenskarna 73-stor av
94% bär tillbaka tomglasen till butiken, lämnar tillbaka batterier och tidningar
till återvinning. 37% köper regelbundet miljömärkta Ofullständiga inne-vanor.
hållsdeklarationer och högre pris några orsakernaär tillett inte fler kö-av att

miljöanpassade produkter. Många tycker också detper svån hitta deatt att
skonsamma produkterna i butiken.

Marknadsinformationsforetaget GfK har sedan 1989 genomfört miljömed-
vetenhetsstudier. 1993I års studie konstaterar miljvömedvetenheten iattman
Sverige fortsätter minska. Utvecklingen har gått från 62 %att miljömedvetna
år 1989 till 58% år 1991 och 53% år 1993. Samtidigt har kämgruppen miljö-
medvetna ökat till 12% under 1993, någotdvs. fler tidigareän sigsäger vara
beredda Minskningenstörre i milatt jömedvetenhetta ett eget haransvar. ett
samband med den djupa lågkonjunkturen hushållen äri dag mindre villiga-

uppoffra sin ekonomi till förmån föratt miljön. En förklaringegen annan
i dag har urvalstörre produkteranser attman ett mindrevara ärav som

skadliga för miljön tidigare.än T.ex. 33% tvättmedel miljö-allt såltvar av
märkt under perioden januari-oktober 1993.

Konsumenternas för miljön speglas också i konsumentorga-engagemang
nisationemas intresse för miljöfrågoma. Omvänt miljöorganisationer-arbetar

alltmer med konsumentfrågoma. Naturskyddsföreningensna projekt Handla
miljövänligt kanskeär det bästa exemplet. Naturskyddsföreningen ocksåär
medlem i Sveriges Konsumentråd, samarbetsorgan frivilligaför organisa-ett ga
tioner på konsumentområdet. Ett organisationens mål främja miljö-ärav att en
vänlig konsumtion. Konsumentgillesförbundet arbetar frågoraktivt med av

Ävenmat-miljö-makt.typen Konsument-Forum har tydlig profil.grönen
Konsument-Forum organiserar bl.a. s.k. Spar-rim där medlemmarna till-gar,

1Människor ochmiljö i Sverige.EurekaResearch,Stockholm, 1993.nov
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1994:119SOUfrån denföreträdesvisodlade produkter,kan beställa ekologisktsammans
Kapitel 12regionen.egna

miljönvilja hänsyn tillkonsumentorganisationersochKonsumenters att ta
förinte blundatill går detför miljöanpassade produkteroch intresse atttrots

konsumentintressen.miljöintressen ochfinnas konflikter mellandet kanatt
konventionellaoch demiljövänliga produkternaStora prisskillnader mellan de

lågahushåll medi synnerhethämmande effekt på konsumtionen. Förhar en
oöverkomligtkanske 50% ellerinkomster merbetalning påär stor.meren

med varandra.också i konfliktMiljökrav funktionskrav kan kommaoch
kriti-tvättmedel harntiljövalsmärkningNaturskyddsföreningens Bra t.ex.av

tvättegenskaper.tvättmedlensfor inte tagit hänsyn tillserats att man
ikrav på konsumentenockså ställamiljövänligt levnadssätt kanEtt stora

för-kommerinformationssökning. Konsumentenform merarbete och attav
sopsortering ochframöver det gällerbetydligt insats närstörreväntas göra en

använd-ökadmiljövänliga förpackningssystem,avfallshantering. Mer t.ex.
inkräktaengångsförpacknin kanreturförpackningar i stället förning gar,av
på konsu-Om läggsbekvämlighet och bli kostsamma. ett stort ansvarmer

miljöanpassadeutvecklandetpå marknaden iför drivaattmenten merav
Inköpenmedvetenhet och kunskap.på intresse,produkter, ställs höga krav

villigakraft. Många konsumenterkommer tid och är göraattatt ta mer
alltför kanupplevs bördanuppoffringar för miljön,värna storatt sommen

få negativa konsekvenser.det

livsmedelmiljöområdetpå12.3 Utvecklingen hittills -
siffrorexempel och

Miljömålet livsmedelspolitikeni12.3.l den nya

varieratrikt ochlivsmedelspolitiken slå vaktMiljömålet i den är ettatt omnya
miljöbelastning på grundminimera jordbruketsodlingslandskap och att av

bekämpningsmedel.växtnäringsläckage och användning av
frånöverflyttning stödlivsmedelspolitikenPåbörjade ändringari mot en av

positiva miljöeffekter.prisstöd till andel direkta stöd torde hastörreen
landskapsvårdande insat-förmed beslutet tillkom särskilt anslagI och ett
år. Stödet till naturvårds-uppgår 250 miljoner kronorvilket f.n. till perser,

landskapsvårds-Med hjälpåtgärderi odlingslandskapet NOLA utökades. av
förlandskapsvårdsstöd tecknatsvid halvårsskiftet 1993 avtalstödet hade om

45 000 ha. arealema266 000 ha och NOLA motsvarande drygt De störstaca
Östergötlands Stödet täckeroch Skaraborgs län.finns i Kalmar, Gotlands,

Riksantikvarieäm-600 000 Naturvårdsverket ochhalva den areal haom som
60% värdefullabevarandevärda. För debetet tidigare pekat ängs-ut avsom

NOLA land-finns avtal eller40% naturbetesmarkernamarkerna och nu omav
skapsvård.

1985 och 1995 ochhalveras mellanKväveläckaget från lantbruket skall
bl.a. ske skärpta kravfosforforlustema minska väsentligt. Detta skall genom
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på spridning och hantering gödsel och utökad mark. SOUandel Målsätt- 1994:1av grön 19
ningar minskning finns Kapitel 12även det gällerom när ammoniakiutsläppen. När alla
beslutade åtgärder genomförts räknar med målsättningen halveratman att om
kväveläckage skall kunna uppnås. Sannolikt blir det dock något änsenare
1995. Handelsgödselanvändningen har under flera minslkat följdsom en av
både minskade arealer och lägre intensitet, och 199192 25% lägre änvar ca
198586. Statistik från 199293 visar dock förbruknizngen ökat 16%att ca
jämfört med föregående år. Borttagen prisregleringsavgift har sannolikt spelat
viss roll härför.

Bekämpningsmedelsanvändningen halverades mellan 11985och 1990 och
målet är ytterligare halveraatt användningen till 1995. Minskningen har skett

användning lägre doser, minskadgenom areal och övergångav till s.k. låg-
dospreparat.

I internationell jämförelse har vi låg användning såväl handelsgödselen av
bekämpningsmedel. Detta tillsom är del möjligt Lack godastor naturligavare

förutsättningar, jordart, klimat m.m.

l2.3.2 LRF:s konsumentpolitiska program

Också LRF har insett det sprängstoffär i konsument-att och miljöfrågoma.
LRF har tagit fram konsumentpolitisktett och bedriver utifrån dettaprogram
omfattande marknadsföringsinsatser. Programmets mål Sverigesär bönderattt
skall producera livsmedel från världens jordbruk. Sedan tidigarerenaste arbe-

eftertar miljöprogram ochett harman ocksåeget brzanschprogramman när
det gäller åkerbruk och djurskötsel. För tillfredsställa konsumenternasatt be-
hov och leva till de förväntningar finns bl.a. fföljandesägsupp i det kon-som
sumentpolitiska punkter med anknytning tillprogrammets miljöfrågor:

Livsmedlen skall och säkra Ambitionen liggaär förevara rena konkur-- att
vad gäller restsubstanser,renterna sjukdomar och tillsatser.

Vi skall foröppna önskemålen varierat ochvara mångfaldigtett utbud.- om
Mångfald och variation, färskhet och närhet skall prägla utbudet.
Konsumenterna skall kunna hysa förtroende för bönderna och deras in--
dustriföretag. Informationen skall öppen och inznehållsdeklaratio-ärlig,vara

och hanteringsanvisningar lättbegripliga.ner Företagen skall Öppnavara
för insyn.
Jordbruket skall infogas i naturligt kretslopp.ett Ambitionen är avlopps-- att
slam skall kunna spridas på åkermark och förnyelsebara bränslen användas

bönder och industrier. Förpackninav skall resurssnåla ochgarna varat
miljövänliga.
Det landskapetöppna skall bevaras.-
Konsumenterna skall känna igen produkterna från Sverigaesbönder. Starka-
föreningsanknutna varumärken skall kunna kompletteras rmed varudeklara-
tionen Sveriges Bönder. Dessa produkter skall innehålla enbart svenska
råvaror.
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1994:119SOUmöjlighetergodaerbjuderförpliktigande ProgrammetDetta är ett program.
Kapitel 12kri-viktigtocksåställa krav Det ärsvenska konsumenter attför att maten.

harlivsmedelsindusuiemalantbrukskooperativaDegranskatiskt argumenten.
vissa konsum-t.ex.ställning ochproduktområden mycket starkpå flera en

företaginhemskasåvälfrånmonopol.i praktiken Konkurrenstionsmjölk
medforesatsemagodaföretagen fylla defor tvingaviktigimport är attattsom

handling.praktisk

miljöanpassade produkterEkologiska,l2.3.3

i utvecklingenofta spjutspetsjordbruketekologiska motDet enenanses vara
fortfarandeproduktionenlivsmedelsproduktion. Totalt ärmiljövänligare sett
vilket bety-metoderekologiskaodlas enligtåkermarken1,5%liten; drygt av

ekologiskKontrollföreningen föroch godkännskontrollerasder deatt av
omläggnings-och medDemeterförbundet. Ieller Svenskaodling, KRAV,

Framför alltproducenter.antalet1989, fördubbladestillkomstödet, som
årende allra ärspannmål. Underodlingenekologiskaökade den senasteav

ekologiskinomOrganisationerökat.djurhållningenekologiskadet den som
åkermarken10%målsättningenmedkampanjinitieratodling har att aven

vårenuppmanadesekelskiftet. Riksdagenodlad videkologisktskall vara
EES-formål.med detta Inomutarbeta1994 regeringen ett ramenatt program

livsmedel eko-jordbruksprodukter och ärantagits lagharavtalet somomen
definitioner,bestämmelser fördetaljeradedenna finnsframställda. Ilogiskt

tredjefrån land.och för importkontrollsystemproduktion,märkning,
de utesluterodlingsinriktningama ärför ekologiskaGemensamt de att an-

varieradbekämpningsmedel. Med växt-handelsgödsel ochvändning enav
spannmål och and-försörjsmotom,baljväxter ärkväveñxerandeföljd, där

efter iodlingsteknikenGenom strävarmed kväve.tärande grödor attmanra
eftersträ-Balansskadegörare och ogräs.skadormån förebyggamöjligaste av

utsträckningDjuren utfodras i såantalet djur och arealen.mellan stor somvas
förgården. reglerden Förutom växt-producerat påfodermöjligt med egna

regler för och möjligheter till KRAV-finnsdjurhållning,odling och även
förädling, handelslakt, import.godkännande ochav

regler knapptKRAV:sekologiska enligtden1993 omfattade odlingen
i den000 ha8knapptfanns 4 800 ochi karens32 000 ha. Därutöver haca

omställnings-statligamed dettillkom sambandstödkontrollen,särskilda isom
viaodlareDemeterförbundets ärhälften Svenska1989. ettstödet Runt av

odlardelenresterandetill KRAV-kontrollen,anslutnasamarbetsavtal runt
enligt46 500 hasåledesSammanlagt odladessiffran osäker.2 O0 ha är ca
i helaåkermarken1,6%vilketekologiska metoder, mestmotsvarar avca -

Västernorrlands och Jämt-iekologisk odling återfannsandelvärlden. Störst
jordbrukslänenbetydande4% den odlade arealen. I demedlands län över av

1%.ekologisk odling underSverige andeleni södra var
samband medvall. IodladesKRAV-godkända arealendenPå drygt halva

sedan dessharbetydligt,spannmålsarealenornläggningsstödet ökade men
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varit sou 1994:119ungefär konstant 10 000 ha. Potatis odlades på 735 ha, trädgårdspro-runt
Kapitel 12dukter på 558 ha.

Djurhållningen blygsam, den ökari snabb takt. Sedan 1990 harär men an-
talet mjölkkor i kontrollen femdubblats och antalet slaktsvinän änmer mer
tredubblats. Av de anslutna producentema hade 145 KRAV-godkänd djur-
hållning och 44 därutöver karens 1993.

Antalet producenter uppgick till knappt 900.1 Antalet producenter har i
varit konstant sedan 1989, då 00 tillkom1 följdstort sett ca som en av om-

ställningsstödet. fortsätterDäremot arealen öka +55% sedan 1989.att
Eftersom det ekologiska lantbruket viktig kraft i efter miljö-är strävan etten

vänligt jordbruk har produktionsforrnen också från statsmakternas sida.stötts
En nyligen uttalad målsättning denna stimulans skall bidra tillär att att upp-
fylla målet 10% åkerarealen skall ekologiskt odlad år 2000.att av vara

Omläggningsstödet innebar kraftig skjuts. dag ñnnsI stöden om samman-
lagt 10 miljoner kronor till tillämpad forskning och utveckling, till marknads-
föringsinsatser och till kontrollorganisationema. Våren 1994 beslutades om

stöd till de ekologiska odlama 200 kronor ha därut-ett nytt samtom ca per
miljoner2 kronor till informationsinsatseröver under 199495. Som tidigare
föreslås arealbidragnämnts på mellan 800 och 1 650 kronor ha beroen-ett per

de på geografiskt område utgå till ekologisk odling inom för det miljö-ramen
stöd, tillkommer vid eventuellt EU-medlemskap.ettsom

Attitydundersökningar bland konsumenter visar intresse för eko-ett stort
logiskt framställda livsmedel, viktigt skäl till detta inte också fulltett attmen

avspeglas på marknaden merpriset. Pris, tillgänglighet och marknadsför-ut är
ing självfallet vikt förär försäljningensstörsta storlek, och det gäller ävenav

liten och exklusiv produkt ekologisk Industrins och handelnsen mat.som
intresse för de ekologiska produkterna betydelse för deras positionär storav
på marknaden och handelns miljöserier har härvidlag spelat roll. Istoregna
dag problemet bristär på produkter på efterfrågan.änsnarare

12.3.4 åksjukaDen maten

De flesta livsmedel färskvarorär ställer höga krav snabba och brasom
Transportema sker framför allt med lastbil.transporter.

Följande uppgifter hämtade frånöver SCB:särtransporter transport- samt
industristatistik. Statistiken ofullständig och uppgifternaär får därför betrak-

ungefärliga.tas som
Landtransportema med livsmedel inkl. tobak utfördes 1990 till 88% med

lastbil. Det betydligt för de flesta övrigaär Lastbilstranspor-änmer varor.
har ökat 19%med mellan 1985 1990,och något mindre ökningtema änen

för övriga Järnvägstransportema har minskat något, medan de tvärtomvaror.
ökat något för andra varor.

Livsmedel fraktas i genomsnitt betydligt längre sträckor andraän varor.
1990 fraktades spannmål i genomsnitt knappt 10 mil, färska frukter ocht.ex.
köksväxter drygt 16 mil mjölk,och mejeriprodukter och drygt 12 mil.ägg
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SOU 1994:119Totalt har de genomsnittliga transportlängdema förändrats obetydligtsett
Kapitel 12sedan 1985, för livsmedel har viss förökning skett med undantagmen en

färska frukter och köksväxter. Statistiken begränsas att transporterav som
sker mindremed lastbilar under 2 ton inte ingår. En del de lokalastor av
livsmedelstransportema från centrallager i till butik sker mindremedtätorten
lastbilar. Givetvis ingår inte heller hushållens från butik, vilkatransporter
ökat följd utglesningen butiker och etableringar storrnark-som en av av av
nader i städernas utkanter.

Livsmedelsindustrins kostnader för ungefär densarn-ärexterna transporter
för övrig tillverkningsindustri, 2,4% 1991.rörelsekostnaden årma som ca av

I redovisningen ingår företag med minst tio anställda. Kostnaderna för de
livsmedelsforetagen själva ombesörjer 28% lastbilstrans-catransporter som av

ingårporterna inte. Denna andel högre inom livsmedelsindustrin inomär än
övrig tillverkningsindustri, varför livsmedelsindustrin sannolikt har högreen
transportkostnad övrig tillverkningsindustri. Transportkostnademas bety-än
delse for priset till konsument dock så liten, väsentligt dyrareär ävenatt trans-

höga energiskatter knappast skulle ha någon påverkan påporter t.ex.genom
livsmedelsindustrins lokalisering.

12.3.5 Förpackningar

Förpackningar hushållsnära miljöproblem fokuserats mycketär ett som
under år. Diskussionen det växande har tillsopberget delstorsenare om
handlat förpackningar. Förpackningarna 25% hushållsavfalletutgörom av
räknat i viktprocent och 50% till volym.om man ser

Samtidigt förpackningarna allvarligt miljöproblem ingår deutgör ettsom
viktig del i distributionen från producent, via grossist ochsom en av varor

detaljist, till konsument. De decenniemas kraftigt ökade användningsenaste
förpackningar har bidragit till rationalisera och underlätta varuhantering-attav
Förbrukningen förpackningar har ökat i takt självbetjänings-meden. av

utveckling och höjningen den ekonomiska levnadsstandarden.systemets av
Utvecklingen inom förpackningsområdet och de växande miljöproblemen
orsakade den tilltagande användningen förpackningar således intimtärav av
förknippad med utvecklingen distributionen, industrins rationaliseringav

produktivitetsökning och ändrade konsumtionsmönster.samt
År 1989 uppgick den totala förbrukningen ofyllda förpackningar tillav

12,5 miljarder kronor. Av denna stod livsmedel, mejeri och dryckersumma
för 46%. Denna andel förklaras livsmedelsförpackningarna tillstora attav
övervägande del konsumtionsförpackningar, i regel harutgörs ettav som
högre pris transportförpackningar.än Papper, wellpapp och kartong deär
viktigaste förpackningsmaterialen följt plast och metall. Resterande andelav

glas ochutgörs av
Livsmedels- ioch synnerhet dryckesvaruindustrin har följaktligen en

betydligt högre kostnadsandel för emballage tillverkningsindustrin totalt.än
Inom livsmedelsindustrin utgjorde emballagekostnaden 4,7% rörelsekost-av

Övriga162 frågoDel IV



SOU 1994:119Tillverkningsindu-naden och inom dryckesvaruindustrin 19,8% år 1991.
12Kapitelstrins kostnadsandel for emballage 1,5%.var

frånProducentansvaret kretsloppslagenför förpackningar slogs fast i
1993. på sigHandeln tillsammans tillverkare därmedmed och importörer tar

för förhela livscykel. bildatsMaterialbolag harett att taansvar varans om
hand insamling och återvinning förpackningsmaterial. Självaolika sone-av
ringen avfallet skall ske hushållsnära till del skötasoch således storav av
hushållen. finansiera förpackningsavgift På siktFör att ut.systemet tas en
skall lagen leda till förpackningar återvinns och deåteranvänds elleratt att
endast till mindre del kan förväntasdeponeras. En minskad konsumtion av
förpackningsmaterial for. Så videt svårt returrnarknader kanskapaär attsom

förutse fler glasburkar och färre konservburkar. Kompositförpackning-t.ex.
förpackningar består flera bli kost-dvs. olika material, kommer attar, som av

återvinna och därmed mindre intressanta Totalt det själv-äratt settsammare
fallet såangeläget långt möjligt minska bruket förpackningar.att av

12.4 Internationalisering

Sverige litet land med utrikeshandel. Vi och impor-är ett stor exporteraren
beroende handelsrelationermängd och goda medärterar en varor av om-

medvärlden. Runt 70% vår utrikeshandel bedrivs EU- och BETA-länder.av
MindreHandeln med livsmedel däremot begränsad. 10% vårär än tota-av

jordbruksråvanor. Somhandel sker livsmedel och i kapitelmed 5nämnts är
Sverigedet ii första hand produkter inte produceras importeras.som som

Därutöver efterfrågan överstiger detimporteras utbudet. Ettsvenskavaror om
starkarevidgat import dock skapa konkurrenstryckför kan påettutrymme

den priser, snabbareinhemska produktionen med lägre utvecklingteknisk
betydelsefullt frånföljd, någotoch högre kvalitet inte minst kon-ärsomsom

sumentsynpunkt.

12.4.1 EES EUoch

ÖverUtvecklingen på 100världsmarknaden går öppenhet.större sta-mot en
vi-har GATF-avtal tullar ochsänkningsuccessivter enats ettom avom en

Ävendareutveckling tekniska han-regler för världshandeln.av gemensamma
delshinder, förmärkning, betydelse hälsa ochoch aspekter medt.ex.som
säkerhet regleras inom GATT. Sverige frihandelsavtal med EU- ochhar

Öst-EFTA-ländema, i ochockså med Israel fleraoch staternat.ex.men av
Centraleuropa.

För inte enskilda möjlighe-länders olika bestämmelser skall begränsaatt
till fritt successivtvaruflöde inom EU ländernatema ett antar gemensamma

Ävenregler på bl.a. livsmedels- konsumentskyddet tilloch miljöområdet. har
delviss harmoniserats. övertagit dessa regler.I och med EES-avtalet har
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På SOU 1994:119livsmedelsområdet har vi i övertagit EG:s regler undan-stort sett utan
Kapitel 12På miljöområdet, för antal kemikalier och bekämpningsmedel,tag. t.ex. ett

har vi fått övergångsregler, möjlighet behålla reglersträngareattsom ossger
fram till 1995. medlemskapsförhandlinI har vi fått ytterligare övergångarna gs-
visa undantag. På områden där EG saknar regler behåller vigemensamma
våra Handelshinder får dock inte uppställas lagligtmotegna. varor som pro-
ducerats i medlemsland, inte skydd för bl.a. konsumenternasett annat om
hälsa och miljön kan åberopas.

Med den marknaden kommer varuutbytet mellan länderna attgemensamma
öka. Ett flöde kan i sig öka risken for farliga eller giftigastort attav varor va-

skall komma in i landet. För detta inte ska bli fallet måste varureglemaattror
kompletteras med aktiv kontrollverksanrhet. Genom EES-avtalet och EU-en
medlemskap begränsas våra möjligheter införa förbud och begränsningaratt
för användningen miljöskadliga varori takt EG:s.änav en annan

Jordbruksområdet berörs först i och med EU-medlemskapet. Som EU-
medlem vi EG:s stödsystem till jordbruket. Precis i Sverigeövertar ärsom
EG:s stöd till jordbruket i mindre utsträckning tidigare baserat på prisstöd.än
Olika former direkta stöd införs i stället, något torde ha dämpandeav som en
effekt på intensiteten i jordbruket och därmed miljövänligt. EG:svara mer
jordbruksreform från 1992 innehöll också tillstöd skydd för miljön ochnya
odlingslandskapet. förhandlingarnaI tillerkändes Sverige omfattandeett
miljöstöd. Den utredning SOU 1994:82 haft lämna förslag tillatt ut-som
formning svenskt för miljöstöd, har föreslagit förstödettav program re-
surshushållande konventionellt jordbruk och ekologiskt jordbruk, för beva-
rande värdefulla marker och för bygder,stöd i där ekonomiskasämreav
förutsättningar för jordbruksproduktion råder norra Sverige södrasamt
Sveriges skogs- och mellanbygder. Utredningen har utnyttjavalt iatt stort

hela den framförhandlade 3 miljarder kronor år, EGsett ramen om varavper
finansierar 50%. Beredningen har i yttrande framfört kritik delarett mot av
förslaget och påpekat denna bidrag till jordbruket måsteäven vägasatt typ av

andra utgifter finansierade via budgeten.mot
Precis i Sverige bedrivs omfattande arbete inom förEU skyddaett attsom

konsumenterna farliga och för öka konsumenternas möjlighetermot attvaror
bra rniljöval. Miljömärkengöra finns i flera 1992EU-länder och bör-att t.ex.

jade EU-ländema arbeta med miljömärke. På sikt tankenäratt ett gemensamt
EU-märket skall de nationellaersätta märkena. EU-märket blommaatt en- -

officiellt miljömärkeär i Sverige. Ett exempel på konsument-annatnumera
upplysande arbete testverksamhet. Det finns mängd nationellaär och inter-en
nationella testorganisationer, sysslar med testning konsumentproduk-som av

Olika rniljölcriterier på i detta Organisationenarbete.är väg IT, Inter-ter.
national Testing, har på livsmedelsområdet bl.a. arbetat med hormonertest av
i kött och nitrat i grönsaker. EU har ställt särskilda förfogandemedel till på
livsmedelsornrådet, i övrigt finansieras verksamheten med medlemsavgifter.

EU använder ekonomiska istyrmedel mindre utsträckning Sverige.än
Planer finns dock på införa koldioxidskatt, motståndet har varitatt en men
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1994:1 19SOUSå länge avgifts-ochregler saknas inom EU skatte-stort. gemensamma
12Kapitelområdet vi införakan miljöavgifter inte verkaravgifternaförutsattegna att

diskriminerande.
Konsumentorganisationema inom organisationenEG, den danskat.ex.

Forbrugerrådet och holländska Consumentenbond, med miljö-aktivtarbetar
BEUCzÄvenfrågorna. arbetar arbetsuppgiftermed miljöfrågor. Prioriterade

arbetet med EG:s rniljömärke och EG:s liwsmedelsreglema.är översyn av
Man ocksåarbetar med frågan odlade livs-marknadsföring ekologisktom av
medel. Den internationella våren 1993konsumentorganisationen IOCU antog

miljöprogram i samband med seminarium konsumtion.uthålligett ett om

12.4.2 Handel miljöoch

I takt med handelns omfattning miljöpåverkan ökar ochväxer,att varomas
miljöproblemen blir gränsöverskridande, ökar kopplingarna mellan handel

Åtgärderoch miljö. det handelspolitiska området effekter på det miljö-ger
politiska och vice versa

Krav på handelsrestriktioner har ofta framförts miljö-lösasättett attsom
problem. Frågan handel och miljö och de potentiella konflikterna demom
emellan har debatterats livligt under år och internationella såsomsenare organ
OECD och GATT har särskilda arbetsgrupper arbetar medupprättat som
dessa frågor.

Det finns ingen egentlig motsättning mellan liberalriserad handel ochen
miljövård eftersom båda mål, effektivasthar möjliga sättattsamma an-
vända och fördela Handel innebärsamhällets därför inte någotresurser.
problem intemaliseras,givet samtliga effekter därav dvs. deatt att som-
åstadkommer kostnaderna Handelskada bär de verkliga därav. med varor

beaktande miljöeffekterna och kostnaderna därav däremot någotärutan av
sådan Ekonomiskaoch det till del värld lever styrmedelärannat, stor en

således handelbegränsa konflikterna mellanär och miljö. självasätt Iett att
intemaliserringverket påbörjathar mycket få länder denna miljökost-ens av

intensifiera det internationellanadema. utveckla ochAndra sätt är att samar-
på miljö-betet handelsområdet.och miljöproblem kanGränsöverskridande

endast lösas internationellt ligger imiljöproblemsamarbete. Att lösagenom
intresse,alla länders intressena förutsättningarnaoch kanske framför allamen

inte identiska. Förär u-ländema skall ljölcraven det ikunna höja ärmiatt
många fall nödvändigt med olika former transfereringar.av

De avvägningar det gäller konsumentskydd miljö och handelnär somresp.
måste hur handelsrestriktioner samtidigtgöras är skall kunna minimeras som
skyddet för konsumenter och miljö hålls GATT-avtaletIhög nivåt.en

Ävenfinns möjligheter undantag för rörllighet. inomfriagörat.ex. att varors
EU finns sådana möjligheter, begränsningarna däräven störreärom gemen-

2Paraplyorganisationför konsumentsammanslutningari EU-ländema..
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SOU 1994:1 19regler finns. Viktiga principer handelsrestriktionen måste stå iär attsamma
12Kapitelproportion till och inte handelsbegränsande nödvändigt.ännyttan vara mer

Restriktionerna skall också tillämpas på diskriminerandeicke dvs.sätt,ett
inhemska importeradeoch produkter skall behandlas likvärdigt, och åtgärden
skall Länder har möjligheter kräva dehögre standarder äntransparent. attvara

stipuleras i avtal kan hänvisa till vetenskapliärargument gtsom om man som
hållbara och kan rättfärdiga armorlunda riskbedömning.om man en

Miljöfrågoma diskuterades först i den nyligen avslutade GATT-run-sent
dan. En särskild arbetsgrupp arbetar vidare med dessa frågor och nästa
GATF-runda till del fokuseras kring miljöhandel-frågoma. Entros stor
känslig fråga huruvida handelshinder få förskall användas skydda denär att

miljön. Inte heller reglerades frågor produktionsmetoder.gemensamma om
GATT-avtalet i dag inga möjligheter oönskade produkter medatt stoppager
hänvisning till produktionsmetodema. Däremot miljömärkning tillåten förär

upplysa konsumenterna.att
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SOU 1994:11913 Regionala frågor
Kapitel 13

Skillnaderna i konsumtion och inköpsmönster mellan och gles-tätort
bygd små. detNär gäller tillgängligheten tillär varori glesbygd finns
dock speciella problem. Antalet glesbygdsbutiker minskar i snabb takt
och har gjort så under följd år. Idag vi hot i formen av ser nya av ur-
holkad solidarisk prissättning, ökade frånkrav samhällets sida på bl.a.
miljöområdet och problem i ombudsverksarnheten. En nedlagd sista-
butik medför många gånger höga kostnader för berörda hushåll och för
kommuner och stat.

Även livsmedelsproduktionens lokalisering kan ha konsument-sägas
aspekter. En spridd jordbruksproduktion bidrar till landskapöppetett

Ävenoch levande landsbygd i hela landet. slutproduktemas kvalitet,en
pris och tillgänglighet kan påverkas positivt spridd jordbrukspro-av en
duktion. Den livsmedelspolitiska reformen har i ringa förändratgrad
den regionala fördelningen jordbruksproduktionen.av

13.1 Livsmedelskonsumtion i glesbygd

Skillnaderna i levnadsvillkor mellan stad och land, mellan och söder, iärnorr
många avseenden ganska små i Sverige. faktumDetta avspeglar sig också i
vad vi konsumerar i form livsmedel och hur vi beter i samband medav oss
inköpen.

Varuförsörjningsproblematiken i glesbygd främst fråga tillgäng-är en om
lighet, också pris- och kvalitetsaspekter. Frågorna debatteratsharmen om
livligt under år, i det livsmedelspolitiska beslutet sadesegentligensenare men
ingenting regionala aspekter på livsmedelskonsumtionen.om

13.l.1 Skillnader i konsumtion inköpsmönsteroch

Utifrån den undersökningen livsmedelskonsumtionenstörresenaste om -
hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor HULK från år 1989 kan-
vissa slutsatser dras skillnader i konsumtion beroende på bostadsort. Iom
anslutning till undersökningen ställdes vidare antal frågor kring inköp,ett
tillgänglighet, planering inköp och måltider på uppdrag Kon-av m.m. av
sumentverket.
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Det i dettaär sammanhang 1994:1den SOUnärmast regionala uppdelningen 19dels i s.k.
Kapitel 13intressel.H-regioner, dels i riksområden H-regionerär med gles-som av

bygdskaraktär främstär södra mellanbygden glesbygden. Vidsamt norra
uppdelningen i de åtta riksområdena återfinns glesbygdsområden istörre
Småland med Mellansverigeöarna, i Norrland. Därutöver kansamtnorra
indelningen i socioekonomiska där lantbrukare finns medgrupper, som en

intresse.grupp, vara av
Lantbrukare skiljer sig, inte markant frånoväntat, övriga grupper genom

den höga egenkonsumtionen livsmedel 20% de totala livsmedelsutgif-av av
4% i genomsnitt och i likhet med pensionärertema har de lågamot relativt

utgifter för utemåltider. lantbrukarna har längre till butik ochnärmaste an-
vänder i utsträckningstörre bilen. Lantbrukama dessutom denär grupp som

bäst förseddaär med utrustning i hemmet för förvaraatt mat.
Livsmedelsutgiftemas och konsumtionens variationer i övrigt relativtär

små riket. I glesbygdsområdenaöver läggs vanligen lite mindre påpengar
utemåltider och egenproduktionen något högre. Enär generellt äldre be-sett
folkning i glesbygd förklarar del skillnaderna. Dessutom konsum-ären av
tionen animalier i allmänhet något högre i glesbygd. Konsumtionenav av
mjölk och fil högst iär mellersta och Norrland. Köttkonsumtionenövre är
högst i södra mellanbygden. i StockholmMän använder mindre matfett än

i framför allt mellerstamän och Norrland. Ostkonsumtionenövre lägre iär
Sydsverige. Bland intaget fruktmän är och grönsaker lägst i riketsav norra
och delar, medan detvästra för kvinnor lägst i mellersta ochär Norrlandövre
och högst i Stockholm.

Även energi- och näringsintag varierar beroende på geografisk bostadsort.
Bland energiintaget lägstmän är i Stockholms län och högst i Småland med

Norrland.öar Bland kvinnorna energiintaget lägstär i Sydsverigesamt och
högst i Småland med Kostens andelöar. fett likaledes högre iär glesbyg-av
den, framför allt intaget fett.mättatav

Undersökningen visade vidare de allra flesta ca 80% har livsme-att en
delsbutik inom 1 km från hemmet och två handlar vanligen i butikca treav en

ligger inom detta avstånd. I mellersta och Norrland avståndetövresom är
längre. I Norrland används också bilen i utsträckning vid livsmedels-större
inköpen, två i mellersta Norrland i riket hel-treav mot varannan person som
het.

levnadsförhållandenzSCB har i studie våraöver undersökt avstånd tillen
livsmedelsbutik och hur detta förändrats mellan åren 198283 199091.och

Indelningen1 i H-regioner dela landetiär sätt områdenmedhomogentbefolknings-ett att
underlag.I landetfinns sju H-regioner:Stockholm,Göteborg,Malmö, städer,södrastörre
mellanbygden ochglesbygden.Riksområdenatat- åttatill antalet:Stockholm,samt ärnorra

Mellansverige,Smålandöstra med Sydsverige,öarna, Västsverige, Mellansverigenorra
mellerstaoch Norrland.övresamt

1Ixvnadsförhållanden.Rapport 82.Våradagliga 1982-1991.SCB 1993.nr resor
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SOU 1994:119T-regioner3.Den regionala uppdelningen i denna studie i s.k. Studiengörs
Kapitel 13visar 23 befolkningen år 1991 hade gångavstångatt under 750 tillmca av

livsmedelsbutik.närmaste 13% hade 3 km tillän butik. Skill-närmastemer
jämförtnaden med år 1983 marginell. l södra och landsbygdenvar norra var

avstånden betydligt Endast 44% invånarnastörre. i södra landsbygden ochav
41% i landsbygden hade år 1991 gångavstånd till butiken. 28norra resp.
31% hade 3 km till butiken.än Medan tillgängligheten inte påverkats imer
södra landsbygden från år 1983, så hade andelen invånare i landsbyg-norra
den med livsmedelsbutiknärmaste inom gångavstånd fallit från 1983 års
47% och andelen med 3 km till butiken hadeän ökat något.mer

Det finns andra skillnaderiäven konsumtionen beroende på bostadsort. Så
planerar landsortsbon i högre grad sina inköp, har koncentreratt.ex. ett mer
inköpsmönster dvs. handlar färre dagar i veckan och utnyttjar kuponger i

utsträckning.större Den inte bori storstaden också i allmänhetärsom mer
lojal sin huvudbutik. Särskilt markant detta imot är Detta visar tid-t.ex.norr.
ningen Supermarkets studier konsumentbeteenden.av

13.l.2 Glesbygdsbutiker

1990 uppgick befolkningen i glesbygd till 1,5 miljoner eller 17% riketsca av
befolkning4. Glesbygdsbefolkningen sjönk mellan 1970 och 1980, för att
åter öka något mellan 1980 och 1990. Glesbygdsbefolkningen minskade mest
i Sverige. Tillgång till service i form skola, butik nödvän-nona ärpost,av en
dig förutsättning for människor ska kunna bo och leva i glesbygd. När detatt

service försvunnit butikenmesta ofta det sistaär återstår.av annan som
1990 fanns 1001 enskilda butiker och mindre 200 kooperativaän buti-ca

ker i glesbygden. På många återstår endast butik. Sedan börjanorter en av
1970-talet har antalet glesbygdsbutiker minskat betydligt fortare än tätorts-
butikerna.

Tabell 13.1 Antal enskilda dagligvarubutiker 1972-1990

1972 1979 1990 1972-1990
Antal % Antal % Antal % Förändr.

Glesbygd 2887 31,4 1804 25,9 1101 19,5 -62%
Tätort 6309 68,6 5170 74,1 4551 80,5 -28%
Riket 9 196 6 974 5 652 -38%

Källa: Varudistribution. Uppföljning resultat. Konsumentverket 1991av

Indelningen3 i T-regionertåtortsregioner harutarbetatsvid Tiansportrådetochanvändsvid
beskrivning ochkommunikationer.transporter Landetdelas i olika, geografisktav sex
sammanhänganderegionerberoendepå invånarantal.tåtortens

Glesbygd4 enligt SCB:sår definitionområdenutanför med200eller fler invånare.orter
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SOU 1994:119Tätortshandeln har tagit allt del den totala dagligvaruomsätt-över störreen av
Kapitel 13ningen. Glesbygdsbutikemas andel det totala antalet butiker liksom omsätt-av

ningens andel har minskat betydligt fortare befolkningen under 1970- ochän
80-talen. Omsättningen invånare i glesbygdsbutiker såledeshar sjunkit.per
År 1970 låg denna på 4 760 kronor, år 1980 hade den sjunkit till 3 220 kro-

och år 1990 den 2 180 kronor allt i 1990 års priser. Detta hängernor var
med minskad tillgänglighet, ökat arbetspendlande, attraktivare låg-samman

prisenheter i Eftersom den genomsnittligatätorter omsättningen i dag-m.m.
ligvaruhandeln 18 000 kronor ståroch år glesbygdsbutiker-var ca per person

endast för mindre andel glesbygdshushållens inköp. Köptrohetenna en av
högst i Sverigeär och lägst i södra och Sverige.västranorra

Tabell 13.2 Glesbygdsboende -butikeroch antal och omsättning som
andelar itotal landet, %av

1972 1979 1990

Glesbygdsboende, andel 18,2 16,9 16,6
Glesbygdsbutiker, andel 31,4 25,9 19,5
Glesbygdsh. andel 9,0 5,6 3,9oms.,

Källa: Vamdistribution. Uppföljning resultat. Konsumentverket 1991av

Nedläggningshot

Under 1990-talet har allt fler tecken glesbygdshandelns problem djup-att
visat sig. Så har Handelns utredningsinstitut HUI gjort beräkning-t.ex.nar

tyder hälften glesbygdsbutikema kan komma för-närmareattar som attav
svinna under 1990-talet. Kvar år 2000 skulle då finnas 570 enskilda butiker.
Denna utveckling skulle få mycket negativa följder för i synnerhet vissa gles-
bygdshushåll. Konsumentverket delen de butikerstörrenoterar att av som

stödinsatser lagts ned, har avvecklats under år. Man räknar medtrots senare
hittills under 1990-talet har ungefär 30 varjestödorter år förlorat sin dag-att

ligvaruservice.

Priskonkurrens, distributionsfrâgor, ombudskap

En liten glesbygdsbutik har svårt konkurrera med butik detnäratt storen
gäller priser, sortiment och kampanjerbjudanden. Handelsblocken och leve-

har hittills förunderlättat glesbygdshandelnrantörer solidarisk pris-genom
sättning: leverantören och grossisten har tagit förpris obero-samma varan
ende avstånd till butiken och oberoende inköpt mängd. Denna principav av
har dock med hänvisning till den hårdnande priskonkurrensen börjatman
ifrågasätta under år och Diskussioner inom handeln tydergörs.avstegsenare
på grossistema i utsträckning kommer pris efterstörreatt att ta ut presta-
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tion, vilket betyder små butiker SOUmed långa 1994:1 19transportavstånd kan kommaatt
Kapitel 13få betala högre pris övriga butiker.än Detta sinatt leder till högreett i tur

inköpspriser, till de små butikerna får svårt klara inköpsmängdatt minstaatt
för vissa och det det svårare fågör tillräckligt varuleveranser.varor tätaatt
Leveransavgifter har i vissa fall införts Arla och diskuterats bl.a.även av
Skogaholm, rabatter och möjligheter delta i kampanjer ofta förbehållnaäratt

butiker.större
Minskad samhällelig styrning butiksetableringar visshar i utsträckningav

Ävenpåskyndat detta förlopp. lagar och regler från samhällets sida kan för-
dyra för lanthandeln. Så kan ökade krav från sida tillsynsav-statens t.ex.
gifter och miljökrav i form tankrnuffar och freonfria kylaggregat sär-av vara
skilt besvärande for glesbygdsbutiker med liten omsättning och knappa margi-
naler. I flera fall har dock särskild dispens och investeringsbidrag beviljats
glesbygdsbutikema. Nyligen har beslutats förhöjt investeringsstöd videttom
investeringar påtvingats handlaren till följd förändringari lagstiftning.som av

För kunna erbjuda kunderna fullständigtatt utbud olika tjänsterett mer av
har butikerna ofta åtagit sig s.k. ombudskap för apotek- ocht.ex. systemvar-

penninglotter och tipstjänst. På många håll erbjuds postservice ochävenor,
försöksverksamhet med bankservice pågår. Många glesbygdsbutiker har
också drivmedelsförsäljning. När kunderna kan del sin efter-störreen av
frågan täckt på ökar också köptroheten.orten

För små butiker i glesbygden kan emellertid liknande problem uppstå vid
ombudskap i fallet med distributionsfrågoma. Ett aktuellt exempel detsom är
statliga bolagets Tipstjänst planer, många glesbygdshandlareupprört ochsom
-boende. Tipstjänst har beslutat dra ned antalet ombud från dagensatt ca
7 000 ombud till 4 000. Dessutom skall alla ombud ha on-line. De flestaca
glesbygdsbutikema äri dag off-lineombud, och omläggningen kan innebära

betydande Övrigakostnad för dem godkänns ombud. butikeren som som
riskerar förlora kunder viktig servicefunktion försvinnernäratt från buti-en
ken. I samtal med glesbygdshandelns företrädare Tipstjänsthar lovat att ta
hänsyn till lanthandlamas speciella villkor.

Delat ansvar
Ansvaret för landsbygdsbutikemas överlevnad kan delatsägas vara av sam-
hälle stat och kommun, leverantörer och handelsblock konsumen-samt-

Den enskilde konsumentenstema. och kanköpviljaengagemang vara av av-
görande betydelse för glesbygdsbutiken. På många håll ocksåvisar gles-
bygdsbefolkningen aktivt T.ex. fanns för år sedanett engagemang. ett par
minst 60-tal s.k. byalagsbutiker, dvs. lokalaett utvecklingsgrupper hade
tagit butiksfastighetenöver eller affärsrörelsen butiken hotats ned-när av
läggning.

För öka möjligheterna vidmakthållaatt leveranser till butikernatäta ochatt
högre kvalitet produkterna har försöksverksamhet bedrivits kring samdis-
tribution från leverantörernas sida bröd, mejeriprodukter, kött. Enav varor
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1994:119SOUgrundsådan försöksverksamhet i Småland lades kort tid pådock ned efter av
Kapitel 13distributio-problem. ansåg från leverantörshåll förMan totalkostnademaatt

till testområdet intebutikerna inom minskade. Planer finns att upprepanen
projektet någonstans norrlandskusten.längs

199394: 140 kom-I Bygder och regioner i utveckling framhålls attprop.
bör ha aktiv för överlevnads-roll öka glesbygdsbutikemasattmunen en mer

möjligheter. Som motiv anförs kommunernas vamförsörjningsansvar och
höga kommunala kostnader för butiksnedläggningar i glesbygd. T.ex. pekar

på till lant-del de kommunala inköpen kunde förläggasstörreattman en av
handeln. Många kommuner subventionerar också hemsändning daglig-av

till hushåll i glesbygd.varor

Stöd till kommersiell service

Statens i för i första handbidrag kampen glesbygdsbutikemas överlevnad är
i glesbygderstödet till kommersiell service. Stödet till kommersiell service

SFS 1990:643 upprätthålla hänsyn till geografiskalämnas för medatt en
och befolkningsmässiga tillfredsställande försörjning med dag-förhållanden
ligvaror och drivmedel i glesbygder.

Stödet utgår i form investeringsstöd, servicebidrag driftsstöd och bi-av
drag för hemsändning. Stödet uppgår till 40 miljoner kronor år,per varavca

åren investerings-huvuddelen investeringsstöd. Under de harsenastesom
ekonomiskt tillstödets andel minskat medan servicebidraget, stödär ettsom

driften butiker ökat. Stödets effekter har utvärderatsmed akuta problem,av
Konsumentverket mycket goda. Investeringsstöd hade frånochav anses vara

till 1001973, då det infördes, 1990 beviljats sammanlagt 1 orter,t.o.m. var-
990 fått Konsumentverket uppskattar det borstöd till dagligvaruservice. attav

omland. Ca 30 000 hushåll i glesbygd får250 000 hushåll i butikernasrunt
erhållit dagligvaruser-regelbundet hemsända. På de stöd tillorter somvaror

omkringvice finns butiken 870 och 500 glesbygdsbutikerkvar på orterca
stödinsatser.bedöms ha samhälletsräddats följdsom en av

Som kommunal variçförsörjningsplan.grund för stödbeslutet skall ligga en
I denna skall kommunen redovisa hur sikt. Kom-butiksnätet kan överleva

har för varuförsörjning. plan-konsumenternas latt tryggamunerna ansvar
allsidigtoch bygglagen PBL konsumentema tillgång tillbör hasägs att ett

lågautbud tjänster mellanoch och kunna prioriterasammansatt t.exav varor
förpriser, närhet till butiken och hög harservicegrad. Kommunen ett ansvar

möjligt skallmarkens användning planeras så valfrihet så långtdennaatt att
kunna upprätthållas. ändringen 1992, där det bl.a.I och med i PBL våren
betonades betydelse för denhänsyn skulle till butiksetableringarsstörreatt tas

detalj-lokala konkurrensen, minskade möjligheter medkommunernas att
planebestärnmelser reglera handelns lokalisering. övergripan-Kommunernas
de förändrats.planeringsansvar har dock inte

övervältringEn försämrad tillgänglighet till dagligvaruservice medför en
distributionsarbete kostnader för berörda hushåll, kommuneroch högreav
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SOU 1994:1 19och Särskilt hårt drabbas äldsta konsumenterna. Räkneexempeldestat. som
Kapitel 13Konsumentverket gjort på 000 kronor hushåll och årvisar kostnader 4att per

butiksnedläggning 250 hushåll skullevid inte ovanliga. För medär orten en
det betyda merkostnad för hushåll och kommun på miljon kronor årperen en
i form dyrare inköpsresor kostnader för hemsändning,och kommunalaav

förhållan-färdtjänst och hemtjänst. nyligen genomförd studieökad I aven
förlustendena på i Värmland beräknades den samhällsekonomiska tillorten

drygt 600 000 kronor det första året butiken skulle tvingas läggaenbart om
ned.

13.2 Jordbruksproduktion i glesbygd

13.2.1 Produktionens lokalisering

jord-Det uttalad målsättning det ska regional spridningär atten vara en av
bruksproduktionen. 1990 års livsmedelspolitiska beslut livsme-I sägs att
delspolitiken bidra utjämning välfärd.ska till regional sysselsättning ochav
Genom väl differentierad jordbruksproduktion i bidrar jordbruketlandeten
till möjligheten bevara varierad och levande landsbygd. Jordbruket haratt en
också viktig roll för bevara landskapsbilden de kulturella värdenochatten

hör med denna.som samman
Livsmedelsproduktionens lokalisering konsumentaspek-kan haäven sägas
Spridd jordbruksproduktion bidrar till landskap och levandeöppetter. ett en

landsbygd i hela landet, kan dessutom ha direkta effekterpå slut-men mer
produktemas kvalitet, åtminstone så de upplevs konsumenterna.som av
Närproducerade livsmedel, korta transportsträckor, möjlighet stödjaatt en
lokal producent många konsumenter viktiga kvalitetsegen-anses av vara
skaper.

För jordbruksproduktionen i glesbygd det framför allt förutsättningarnaär
för mjölkproduktion intressant. I Norrland det i balans mel-är är stort settsom
lan produktion och konsumtion mjölk. Iden sydsvenska skogs- och mel-av

Ölandlanbygden inkl. Gotland överstiger mjölkoch produktionen konsum-av
tionen. Griskött produceras framför allt i södra Sverige, dit också odlingen av
specialgrödor sockerbetor, potatis, grönsaker koncentrerad. I Mellan-är- -
sverige framförproduceras allt spannmål.

Jordbruket ofta basen i landsbygdens liv, jordbrukets rollanses vara men
Årför sysselsättning inkomster 1991och har minskat i glesbygder.även sys-

selsatte de areella näringama 120 0O 3%eller under den totalaca personer av
sysselsättningen i landet. Endast tiotal arbetsmarknadsregioner kanett upp-
visa sysselsätmingsandelar i jord- och skogsbruk med 10%. I livsmedels-runt
industrin arbetade år 80drygt 00 Både primärproduktio-samma personer.

framställningen livsmedelsråvaror, och förädlingen bedrivs i huvud-nen, av
sak centralai bygder med korta avstånd till omkringliggande Dettätorter. är
också till del makamas totala arbetsinsats i jordbru-tätorten stor ettsom en av
karhushåll förlagd. De viktigaste förändringarna för landsbygdens ekono-är
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miska och sociala liv, de kommer SOUlandsbygdens 1994:1 19framtid,avgöra gäl-attsom
ler Kapitel 13därför inte främst jordbruket hur andra sektorer utvecklas.utan

Tendenser till koncentration bygder med bättre förutsättningar för jord-mot
bruksproduktion påskyndas avregleringen. Prisstödet har mjölk-av gynnat
produktion i skogs- och mellanbygder lönsamheten relativtattgenom sett
varit bättre för produktion spannmål och svin i slättbygder. Som följdav en

1990 års jordbrukspolitiska beslut fick den specialiserade växtodlingenav
vidkännas de lönsamhetsförsärnringarna.största De specialiserade växtod-
lingsföretagen på slätten i Mellansverige kunde därför förväntas söka nya,
lönsammare produktionsinriktningar. Mjölkproduktionen i skogs- och mel-
lanbygder skulle på så vandra på slätten.sätt Högre transportkostnaderut

tillåts slå igenom i producentpriserna skärpta miljö- och djurskydds-som samt
kostnader skulle ytterligare kunna förstärka denna tendens. Den påbörjade
EG-anpassningen, bl.a. innebär högre stöd till växtodlingen, kanettsom
komma påverka produktionens lokalisering. Mjölkkvotemasatt regionala
fördelning vid EU-medlemskap kan likaså påverka lokaliseringen.ett

Befarade oönskade omflyttningar produktionen motarbetas på olikaav
bl.a. medsätt, statliga stöd till norrlandsjordbruket och stöd till glesbygds-

Ävenföretag. landskapsvårdsstödet i första hand skogs- och mellan-gynnar
bygder. Antalet kor har minskat något i skogsbygdema i slättbygder-änmer

viss förskjutning har alltså skett mjölkproduktionen från skogs- tillna, en av
slättbygdema. Sannolikt kan detta till del förklaras strukturen ärstor attav
olika -i skogsbygdema medelkoantaletär lägre i slättbygdemaän och det är
framför allt i företag med mindre besättningar koantalet minskatgruppen som

medan reformen sannolikt haft mindre inverkan. Jordbrukamas på fram-syn-
tiden pessimistisk i utpräglade skogsbygder i övriga ornrå-änsynes vara mer
den, vilket kan påverka investeringsviljan och på sikt produktionens lokali-
senng.

13.2.2 Stöd till jordbruk i glesbygder

Enligt 1990 års beslut ska regional fördelning produktionen i huvudsaken av
nås med riktade åtgärder, dvs. det generella prisstödet inget braär medel.
Jordbrukets regional- och säkerhetspolitiska betydelse i Sverige ansågsnorra

fortsättningsvisäven motivera särskilt stöd till näringen för förutsätt-ett att ge
ningar för livskraftigt jordbruk.ett

Stödområdet Örebroomfattar de sju nordliga länen mindre delarsamt av
Älvsborgsoch län. Totalt omfattar Stödområdet 70% Sveriges ochytaca av

knappt 20% åkerarealen. I området finns 25% landets jordbruksföre-av ca av
Heltidsföretagen, 6 000, itag. samtligaär mjölkföretag. Områdetstort settca

uppdelat påär stödområdena 1-4 med varierande stödnivåer, högst i område
l och lägst i område
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sou 1994:119Figur 13.1 Stödområden i Sverigenorra
Kapitel 13

StödanrádeE] 1

Stödanráde2a

Stödområde2b
I Stödområde3
Hill .

Stödet till jordbruket i Sverige utgår pristillägg och djurbidrag.norra som
Omräknat till bidrag mjölkko 2 600-10 200 kronorstödetmotsvararper per
mjölkko vid avkastning 6 000 kg ko beroende på stödområde.en om per
Den totala kostnaden för 198990 731 miljoner ochstödet kronorvar ca
199394 995 miljoner 65kronor, miljoner kronor gick till livsme-ca varav
delsindustrin. Norrlandsstödet 1980-talet,tredubblades underänmer en

Ökningenmycket kraftig real ökning. stödet har också hittills under 1990-av
talet väsentligt överstigit såväl prisökningen på jordbrukets insatsmedel mätt
enligt PM-index den allmänna prisutvecklingen.som

Skogs- och mellanbygderna södra Sverigei jordbrukshänseendeär ettur
område kan mellanting mellan slättbygdema ochsägas Norr-utgöra ettsom
land. 40%Närmare jordbruksföretagen finns i Götalandsdetta områdeav
mellanbygder och Götalands skogsbygder. Området 30% landetshyser ca av
åkerareal och 60% betesmarkerna. Mjölk- och därtill knuten kött-närmare av
produktion den vanligaste produktionsinriktningen.är

Analyser gjorda Jordbruksverket tyder på kostnadsnackdelar i skogs-av
bygdema på mellan 30 och 40 liter mjölk, vilket 10-l5%öre motsvararper

mjölkpriset. De högre kostnaderna förklaras främst lägre avkastning iav av
foderväxtodlingen, arrondering och mindre fáltstorlek. Beräkningarsämre
tyder på avregleringen har lett till skogsbygdema försämrat sin relativaatt att
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konkurrenskraft och den påbörjade EG-anpassningen SOU 1994:119kan ytterligare späda
Kapitel 13denna tendens. Idag finns inget stöd till jordbruksproduktionen i skogs- och

mellanbygdema, EU-medlemskap skulle för sådan möjlig-öppnaettmen en
het se nedan.

Förutom de framtida stödmöjlighetema till jordbruket i Norrland och i
skogs- och mellanbygdema blir framtida kvoteringssystem, hur regio-t.ex.
nala kvoter fastställs, mejeriföreningamas hämtningspolicy avgörandesamt
för mjölkproduktionens framtid. I situation med hårdare konkurrens påen
marknaden kan förädlingsindustrin komma tillämpa kostnadsrela-att en mer
terad prissättning på insamling och levererade produkter från jord-transport av
bmket. Också mejeriernas produktmix kan ha betydelse, eftersom på-denna
verkar betalningsförmågan.

13.3 Konsekvenser EU-medlemskapettav

Anpassningen till EG och eventuellt EU-medlemskap kommer få regio-ett att
nala konsekvenser. Regionalpolitiskt stöd också viktig del förhand-var en av
lin med EU.gama

13.3.l EG inreoch den marknaden

Studier inom EG tyder på genomförandet den inre marknaden kommeratt av
bidra till takten i den nationella strukturomvandlingenatt ökar, vilket i sinatt
kan påverka den regionala balansen. Speciellt tydligt blirtur detta i de sekto-

varit skyddade, dit delar livsmedelsindustrin kan räk-mestrer som stora av
Öppnare i första handgränser bidra tillväntas strukturomvandlingnas. en
främjar tillväxten företag, dessutom kan små företag, isom storaav men

första hand riktade den lokala marknaden, specialisering ochmot gynnas.
internationalisering kommer också leda till färre företag. Samtidigtatt som
den svenska livsmedelsindustrin för ökad konkurrens, fårutsätts den kraftigt
ökade möjligheter till till EG. Kraven på färskhet ochexport trans-varors
portkosmader kommer i fortsättningen begränsaäven inslaget utländskatt av
konkurrens på vissa regionala marknader. Skillnaderna i prisnivå mellan
söder och kan EGzs påverkan påväxa. dagligvaruhandeln förväntas blinorr
mindre, eftersom etableringshindren här höga. Dagligvaruhandeln iär
gränsregioner och storstadsområden kan dock komma påverkasatt mer.

Iden s.k. Cecchinirapporten EG:s inre marknad Gemenska-sägsom att
regioner och den arbetskraft drabbas industriell omstruk-pens svagare som av

turering kommer behöva hjälp. EG beslutade också fördubbla det be-att att
lopp EG:s strukturfonder disponerar i samband med införandet densom av
inre marknaden och ytterligare medel har sedan dess ställts förfogandetill for
regionalpolitiska satsningar inkl. landsbygdsutveckling.
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l3.3.2 SOU 1994:1 19Avtalet EUmed
Kapitel 13

Förhandlingsuppgörelsen med EU innebär stödområdenuvarande ochatt
stödnivåer i Sverige får oförändrade. Det regionalpolitiska stödetnorra vara
till jordbruket kommer byggas komponenter: Dels utgår maximaltatt treav
bergsjordbruksstöd del LFA, Less Favoured Areas på 300drygt lav
kronor djurenhet eller hektar. Stödet finansieras till 25% EG. Delsper av
utgår miljöstöd med till 2 750 kronor, EG medfinansierar 50%.upp varav
Även här utgår stödet djurenhet eller hektar. Ovanpå detta har Sverige rättper

lägga nationellt stöd till tidigare totalnivå, vilket kan bli aktuellt föratt ett upp
stödornrådena 1-3. Sammanlagt blir medfinansieringen från EG 35% med
detta förslag. Kommissionen skall godkänna nivåer och utbetalningsformer.
Eftersom prisstöd inte tillåtet inom EG måste utbetalningsforrnerär ska-nya

Ett svenskt önskemål har varit de ska ha stark produktionsanknyt-attpas.
beräkningarsning. Gjorda tyder på nettoeffekten de stöd- och pris-att av

förändringar blir följden EU-medlemskapet totalt positiv för detärsom settav
jordbruket.norrländska Beräkningarna bygger statisk modell meden sam-

struktur, omfattning och produktionsinriktning i dag. Viss omfördel-ma som
ning mellan olika företag kan dock förutses. Förslaget, i synnerhettyper av

omfördelandedess effekter, har kritiserats hårt från mfl.LRF och omarbet-
ningar är vänta.att

Avtalet innebär vidare stöd till missgynnade områden utanföratt norra
Sverige skall kunna betalas Det exakta området, inte bestämts,ännuut. som

med hjälp kriterieravgränsas låg spannmålsavkastning och lägreav som
inkomster jämfört med landets genomsnitt andel gräsbevuxen mark.samt stor
Totalt omfattar området, innefattar delen södra och mellerstastörresom av
Sverige utanför de direkta slättbygdema, 50% den totala arealen åkerca av
och två tredjedelar den totala arealen betesmark och antalet mjölkkor ica av av
södra och mellersta Sverige. Stöd föreslås utgå 400med mellan och 1001
kronor djurenhet eller hektar beroende på område. Därutöver föreslåsper ett
miljöstöd utgå med mellan 400 och 4001 kronor ha vall och bete. Totaltper
beräknasñ stöd 670 miljoner kronor år betalas EG medfinan-ut,om per varav
sierar knappt 40%. Som följd EU-medlemskapets stödmöjligheter be-en av
räknas nettoförädlingsvärdet modellgård med mjölkproduktion kunnaen
öka med mellan 36 96%och beroende område, således mycket bety-en
dande ökning. KoB har i sitt yttrande förslaget understrukit viktenöver attav
de olika stöden till jordbruket skall genomgå sedvanlig budgetprövning.

5 Dessaredovisasi Stöd till jordbmket i Sverigevid EU-medlemskap,PM frånettnorra
Jordbruksdepartementet1994-06-23.

6Beräkningarredovisasi Stödtill jordbruk i mindre områdengynnade i södraSverigevid ett
EU-medlemskap, frånPM Jordbruksdepartementet1994-0624.
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SOU 1994:11914 Fisk fiskprodukteroch
14Kapitel

En reglering har byggts på fiskets område med många dragävenupp
med jordbruksregleringen. Fiskeregleringen omfattas integemensamma

den livsmedelspolitiska reformen ändringar har gjorts till följdav men
EES-avtalet och tidigare BETA-överenskommelse avskaffaattav en om

konkurrenssnedvridande stöd. Vid inträde i fårEU viett anpassa oss
till den fiskeripolitiken, Common Fisheries Policy.gemensamma

Fiskeregleringen tillgodoser liksom jordbruksregleringen i första
hand producentemas intressen och inte konsumentemas. Det visar bl. a.

kring konsumenternas 30 miljoner lcronor. De skulle användasturerna
för konsumenterna billigare fisk. Enligt nyligen fattat beslutatt ettge
skall de i stället användas för information fisk och för produktut-om
veckling. Fiskets organisationer får med och Fiskeriverket rådvara ge

användningen inte konsumenternas.om men

14.1 Fisket också reglerad näringen-
livsmedelspolitiskaDen reformen omfattar livsmedel, baserade på jordbruks-

produkter och berör inte fisket. Men fisket också reglerad sektor, förär en
vilken systemändringar skett under år och står inför ytterligaresenare som
förändringar vid svensk EU-anslutning. Fisk vidare viktig delären en av
konsumenternas matinköp. Beredningens uppdrag har denna bakgrundmot
kommit gälla fisk och fiske. Beredningen har anlitats for inhämtandeävenatt

konsumentsynpunkter, bl.a. i samband med rernissbehandlingen Fiske-av av
rinäringsutredningens betänkanden och vid deltagande i arbetsgrupper inom
Jordbruksdepartementet och Fiskeriverket.

Sammanfattningsvis kan konstateras det liksom på jordbruksområdet äratt
svårt få gehör för konsumentönskemål inom fiskeregleringen, äratt som upp-
byggd utgångspunktmed i producentemas intressen, inte i konsumenternas.

14.2 Konsumtionen ñsk och ñskprodukterav

ÄvenFisk nyttig med högt innehållär proteiner och spårämnen. denmat av
feta fisken nyttig, eftersom den innehåller fleromättade fettsyrorär och vita-
min D. Konsumenterna får dock dubbla budskap det gäller fisk.när nyttan av

ÖstersjönPå grund miljöförstöringen har fisk från vissa insjöar och högaav
halter bl.a. kvicksilver och organiska klorförenin och bör enligt Livsme-av gar
delsverket inte alltför ofta och inte alls under graviditet.ätas en
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Enligt Jordbruksverkets statistik svenska folket fisk SOU 1994:119kräft- och blöt-samt
djur Kapiteltill 14värde 8,3 miljarder kronor 1993.ett Detta underskattning,ärav en
eftersom fritidsfisket ingår endast i begränsad omfattning. Konsumtionen av
konserverad och beredd fisk utgjorde andelenstörsta det uppgivna värdet.av
I produktvikt räknat den ungefärär lika konsumtionen färsk fisk,stor som av
vardera 6 kgnära och år. Härtill kommer konsumtion frystaper person av
filéer, 2,5 kg, kräft- och blötdjur. Konsumtionens fördelning fram-ca samt av
går tabell 14.1.av

Tabell 14.1 Konsumtionen fisk 1993, rnkg och mkrav m.m.

Mkg Mkr
Färsk fisk inkl. ñlead djupfryst
faltñsk 3,7 247
torskfisk 6 319
sillñsk 13 252
laxñsk 14,8 919

Saltvattensfisk 2,5annan 72
sötvattensfisk 8,2 261

färsk fisk 49,0 2 070summa

Djupfryst, ñlead ñsk
flatfisk 2,8 210
torskfisk 14,0 795

fisk 4,1 145annan
djupfryst, fileadfisk 20,9 1 150summa

Konserver och beredd tisk
saltad och kryddad fisk 3,3 62
torkad fisk 0,3 126
rökt ñsk 3 185
beredningarav ñskrom 6,5 701
sillkonserv 13 681
andra fiskkonserver ej Fiskbullar 6,2 214

beredd fisk inkl. fiskbullar 11,6annan 618
panerade ñskñléer och fiskpinnar 7,8 365

konserver och beredd fisk 51,0summa 2 952

Kraft- och blötdjur
färska, frysta, saltade och torkade 17,3 1 195
beredda och konserverade 10,5 928

kräft- och blötdjur 2summa 123

Totalt 8 295

Källa: Jordbruksverket

Fiskkonsumtionen har ökat något under perioden 1960-1993.per person
Under perioden 1989-1993 har dock konsumtionen minskat. Stora föränd-
ringar har skett inom sortimentet. Som framgår diagram 14.1 konsum-ärav
tionen färsk fisk betydligt lägre för 30 årän sedan. I ställetav har dennu ca
beredda och djupfrysta fisken ökat.
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SOU 1994:119Diagram 14.1 1960-1993, kgperson och årKonsumtionen tiskav m.m.
Kapitel 14

12

10

Färsk fisk

Konserver-

Djupfryst..
_-..,.___.--__ - . - - - .

-
19 1919 19

60 70 80 90

Anm. 1988 uppgifterna inte helt jämförbara med tidigare år.Fr.0.m. är

Källa: Jordbruksverket

utgjorde 6% för 8%Fisken våra totala livsmedelsinköp och svaradenära av
proteintillförseln för 2% energitillforseln tabell 14.2.bara seav men av

Tabell 14.2 Fiskens andel konsumtion och näringstillförsel, %av

Konsumtionsvärde
Energi
Protein
Fett
Kolhydrat
A-vitamin
C-vitamin
Järn
Kalcium
Tiamin

SammanställningKälla: basis Jordbruksverkets uppgifterav

ñskkonsumtionen jämförtDen svenska ligger på medelnivå med andraen
europeiska länder. lägre i ñskenationemaDen de Island, Norge,är än stora

SpanienPortugal och högre i Danmark och många andra kontinent-änmen
länder.

Vi beroende import för konsumtionen fin fiskdelär storav en av av
medan vi har överskott sillströmming. Värdet importentvärtom av av var
2,5 miljarder kronor 1992. miljardExporten fisk uppgick till 1näraav
kronor.
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14.3 Priser SOU 1994:119och prisutveckling
Kapitel 14

Som framgår tabell 14.3 med indextal prisutvecklingen sedan 1980överav
har priserna på fisk stigit för livsmedelspostenän totalt. Priserna på färskmer
fisk förär svängningarstörre den beredda Sett helaänutsatt övervaran.
perioden från 1980 har färsk fisk stigit mest.

Vid jämförelser mellan åren och mellan livsmedel och KPI, totalt bör beak-
på livsmedel sänktes från 25 till 18% 1992 och höjdes igen 1993tas att moms

till 21%.

Tabell 14.3 Fiskprisutvecklingen. Indextal i december år junisamtresp.
1994. 1980:100

1990 1991 1992 1993 juni
1994

Färsk fisk 259 297 294 264 280
Beredd fisk 249 254 236 240 235
Fisk, totalt 252 263 246 245 243

Livsmedel totalt 234 238 223 226 232
KPI, totalt 214 231 235 244 248

Källa: SCB

Prisnivån på fisk i Sverige och i andra länder kan jämföras pris-s.k.genom
nivåindex. De utarbetas OECD för länder tillhörande denna organisationav

led i internationellstörre undersökning. Den avseendeettsom en senaste,
1990, visar de svenska priserna låg 20% högre genomsnittet för EG.änatt ca
Skillnaden kan alltså ha försvunnit i och med den svenska deprecieringen.

Prisskillnadema mellan Sverige och EG-ländema i tabell 14.4 förstörre
livsmedelsposten för fisk. Regleringenän jordbruksprodukter tycksav

ha lett till fördyringar för destörre svenska konsumenterna fisk-änm.a.o.
prisregleringen.

Tabell 14.4 Prisnivåindcx 1990 i vissa EG-lâirtder och Norge. Sverigel00

Fisk Livs- Privat
medel konsumtion

Sverige 100 100 100

Danmark 99 84 100
Tyskland 81 65 80
Nederländerna 62 62 74
Storbritannien 63 54 66

EG- 12 82 63 73

Norge 96 101 106

Källa: SCB
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1994:119SOU14.4 Fiskeripolitiken
Kapitel 14

Fisket har länge varit reglerad sektor på både det internationella och deten
nationella planet. Detta förhållande sammanhänger bl.a. med fisk äratt en
begränsat reproducerbar Internationellt finns överenskommelsersettresurs.

totalt tillåtna fångstmängder och kvotfördelning mellan olika länder.om om
Flertalet utvecklade länder nöjt sighar inte med reglering fångsterna utanav
har infört ekonomiska stöd.även

197778Med års fiskeripolitiska beslut fick Sverige regleringssystem,ett
i många avseenden liknade dåvarande jordbruksreglering. Isom stort sett sam-

målkonflikt byggdes in. Fiskarena skulle erhålla med övrigama en grupper
likvärdig inkomstutveckling och konsumenterna få tillgång fiskskulle till av
god kvalitet till rimliga priser.

Det statliga stödet till fisket utgick dels via statsbudgeten, i huvudsak i
form fiskerilån, dels prisreglering, finansierades avgiftmedav genom som en
ca 6% importeradpå och svenskfångad fisk. Prisregleringen omsatte ca
100 miljoner kronor år, vilket 30 000 kronor yrkes-motsvararper ca per
fiskare. Antalet fiskare uppgick 1990 till 3 850, 600 binärings-ca varav ca
fiskare.

Inom regleringen utgick prisstöd fisket,till marknadsprisema under-när
de eftersträvade s.k. normprisema. Prisregleringen har i allt väsentligtsteg

awecklats från den januari1 1994 med anledning både BETA-överens-av en
kommelse och EES-avtalet. Vissa andra anpassningsåtgärder har redanav
vidtagits i awaktan på svensk anslutning till EU och därmed också till denen

fiskeripolitiken, CFP Common Fisheries Policy.gemensamma
En del svårigheterna för svensk fiskerinäring sammanhänger medav av-

sättningsproblemen för sillströmming i kombination med det beroendetstora
detta fiske. Fiskeripolitiken har framför allt tilllett statliga stöd tillav stora

sillñsket, därigenom bibehållits på högre nivå ekonomisktän ärsom en som
lönsam. Anpassningsprocessen försvåras konsumtionen varit vikande.attav
Den tidigare redovisade nedgången i konsumtionen färsk fiskav samman-
hänger bl.a. med färsk sill inte i utsträckning tidigare.ätsatt samma som
Enligt uppgifter från Fiskerinäringsutrednin har konsumtionen färskgen av
sill sjunkit från 50 000 1980 till 35 000 1992.ton tonca

ÖstersjönTorskfisket i ökade 1980-taletunder och betalades med höga
priser. Detta kunde i viss mån kompensera försämradeden lönsamheten i
sillfisket. På grund vikande tillgång har torskfisket minskat kraftigt underav
de åren.senaste

En under år ökande del sillfisket har denna bakgrund medmotsenare av -
hjälp statligt stöd inriktats foderfisk. Detta strider principerna imot motav -
197778 års fiskeripolitiska beslut, enligt vilket stöd bara skulle utgå för fisk
till humankonsumtion. Sådant fiske vidare förbjudet EG:senligt regler.är
Sverige får emellertid enligt medlemskapsavtalet fortsätta fiska sill föratt
foder under treårsperiod. Under den tiden skall EG sina regler föröveren se
foderfiske.
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Slutligen kan konstateras regleringssystemet SOU 1994:119har lett till signalernaatt att
Kapitelfrån 14marknaden inte alltid har kunnat igenom tilltränga producentema. Verk-

samheten har inriktats produktion för dess skull, inte för till-mot attegen
godose köpkraftig efterfrågan. Marknadsföringssidan har inte till-en ägnats
räcklig uppmärksamhet, det har också framhållits i inom Chalmers tek-en
niska högskola företagen undersökning. Problem med distributionen färskav
fisk och de förändringskrav, har uppstått bl.a. utvecklingen inomsom genom
detaljhandelsledet, har inte tillräckligägnats uppmärksamhet eller har inte åt-
gändats även metoder härför varit kända.om

14.5 Striden konsumenternas 30 miljoner kronorom

Pristillägg med anledning låga marknadspriser utgick tidigare regelmässigtav
för sillströmming. Torskprisema låg däremot i allmänhet betydligt deöver
inom regleringen förutsatta. Försök med regleringsåtgärder få ned prisernaatt
misslyckades. Vid prisöverläggningar inför 198788 och 198889 slöts över-
enskommelse mellan fiskets och konsumenternas konsurnen-representanter att

skulle få.kompensation för högaterna torskpriser. Sammanlagt 30 miljoner
kronor en mindre del den faktiska förlusten för konsumenterna skulleav

Överenskommelsenanvändas till nedsättning konsumentprisema torsk.av
godkändes regering och riksdag verkställdes inte. Pengarna fannsav men
därför kvar i prisregleringskassan 1993, då avvecklingen denna påbör-av
jades.

Konsumentrepresentanter KoB med instämmande frivilliga konsument-av-
organisationer har föreslagit inte kunde disponeras for pris-att om pengarna-
nedsättning, borde de omhänderhas konsumentorganisationeravsetts,som av
för verksamhet på fiskets område. Fiskets företrädare har under de gångna
åren arbetat för skulle till producentinriktade verksamheter,att pengarna

biträdde det ursprungligatrots beslutetatt del i överenskom-man som en en
melse. Riksdagen beslöt 1993 skulle användas till informationatt pengarna

fisk i enlighet med producentönskemålen.om
Medlen skall förvaltas Fiskeriverket, vid sin sida skall ha rådav som ett

för konsumentfrämjande åtgärder med För fisket och frskbran-representanter
schen 1 vardera och med regeringen utsedda ledamöter. De hartre av senare
inte hämtats från konsumentorganisationer från Riksdagen 2 ledamöter,utan

och s och från Konsumentverket 1.m
Hanteringen detta ärende gångär än exempel hur liten väl-av etten en

organiserad på bekostnad konsumentintresset. Vinstengrupp ärgynnas av
för producentema samtidigt förlustenstor för varje enskild konsument ärsom

så liten den inte väcker någon opinion.att
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SOU 1994:11914.6 Fiskmarknaden framöver
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EES-avtalet och överenskommelsen med EFTA-ländema avskaffa kon-attom
kurrenssnedvridande 1994. pris-statliga stöd trädde i kraft den 1januari Den
regleringsavgift 6% tidigare för finansiera prisstödentogs ut attom ca som
har därmed slopats. Detta bör ha lett till lägre ñskpriser för konsumenterna än

hade tagits ut.som annars
Vid inträde i får vi till Gemenskapens på dettaEU regleringaranpassa oss

område, CFP, omfattar pris- och marknadsordning samtsom gemensamen
strukturpolitik. SomAnpassningen har redan börjat i och med EES-avtalet.
skattebetalare får vi bidra till betalningen för EG:s regleringar, kan hop-men

på lägre priser förbättradoch tillgänglighet till följd ökad konkurrenspas av
och lyhördhet för marknadens krav.större
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5011 1l9411915 Sammanfattande bedömning utvecklingenav
al 51939-1993

Önskan1990 års livsmedelspolitik har bara delvis fullföljts.nya om
anpassning till EG:s regler har ofta tagit över.

Enligt KoB:s kvalitetsundersökningar konsumenterna nöjda medär
både livsmedelsutbudet och matkvaliteten, de dessutom tycker harsom
förbättrats under år. Varuutbud med koppling till kost-hälsa ochsenare
ekologi har ökat totalt har sortimentsbredden i dagligvaruhan-settmen
deln minskat. Livsmedelslagstiftningen tillfredsställande, tillsy-är men

behöver förbättras.nen
Matprisema har utvecklats sedan 1989. kunde ha höjtsDegynnsamt

mindre dels den lrvsmedelspolitiska reformen fulltgenomförtsom ut,
dels gränsskydd och referenspriser sänkts så mycket det funnitssom

för och slutligen livsmedelsindustrin inte höjt sina marginaler.utrymme
Jordbrukets omställning har lyckats på animaliesidan, rnisslyck-men

Överskottsarealenpå spannmålsområdet. fortfarandeärats änmer en
halv miljon hektar. Livsmedelsindustrin går internationaliseringmot
och färre och enheter. Konkurrensenstörre bristfällig eller obefintligär
i många branscher. Utvecklingen inom handeln har generellt gått isett

rikming.rätt Etablering fristående lågpriskedja hade dock varitav en
önskvärd.

Den livsmedelspolitiken har haft positiva miljöeffekter.nya
De regionala skillnaderna i dagligvarukonsumtion och inköpsmön-

relativt små. Utslagningenär glesbygdsbutiker har fortsatt.ster av

Ambitiösa mål formulerades i propositionen 198990: 146 Livsmedelspoli-
tiken, där grunddragen i den livsmedelspolitiken lades fast.nya

Livsmedelspolitiken skall konsumenten i Konsumentemassätta centrum:
val skall produktionen. Konsumenterna skall goda möjligheterstyra attges
välja mellan livsmedel olika slag, där skillnaderna kan exempelvisav avse
smak, produktionssätt eller förädlingsgrad. Samtidigt bör denursprung,
förda politiken bidra till väl kost och därmed till bättre folk-sammansatten en
hälsa.

Att det kan uppstå konflikt mellan betoningen den enskilda konsu-en av
fria val á sidan och myndigheternas ambition främja folkhäl-mentens attena

goda å den andra förbigås nämnvärd diskussion imatvanorsan genom utan
proposition och utskottsbetänkande. Den underförstådda slutsatsennärmast
torde målkonflikten bäst mildras konsumentupplysnin ochattvara genom g
infonnation.

Miljömälet i livsmedelspolitiken ökad vikt. Det traditionella inkomst-ges
målet i stället Att bönderna skall ha skälig ersättning for utfördatonas ner. en
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SOU 1994:119restriktion, måste be-prestationer betraktas nödvändignärmast somsom en
KaPitel 15för övrigt fungera.aktas politiken i skallatt

Övriga exempelvis bered-livsmedelspolitikentraditionella mål för som
skapsmål regionalpolitiska mål skall också beaktas.och

differentieras. traditionellaNytt i politiken åtgärdsarsenalen Denär att
jordbruks-jordbruksregleringen tilltros inte längre förmågan tillgodoseatt

politikens olika Beredskapsmålet, miljömålen, önskanalla mål slag. attav
fördelning produktionenbevara odlingslandskap och regionalöppetett en av

riktade åtgärder.skall i huvudsak nås med
marknadsmässighetställning stärkas. GenomKonsumentens skall större

utsträckning produktionen.kommer konsumenternas val i ökad styraatt
inhemska mark-gränsskydd hålla producentprisema på denEtt skall uppe

produktionsöverskottGenom subventioner tillnaden. bortatt ta export av
faktiskt efterfrågas på denmarkeras, det bara priserna på detäratt sven-som

ska marknaden skall hållas på politisk väg.som uppe
anpassning till deEn rad åtgärder för underlätta livsmedelssektomsatt nya

övergångsstödenförutsättningarna infördes. beräknades kostnaden förTotalt
jordbruksstödet13,6 vid det ordinarietill miljarder kronor utgå sidanatt om-

i form gränsskydd, direktstöd,av m.m.
kraft i juli 1991 föränd-Redan innan den livsmedelspolitiken trädde inya

Sverigesaviseringenrades emellertid dess tänkta förutsättningar omgenom
kommande ansökan medlemskap i EU.om

livsmedelspolitiken under 1990-taletI praktiken har därför den svenska
utformats utifrån svår-förenliga förutsättningar.dubbla och dessutom

övergivits. den har bara1990 års omställningspolitik har inte officiellt Men
fullföljts till vissa delar. andra avseenden har önskan åstadkommaI att en
smidig anpassning till EG:s regler tagit över.

uppdrag utvärdera resultatetKonsumentberedningens ursprungliga attvar
dock inte1990 års jordbrukspolitik konsumentperspektiv. Vi harettav nya ur

ocksåfunnit det meningsfullt med så nödvändigtDet ärsnäv ansats. atten
EU-anpassningen.beakta effekterna för konsumenterna den gjordaav
faktiskt med utbud,I föreliggande kapitel 15 diskuterar vi vad skettsom

1989-1993 ljuset hade varitpriser, miljö under perioden i vadav somm.m.
kapitel 16 diskuterar vi den1990 års jordbrukspolitiska beslut. Iväntaatt av

framtida livsmedelspolitikens Sverige sig till EU,utformning ansluterom
Sverige i folkomröstningen väljer inte ansluta sig. I det avslutan-attresp. om

konsumentbevakningende kapitel 17 lämnar vi synpunkter och forslag av
framtida livsmedelspolitiken.den

15.1 Konsumtionsförändringar

till 139 miljarder kronor eller knapptLivsmedelskonsumtionen uppgick
bröd och16 000 år 1993. Jämfört med 1989 vikronor äter merper person

läskedxycker.dricker malt- och Där-spannmålsprodukter, kött samtmer mer
konsumtion fisk i strid med kost-har vi perioden minskat vårunderemot av
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och hälsoråd, också mjölk, matfett och SOU 1994:119socker. Frukt- ochmen grönt-av
konsumtionen Kapitel 15har legat still sedan 1989.

1993 gick drygt 14% våra utgifter till livsmedel och alkoholfria dryck-av
Livsmedel alltsåär utgiftspost för hushållen, andelener. stor ävenen sta-om

digt sjunker. Låginkomsttagare spenderar högre andel sin inkomst påen av
höginkomsttagare.än Enligt 1989 årsmat undersökning hushållens livs-av

medelsutgifter HUL 89 använde tvåbarnshushållen med lägsta inkomsten ca
20% sin inkomst till inköp medan höginkomstgruppenav medmatvaror,av
två barn använde 12%. Till detta kommer utemåltider.

En finnstendens till ökad andel kött, mejeriprodukter fiskoch vid stigande
inkomst och till minskad andel bröd och spannmålsprodukter matfett.samt
Låginkomsttagare och barnfamiljer har i allmänhet mjölandel ochstörreen
mindre andel matbröd. Höginkomsttagare köper kött drickerrent samtmer

mjölksorter, låginkornsttagare och barnfamiljer korv.magrare Under-äter tner
sökningen tyder dock inte på några skillnaderstörre i mellan olikamatvanor
hushållstyper och inkomstklasser.

15.2 Mångfald och variation

Att stimulera ökad mångfald och variation i utbudet viktigär del denen av
livsmedelspolitiska reformen. Den enkät KoB tillställt antal isom ett personer
parti- och detaljhandel i berörda branschorganisationer tyder docksamt i lik-

ökarl.het med andra studier på sortimentet minskaratt än Tendensensnarare
beroende påär butikstyp: medan allivsbutiken och stormarknaden minskar sitt

sortiment, ökar lågprisbutikerna sitt. Butikstypema signärmar därmed var-
andra. De drabbas hårdast konservemavarugrupper detsom synes vara samt

sortimentet. På färskvarusidantorra sker förstärkningar.snarast
Parallellt med det minskade totalsortimentet sker förstärkningar inom vissa

Trenderi matkonsumtionen varit tydligagrupper. under tid,som t.ex.en mer
importmat, satsningar på miljö- och hälsoinriktadmer störremat samt ett ur-

Ävenval närodlade produkter, fortsätter. forädlingsgraden ökar.
Under perioden 1989-1993 har viss ökning skett såväl nötkötts-en av

Ökningengriskötzsimporten. hänger främst medsom inlednings-samman en
vis minskad inhemsk produktion, och följaktligen minskade importen åter
fr.o.m. 1993 då den svenska produktionen började stiga. Ostimportennytt

Årenhar ökat trendmässigt under lång följd år. 1989-1991 ökade im-en av
Ökadbetydligt hårdost, för därefterporten minska. inhemsk produk-attav

tion, ökat konkurrenstryck och lägre priser gjorde den svenska produktionen
konkurrenskraftigare. Också importen harägg ökat väsentligt under årenav
efter 1989, i huvudsak förädlas dessa vidare förägg återmen att exponeras.

Intresset för ekologiska livsmedel har ökat starkt och produkterna har un-
der de allra åren också fått ordentligtsenaste genomslag i livsmedelsindu-ett

Dagligvaruhandeln1 Utvecklingenbeträffandestruktur,priserochsortiment,Konsument--beredningens till regeringen 1994.rapport mars
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1994:1 19SOUproduk-miljömärktahar serier meddagligvaruhandel. handelnstri och Inom
KaPitel 15grönsakernaproduktornrådetviktigasteutvecklats. Det traditionelltter --

delockså till vissspannmålsprodukter,framför alltkompletteras avmenav
mjölk, saft, syltkött, m.m.

år.underkost-hälsa har ökat starktkoppling tillOckså med senaremat
mejeri- och kött-grönsaker,Fettsnåla fiberrika produkter såsomoch magra

sina mark-fiber har ökatmed mycketspannmålsprodukterprodukter och
dessa minskatproduktgrupper1993 har dock fleranadsandelar. Under av

något.
kvalitets-undersökning konsumenternaspubliceradeKoB:s nyligen av

uppfattningz nöjda med livsmedels-i allmänhetpåtyder konsumenterna äratt
Deurvalet lagomhälften de tillfrågadeutbudet. Drygt är stort.attanserav

för litet.detnågot fler deurvalet for änär ärstortatt som ansersom anser
årundereller försämratsPå frågan huruvida urvalet förbättrats senare

för-5% detmedan endast drygthälften det förbättratsdrygt attatt anseranser
försämrats.förbättrats ellerfjärdedel det varkenEn drygsämrats. attanser

påverkasig ha möjlighetSvaren på frågan konsumenterna attanserom
med fötternaröstar änkvalitet visar konsumenternalivsmedlens att snarare

urval förkvalitet ochpåtala brister iförsöker påverka kvaliteten attgenom
försöka på-butik hellrealltså tillbutikspersonalen. De går än attannanen

butiken.verka utbudet i den egna
år bl.a.under harkunnat avläsassortimentsförändringarDe senaresom

utbyggd data-prissättningsmetoder,marknadsförings- ochpåverkats av nya
ändrade konkurrens-lönsamhetskalkylering, denformer förkapacitet och nya

livsmedelspolitiskaaktörer. Densituationen med ochgränseröppnare re-nya
be-sortimentet, dehaft betydelse förformen har i sig begränsad anser som

dock på debattensortimentsenkät. Man pekartidigare nämndaKoB:ssvarat
Som viktigaresnabbare.runtomkring, gjort förändringsprocessen po-som

framhålls prisstopps-livsmedelspolitiska reformenlitiska förändringar denän
etableringspolitik i kommunerna.politikens avskaffande och generösare

entydig bedöm-inte gårKonsumentberedningen finner det göraatt att en
i livsmedelsutbudet. Ut-mångfald och variationning vad hänt medav som

för konsu-till ökade valmöjligheteravseenden lettvecklingen har i vissa
alternativ detibland kallashar ökat vadUtbudet mat,menten. t.ex. av som

hälsa,ekologiska hänsyn, kost ochprodukter med koppling tillvill säga
fler butikerblivit tillgängliga iSådana livsmedel tycks också ha änm.m.

tidigare.
olikaområden ochminskat andrasortimentsbredden haSamtidigt tycks

variationnågot minskarvarandrabutiker tenderar bli likaslags att sommer -
och mångfald i praktiken.

SOUkonsumentupplevelserlivsmedelskvaliteten.En studieKonsumenternaoch2 av
också faktabladKonsumen-Konsumentberedningen.Se KoB:s1994:112.Delbetånkandeav

och199313,februari ochKonsumenternalivsmedelskvalitet,faktabladåsikterternas nrom
januari 1994.kvalitetenpå faktablad 17,mat, nr
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15.3 Livsmedelskvalitet SOU 19941119
Kapitel 15Kvalitet mångtydiär begrepp. Kvahtetsbegreppetett kan uppdelas kom-en1

mätbarär och objektiv ochponent komponent subjektivsom är ochen som
varierar från till och från tid till Mätbara faktorer livs-person person annan. av
medelskvaliteten regleras framför allt livsmedelslagstiftningen ochgenom
följs fortlöpande livsmedelskontrollen. De subjektiva faktorerna,genom som
b1.a. har med smak, etik och miljöhänsyn göra, marknaden. Föratt styrs av

konsumenternas varierande kravatt kvalitet skall komma fram på markna-
den krävs fungerande konkurrens och för den enskilde konsumentenen att
skall kunna välavvägdagöra val fordras god konsumentinforrnation.en

KoB:s kvalitetsundersökningar visar konsumenterna i allmänhet nöj-att är
da med kvaliteten på Mest nöjd medär matbrödmaten. och hård-pasta,man

Minst nöjd medär potatis och korv. Gruppenost. man att matensom anser
förbättrats under år är större än densenare tvärtomattgruppen som anser
försämrats.

Beroende på frågeställning prioriteras lite olika kvalitetsegenskaper. I
KoB:s undersökning,större där frågor ställs kring antal utvalda livsmedel,ett

smak den viktigaste kvalitetsegenskapen foranses alla livsmedelvara utom
nötkött, där färskhet rankas högst. Att livsmedlet inte innehåller kemikalier

också viktigt många. I KoB:s båda småanses undersökningar,som därav
livsmedel behandlas helhet, rankas färskhet högst följt närings-som en av
värde och råvaminnehåll.

Våra undersökningar visar vidare svenska konsumenter i allmänhet fore-att
drar svensk framför utländsk. Svaren varierade dockmat del beroende påen

Att livsmedlet är svensktmatvara. särskilt värdefullt förav ursprung anses
färska och oförädlade livsmedel, medan utländsk lika brapasta anses som
svensk och 20%närmare svenskt matbröd och svensk korvattanser är sämre

utländsk.än

l5.3.l Kost och hälsa

Livsmedelsverket har fått i uppdrag följa den livsmedelspolitiska refor-att
effekter folkhälsan. Som underlag harmens b1.a.undersökningenman om

hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor HULK, vilken utfördes 1989
med planerad uppföljning 1995. Genom den undersökning har erhållitna man

säkrare underlag for följa hushållensett konsumtion och dessatt sammansätt-
ning i olika Undersökningen inte direkt jämförbarärgmpper. med tidigare
kostvaneundersökningar, den tydde inga förändringarstörremen att av
kostens näringsinnehåll skett under 1980-talet. Fettinnehållet i kosten fort-är
farande för högt, 35-36 energiprocent de rekommenderade 30, och fiber-mot
intaget endast två tredjedelar det rekommenderade.var ca av

Livsmedelsverkets enkätundersökningar kring kost och hälsa som genom-
fördes 1991 och 1993 visar majoriteten befolkningen har god kunskapatt av

sambandet kost-hälsa och vilka förändringar från hälsosynpunktom börsom
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1994:119SOUhälsomedvetnaKvinnornaolika livsmedel.i konsumtionen ärgöras merav
KaPitel 15knappar in.männenän männen, men

s.k.livsmedel, detocheller fiberrikafettsnålaSymbolmärkningen av
livsmedel har ökatsådana1989. Omsättningennyckelhålet, infördes mar-av

charkvaromade symbolmärktapopuläraliksom sortimentet. Mestkant, är
framgångar. Under-mindrefiberrika brödet harmån Detoch i viss röntosten.

bland konsumenternasymbolenförtroendet försökningar visar är stortatt
hälf-Omkringtill innebörd.känner dessdel konsumenternaoch storatt aven

livsmedel.de ska väljahar betydelsesymbolen närten attuppger

hygienLivsmedelslagstiftning, och säkerhetl5.3.2

för de livsme-skalloch tillsynenLivsmedelslagstiftningen attgarantvara en
hälso-skyddasoch konsumenternasaluhålls god kvalitetdel är motattsom av

fortill underlätta kon-syftar ocksåforfarande. Reglernarisker och oredligt att
1989 besluta-önskemål.livsmedel tillgodoser derasväljasumenterna att som

ficklivsmedelskontrollenlivsmedelslagstiftningen ochändringarides om
nivå vadtillfredsställandeiSvenska livsmedel harökade stort enresurser.
kött skallochImportkontroll frukthygien och säkerhet gröntgäller samtav

på inhemska. Kon-livsmedelställs på importeradetillse kravatt somsamma
bekämpningsmedelinnehåller5% partiematrollen visar under resteratt avav

överstigersalmonellahalter för kött gräns-frukt och grönt ochför som
värdena.

revisorer,lcritiserats RiksdagensLivsmedelstillsynen har attsom anserav
efterlikartad mellan kommunernablivit effektivare ellerkontrollen inte mer

uppföljning denIntroduktion ochlivsmedelskontroll.beslutet skärpt avom
del kom-också för allt förkritiserasobligatoriska egenkontrollen att ta stor av

ändamål.avseddaanvänds inte alltid föroch avgifternamunernas resurser
varje falliberörts. Klarttill delar awisats dem ärKritiken har stora av som

kontrolloch denlivsmedelskontrollviktigt med väl fungerandedet är attatt en
behöver förbättras.utövassom nu

harmoniseratslivsmedelslagstiftningsvenskoch med EES-avtalet harI
införhandlats iellerEG-normer saknasEG:s. ännumed Där gemensamma

behåller vioch tillsatser,beträffande bestrålningEES-avtalet, det gäller t.ex.
frånprodukteri princip intetills vidare. Vi kanvåra regler ettstoppaegna

undantagsmöj ligheterigodkänd dena land;EES-land produkten ärannat om
SverigesEftersom bådehälsa finns dock.till bl.a. människorsmed hänsyn

utfört inter-standardiseringsarbeteEG:s i många fall byggeroch regler av
EES ganskaföljdflertalet förändringar tillorganisationer blirnationella av

finns.små, viktiga undantagmen
allt underuppmärksammatsövriga kvalitetsaspekterBland mer senaresom

andraekologiska ochproduktionetik och djurskyddår kan nämnas samt av
Även långt fram-ligger Sverigei avseendenmiljöanpassade produkter. dessa

också kvalitets-beaktar dessakonsumenternaoch växande andel avme en
sina livsmedelsinköp.aspekter i samband med
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SOU 1994:11915.4 Priser
Kapitel 15

Pnsutvecklmgen15.4.1

K onsumentpriserna

den livsme-Som visats i kapitel har konsumentprisema livsmedel efter7
Uppgångenreformen stigit långsammare 1980-talet.delspolitiska underän

och tjäns-också för konsumtionsvarorhar varit priserna på andraänsvagare
sjunkit kraftigtRealprisema på livsmedel har sjunkit ochter. m.a.0. --

under här behandlad period, 1989-1993.
faktorer.måttfulla prisuppgången livsmedel flertal DetDen på beror ett

prisstöd med direktbe-preliminära GATT-avtalet 1989 ledde till frysning av
tidigaretalningar till jordbrukarna kompensation. De nära automa-nogsom

jordbruksområdettiska prishöjningama i samband med regleringsåtgärder
ilivsmedelspolitiska inneburit prissänkningarhar upphört. Den reformen har

jordbruksledet.
Realprissänkningama på livsmedel delvis också följd ändringarnaär aven

1991. innebar breddningiden indirekta beskattningen under 1990 och De en
höjt totaltmornsunderlaget höjda punktskatter, vilka KPI KPIoch änmerav

differentieringlivsmedel. Livsmedelsprisema har dessutom sänkts genom av
höjningen igen 1993till lägre 1992. Efter är matmomsenmatmomsmomsen

21% jämfört 25.fortfarande lägre på övriga med Bort-än varormomsen
1991 subventionen för mjölk har dock verkat höjande på kon-tagandet av

sumentpriset.
Ändrat ökadekonsumenterna, den tillströmningen tillbeteende hos t.ex.

lågprisbutiker, fullt i Konsumenterna hariregistreras inte KPI. störreut ut-
prisindexutvecklingen kunnat tillsträckning vad framgått köpaän matsom av

lägre priser tidigare.än
utvecklatssammanfattningsvis för kon-Konsumentprisema har gynnsamt

konsumentledetil989-1993. Prisändringarna dockmotsvararsumenterna
livsmedelspolitiskainte förväntningarna beslutet den reformen,helt inför om

bl.a. därför från reformen.vissa gjortsatt avsteg

frånAvsteg den Iivsmedelspolitiska reformen

Beslutet den livsmedelspolitiska tillfredsställelsemedreformen hälsadesom
konsumentföreträdarna. prissänkningar alter-Förhoppningar hystesav om

nativt minskad prisökningstakt reformen, delsdels direkt följd avsom en
dynamiska effekter för mark-avreglerin spelrummetoch det ökadesom av gen

nadslcraftema.
Sänkningen 1991gränsskydd och referenspriser juli blev dockden 1av

mindre motiverades i jordbruketpris- och kostnadssänkningarän som av
prop. 1990912191. Jordbruket fick Överskyddbehålla 40% det somca av
uppstått reformen. Avsikten jordbrukets lön-därmed förbättraattgenom var
samhet. kvarstående led iDet överskyddet kan dock haäven gynnat senare
livsmedelskedjan, berörs gränsskyddet.som av

förslagSammanfattande synpunkter och193 Del V

14-11137



SOU 1994:119Den 1juli 1993 sänktes de reglerade priserna referensprisema för spann-
Kapitel 15mål och vissa animalier. Detta inte följd den livsmedelspolitiskavar en av

reformen sammanhängde med anpassningsåtgärder inför svensk EG-utan en
anslutning, vilka ledde till sänkta kostnader i jordbruket. Vidare beslöts om
visst exportstöd till animalieprodukter och förrnalningsavgiften skulle bliatt
kvar för finansiera spannmålsöverskotten. Förmalningsavgiften verkaratt
höjande på brödprisema med 5%. Exportstödets effekter på den svenskaca
marknaden svår uppskatta det tenderar hållaär högre pris-att attmen uppe en
nivå inom landet möjlig.än ärsom annars

Prisutvecklingen i olika led

Prissänkningama i tidigare led har inte fullt förts vidare till konsumenterna,ut
beroende på konkurrenstrycket i livsmedelskedjans alla Priser-är led.att svagt

har under perioden 1989-1993 utvecklats på följande procentuellsättna
ändring:

Jordbrukets priser A-index -9,7
Reglerade priser PR-index +1,1
Industrins priser PPI-J l 3+
Konsumentpriser KPI-J +4,5

exkl. +6,6moms,

Den delen skillnadernastörre mellan prisutvecklingen i olika led uppstodav
förstade åren perioden. Det gäller särskilt 1991, då subventionen mjölkav

bort. Denna åtgärd höjde mjölkprisema i leden efter jordbruket. Ca 2,4togs
procentenheter uppgången 1989-1993 i KPI-J exkl. kan uppskattasav moms
bero på den borttagna subventionen.

Särskilt prisuppgången 1989-1993 i industrin.är Handelsmarginalenstor
har däremot sjunkit döma indextalen. Representanter för livsmedels-att av
industrin har hävdat förekomsten rabatter inte registreras i index. Index-att av
utvecklingen skulle alltså dåligt återspegla de faktiska prisändrin Livs-garna.
medelsekonomiska samarbetsnämnden har på regeringens uppdrag granskat
prisutvecklingen. Eftersom uppgifter tillfredsställande belyste rabatt-som
utvecklingen inte kunde erhållas från industrin kunde rabattfrågan inte utre-
das. Däremot visade statistiskt material, produktivitets- och lönsamhets-annat
uppgifter, marginalerna stigit inom framför allt charkuteri och finstyckningatt

kött.av
Handelsmarginalen har 1989-1992 sjunkit för livsmedel i genomsnitt, räk-

försäljningspriset. För kött har dock handelsmarginalennat procentsom av
ökat, med 11,5%.

Prismaterialet tyder på viss omsvängning skett 1993under förävenatt en
industrin, dvs. minskade marginaler kan utläsas. Beaktas också löneskat-att

sänkts visar det sig dock vinstmarginalen ökat denna period. Detten ävenatt
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gäller åtminstone för industriledet. SOU 1994:119Inverkan löneskatten har inte närmareav
Kapitel 15studerats för handelsmarginalen.

l5.4.2 Prisjämförelser med andra länder

Den svenska prisnivån låg före deprecieringen i november 1992 betydligt
EG:s. Deöver svenska livsmedelspriserna 60% högre, medan priser-näravar

i genomsnitt för hela den privata konsumtionen bara 37% högrena änvar
EG:s. Prisjämförelser har framför allt gjorts med Danmark, ligger nära,som
har ungefär och ungefär på dvs. denmatvanor ärsamma mat,samma moms
hög i EU-perspektivet. Den internationella prisnivåjämförelsen baserad på
s.k. köpkraftspariteter och utförd 1990 visade Sveriges prisnivå lågsenast att
20% Danmarks för livsmedelöver densamma för konsumtionen imen var
genomsnitt.

Deprecieringen den svenska kronan i november 1992 ändrade markantav
prisrelationema. Jämfört med Danmark föreligger ingen skillnad, destörrenu
svenska priserna något lägreär de danska.än De svenska prisernasnarast
ligger 15% de tyskaöver och nederländska fortfarande betydligtca övermen
de brittiska. J för skillnader i har näraliggande EU-län-usterar man moms av
der bara Storbritannien lägre priser Sverige.avsevärt än

De kostnadsnackdelar tidigare kunnat konstatera i svensk livsmedels-man
tillverkning jämfört med dansk, mindre anläggningar och lägre produk-t.ex.
tivitet, har inte eliminerats valutaändringen. Situationen för de svenskagenom
livsmedelskonsumenterna har inte förbättrats deprecieringen. Behovetgenom

effektiviseringar i livsmedelskedjan kvarstår därför.av

15.5 Livsmedelsproduktionen

l5.5.l Jordbruk

Under delen 1980-talet fanns överskott inom allanästansenare storaav pro-
duktområden. En neddragning produktionen därför nödvändig. 1990av var
års livsmedelspolitiska beslut innebar också denbl.a. svenska produk-att
tionen högst skulle uppgå till vad den svenska marknaden efterfrågade och
därutöver lön export.sam

Kraftfulla åtgärder vidtogs och främst på animalieornrådet minskade pro-
duktionen kraftigt årenunder 1990 till 1992. Härigenom uppstod god ba-en
lans i enlighet med riksdagsbeslutet för samtliga animalieprodukter.nära nog

fleraInom varuområden har dock produktionen åter ökat under 1993 och
1994, sannolikt till följd kombination tillfredsställande lönsamhetav en av
och förväntningar pä kommande EU-medlemskap.ett

På vegetabilieområdet innehöll det livsmedelspolitiska beslutet femårigen
omställningsperiod. För spannmål skulle priserna successivt sänkas och för
oljeväxter skulle arealen oförändrad under fyra år, därefter minska. Ivara
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syfte stimulera alternativ SOU 1994:1 19användning for åkermarken infördes olika formeratt
Kapitel 15direktstöd.av

Överskottet spannmål uppgår for närvarande till l miljon vidav tonca nor-
malskörd. Detta drygt 250 000 ha. I övrig vegetabilieproduktion,motsvarar
oljeväxter, potatis och sockerbetor, kan överskottsarealen beräknas till
50 000-60 000 ha. Av den omställda arealen, totalt uppgår tillsom ca

OOOVha380 mycket liten del varaktigtär omställd till användning.en annan
Drygt 300 0O ha används för extensiv betesdrift eller ligger i vad när-som

betecknaär vänteläge. För närvarande uppgår således Överskotts-mast att som
arealen enligt 1990 års definition till åtskilligt halv miljon ha.änmer en

ojämförligtDet viktigaste användningsområdet för åkermark, skullesom
livsmedelsproduktion, produktion olika energigrödor. Särskilttas ur var av

förväntningar knöts till spannmålsodling för etanolproduktion. Någonstora
sådan produktion har dock inte realiserats. Den kan inte lönsam medgöras
rådande spannmålspriser.

Konsumentberedningen bedömningengör omställningen animalie-att av
produktionen skedde på medan omställningensätt vegetabilieproduk-avsett av
tionen måste betraktas klart misslyckande. Trots omställnings-ettsom stora
stöd till många jordbrukare kvarstår överskottet på åkermark i det närmaste
oförändrat. De viktigaste orsakerna dels bristen alternativ användning,är

etanolproduktionen inte blivit dels förväntningar inför EU-t.ex. att ettav,
medlemskap.

l5.5.2 Industri

Strukturutvecklingen inom livsmedelsindustrin gåri huvudsak färre ochmot
enheter.större Inom vissa branscher, främst hagen och kötthantering, spelar

dock småföretagen alltjämt roll.storen
Som anmärkningsvärda framstår de snabbarelativprisöknin i livsmedels-gar

industrin kan avläsas från producentprisindex, PPI-J, enligt vad vi redo-som
visar i detta kapitels avsnitt prisutvecklin Livsmedelsindustrinsovan om gen.
lönsamhetsutveckling visar sig också exceptionellt god under den stude-vara
rade perioden.

Livsmedelsindustrins prisökningar under år motiveras inte rå-senare av
varuprisutvecklingen, eftersom böndernas avräkningspriser sjunkit under
perioden. En god produktivitetsutveckling hade för oförändradegett utrymme
eller sänkta marginaler. vissaEn i delbranscher produktivitetsut-rentav svag
veckling skall enligt KoB:s mening främst föruttryck dåligt funge-ses som
rande konkurrens i näringsgrenen.

Livsmedelsindustrin, i synnerhet dess tidiga led, domineras Lantbruks-av
kooperationen. I led spelar privata svenska företag roll. Istörresenare en
fråga s.k. högförädlade produkter har också utlandsägda företag be-om en
tydande del produktionen. Situationen tycks relativt stabil. Underav vara
perioden 1989-1992 har andelen anställda i olika i livsmedels-ägargrupper
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SOU 1994:119industrin totalt varit i företags- ochoförändrad Centralaenligtsettstort ar-
Kapitel 15betsställeregistret.

Slakt förädlingsvärdeoch chark för 20% livsmedelsindustrinssvarar av
och därigenom dess Lantbrukskooperationen domine-bransch.är största är
rande något, från 50% tillandelen de anställda minskatägare även om av
46%.

Under år har svensk livsmedelsindustri märkbart interna-sättettsenare
tionaliserats. Förutom de sedan länge etablerade multinationella tillverkarna

högt förädlade livsmedel, lant-exempelvis Nestlé, har framför alltav som
brukskooperationens företag företrädesvis isökt samarbetspartners, grann-
länderna. Arla har mejeriföretag.samarbete, delvis på ägarbas utländskamed
Cerealia Skånskaoch Lantmännen har ägarintressen i dansk och tyskstora
kvarn- och bageriindusui.

Samtidigt har utvecklingen också gått i riktningrakt motsatt att ettgenom
mindre antal småskaliga Oftaslakterier, gårdsslakterier, etablerats. har detta
skett i kombination med styckning förädling försäljningoch till konsu-samt

i gårdsbutik eller liknande. Utvecklingen ligger i linje med det livsme-ment
delspolitiska beslutets intentioner bland ökad variation i utbudet.annatom
Något bidrag till aktiv priskonkurrens dock knappast dessa företag.en ger

På mejerivaruornrådet råder lantbrukskooperativt monopol. På den lokala
marknaden råder inom färskvaruområdet, mjölk och faktisktgrädde etc.
monopol eftersom mejeriföreningama inte konkurrerar på varandras traditio-
nella lokalmarknader. I fråga konkurrerar flera aktörerstörre0stom numera
på marlmaden, också forvilket haft konsumenterna inverkan påen gynnsam
prisbilden.

svårt utvecklingenDet bedöma hur mejeriområdet hade varitär att om
det rått konkurrens olika företag i stället förmellan det sedan årtionden eta-
blerade mejerimonopolet. försiktigEn slutsats produktiviteten varitär att
högre och priserna lägre.

Bageriindusu-in kommer på andra plats i storlek efter slakt och chark. Av
de anställda arbetar fjärdedelar i privatägda företag fjärdedel itre varav en
utlandsägda företag. Lantbrukskooperationen och Konsumentkooperationen
har tillsammans fjärdedel. De företagen, från utlands-privata bortsett deen
ägda, i huvudsak små företag. Genom sitt utbud de kooperativaär ärstora
företagen dominerande på marknaden, fjärde-inte har äntrots att mer enman
del de anställda. Beträffande knäckebröd utlandsägda Wasabröd mark-ärav
nadsdominerande.

Den livsmedelspolitiska refomien omfattar den reglerade delen livsme-av
delsindustrin, starkt dominerad Lantbrukskooperationen. En ökad kon-av
kurrens hade varit följd avregleringsåtgärderreformens ochväntaatt som av

skärpta konkurrensregler. LantbrukskooperationensI verkligheten harnya
dominans ökat minskat.änsnarare

Det enda påexemplet ökad konkurrens någon betydelse ostområdet.ärav
Där har helt marknadssituation uppstått avvecklingen Riks-en ny genom av
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tidigare SOU 1994:1 19praktiskt mejeriindtrstrins försäljningskanzilendaost, tagetsom var
Kapitel 15för 0st

Lärdomen utvecklingen hittills enligt KoBzs mening enbartattav av-
reglering inte för tidigareär reglerat monopol för konkur-utsättaatt ettnog

Det etablerade monopolföretagets marknadsställning och finansiellarens. styr-
ka håller potentiella konkurrenter borta från marknaden och leder dessutom
lätt till den försöker monopolet antingen misslyckas blirelleratt utmanasom
uppköpt.

15.5.3 Handel

Handeln med livsmedel och andra dagligvaror betydligt mindre konjuktur-är
känslig handel. Dagligvaruhandelnän har därför klarat sig förhållande-annan
vis bra under den pågående lågkonj ukturen.

Såväl partihandlare detaljhandlare har blivit färre och Tidigarestörre.som
har det främst varit mindre butiker lagts ned. Nu läggs medelstoraävensom
butiker ined ökad utsträckning. Nyetableringarna hari utsträckningstor ut-
gjorts dels service-trafikbutiker dels butiker. Stormarknaderna harav stora
varit vinnarna under år.senare

Livsmedelshandeln domineras de blocken ICA, Konsumentkoopera-treav
tionen och DagabAxel Johnson. dominansDenna har ökat. Kopplingen mell-

grossistled och detaljhandel också ICAmycket stark. har stärkt sinär ställ-an
ning och ligger mycket den 35%, inära gruppundan-gränsnu som anges

för detaljhandelskedjori den konkurrenslagen.taget nya
Lågprishandeln uppstod på initiativ lokala sågsochentreprenörerav

många gånger med både och motvilja från såväl den etablerade handelnoro
kommunala beslutsfattare. blockenDe har emellertid på tidsom tre senare

övertagit initiativet. l flera fall har utländska koncept till denanpassats sven-
ska marknaden Detta har bl.a. utnyttjats för omprofilera tidigare icke lön-att

konventionella butiker.samma
Lågprishandeln inte längre lika aggressiv. En ökadär satsning färsk-

Åoch märkesvaror har relativt höjt dess genomsnittliga prisnivå.varor sett
andra sidan har de konventionella butikerna minskat sin satsning extra-
priser och i stället sänkt sin ordinarie prisnivå. Detta har minskat prisspänning-

mellan lågprishandel och konventionell handel. därförDet osäkertären om
den snabba ökningen lågprishandelns marknadsandelar kommer fort-attav
sätta.

De blockens omhändertagande utländska lågpriskoncept hartre tyvärrav
inte medfört det konkurrenstryck kunde ha blivit följden direkteta-som av en
blering utländsk detaljhandelskedja med grossistfunktion.av en egen

Tidigare kunde konsument förvänta sig ungefär sortimentman som samma
och prisnivå i olika ICA-butiker eller Konsumbutiker. Utvecklingen hart.ex.
emellertid gått inom de blocken kan hitta flera olika butikskon-mot att treman

med olika sortiment och pris. Detta positivt konsumentsynpunkt.ärcept ur-
Det skapar ökad konkurrrens valfrihet.och
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SOU 1994:119Den livsmedelspolitiska reformen omfattade inte primärt handeln. Utveck-
KaPitel 15lingen inom handeln har emellertid generellt gått i riktning, kon-rättsett sett ur

sumentperspektiv. etableringEn fristående lågpriskedja med integreradav en
partihandelsfunktion hade dock varit önskvärd.

15.6 Miljö- och regionala frågor

15.6.1 Miljö

Miljöfrågoma griper allt in i andra sakorruåden. Särskilda miljömål finnsmer
1985sedan i jordbrukspolitiken och den konsumentpolitiska kommittén före-

slog också miljömål främja från miljösynpunkt långsiktigt håll-att ett att en-
bar utveckling skulle infogas i konsumentpolitiken.-

Livsmedelspolitiken skall förena den moderna konsumentens krav på
hälsosamma och prisvärda livsmedel med miljöanpassat och rationelltett
lantbruk. En viktig effekt den interna avreglerin marknaden fun-är attav gen

bättre och konsumenternas önskemål lättare når fram till råvaru-attgerar
producenter, industri och handel.

Kväveläckaget och bekämpnin gsmedelsanvändnin har långsiktigtgen
minskat. Sänkta handelsgödselavgifter ledde dock till ökad kväveanvändning
1993 och sannolikt också 1994. Genom direkta stöd har delar värde-stora av
fulla och betesmarker kunnatängs- skyddas. ökar industrinsDäremot och
handelns livsmedel liksom hushållens bilanvändning i sambandtransporter av
med inköpen. Livsmedelsbranschen står för del förpackningarna.storen av
Producentansvaret för förpackningar, infördes 1993, medför förhoppnings-som
vis minskat antal förpackningar totalt kanske framför alltett över-sett, men en
gång till produktion mindre miljöbelastande förpackningar.av

För hänsyn till miljön skall avspeglas i vår konsumtion krävs kunnigaatt
och medvetna konsumenter. Miljömedvetenheten bland svenska konsumenter
ökar och antalet miljöanpassade produkter ökar stadigt. Konkurrens nöd-är en
vändig förutsättning för konsumentönskemål fåska genomslag på mark-att
naden. hjälpaFör och konsumenterna miljövänlig kon-att styra mot en mer
sumtion finns därutöver diverse styrmedel tillgå: varuupplysning miljö-ochatt
märkningssystem, ekonomiska styrmedel i form miljöavgifter på bl.a. be-av
kämpningsmedel och handelsgödsel och bidrag till ekologisk produktion,
regelsystem beträffande igränsvärden livsmedel och marknadsförings-t.ex.
regler m.m.

Konsumenters vilja hänsyn till miljön och intresse för miljöanpassadeatt ta
produkter till går det inte blunda för det kan finnas konflikter mel-trots att att
lan miljö- och konsumentintressen. Dessa kan bestå i högre priser ocheller

funktion. Ett miljövänligtsämre levnadssätt kan också ställa krav kon-stora
i form merarbete och informationssökning. Det vikti påärsumenten av att

olika söka begränsa dessa konflikter försätt inte miljöhänsyn uppfat-skallatt
börda.tas som en
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frågor SOU 1994:119l5.6.2 Regionala
Kapitel 15

Skillnaderna , levnadsvillkor mellan stad och land, mellan och söder, n1 norr ar 1
många avseenden små i Sverige. också iganska Detta faktum avspeglar sig
vad vi konsumerar formi livsmedel och hur vi beter i samband med in-av oss
köpen. Livsmedelsutgiftemas konsumtionens variationer relativt småoch är

riket. I glesbygdsområden läggs vanligen lite mindre på utemål-över pengar
tider och egenproduktionen något högre. generellt befolkningEn äldreär sett
i glesbygd förklarar del skillnaden. Dessutom konsumtionen ani-ären av av
malier i allmänhet något högre i glesbygd Glesbygdshushåll har naturligt nog
längre till livsmedelsbutik fler använder bilen livs-och i samband mednärmsta
medelsinköpen. Landsortsbon planerar grad sina inköp,högre har ett mer
koncentrerat inköpsmönster och i allmänhet lojal sin huvudbutik.är motmer

Antalet butiker i glesbygd har under lång tid minskat betydligt snabbare än
tätortsbuükema. Glesbygdsbutikernas andel såväl det totala antalet butikerav

omsättningen minskathar betydligt fortare glesbygdens andel total-änsom av
befolkningen under 1970- och 80-talen. Omsättningen glesbygdsinvånareper
i glesbygdsbutiker har således sjunkit, något hänger med ökatsammansom
arbetspendlande, attraktivare lågprisenheteri minskad tillgänglighettätorter,
m.m.

Mycket tyder på trenden allt färre glesbygdsbutiker kommer fort-att mot att
och kanske till och med förstärkas. Hårdnande priskonkurrens,sätta upp-

hörande dolda subventioner inom distributionssystemet, minskad samhälle-av
lig styrning samti vissa fall fördyrande regler frånoch krav samhälletsäven

Ävensida bidragande orsaker. exempel på motverkande åtgärder finnsär
dock såväl från konsumenters sida från leverantörer frånoch handlarnasom
själva. Beslut har också fattats öka det samhälleliga stödet till gles-attom
bygdsbutikema. Konsumentberedningen det angeläget med stödanser som
får glesbygdshandeln överleva.att

Livsmedelspolitiken skall enligt 1990 års livsmedelspolitiska beslut bidra
till regional utjämning sysselsättning och välfärd. Jordbruket bidrar tillav en
varierad och levande landsbygd och jordbruket har också viktig roll för atten
bevara landskapsbilden.

Jordbrukets förroll sysselsättning och inkomster har minskat i glesbygds-
regionema. Både primärproduktionen och förädlingen bedrivs i huvudsak i
centrala bygder med korta avstånd till omkringliggande Det ocksåtätorter. är
till del makarnastätorten totala arbetsinsats i genomsnittligtstor ettsom en av
jordbrukarhushåll förlagd.är

Koncentrationen till bygder förutsättningarmed bättre for jordbruksproduk-
tion har förstärkts jordbnrket,stödet till i huvudsak utgått i formav avsom
prisstöd och prernierat odling i högavkastande bygder. Farhågor fanns den-att

koncentration till områden med bättre naturliga förutsättningar för jord-na
bruksproduktion skulle ytterligare förstärkas avregleringen. Sådana befa-av
rade omtlyttningar motarbetas på olika statligt tillbl.a. med stödsätt, norr-

Ävenlandsjordbruket och stöd till glesbygdsföretag i andra delar riket.av
landskapsvårdsstödet i första hand glesbygdsområden. Omflyttningynnar gar
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SOU 1994:119i produktionen lång finns på produktio-tid och det få eller inga teckentar att
Kapitel 15hittills följd den livsmedelspolitiska reformen skulle ha forflyt-nen som en av

från skogs- och mellanbygderi riktning centralare slättbygder.tats mot

15.7 Fisket

Konsumtionen fisk har trettioårsperioden någotunder den ökatsenasteav
samtidigt kraftig förskjutning skett inom sortimentet, från färsk tisksom en
till djupfryst och beredd. åren dock fiskkonsumtionen min-De harsenaste
skat.

Fisk nyttig Sam-vi enligt näringsexpertema bordeär ätamat, som mer av.
tidigt får konsumenterna då och då larmrapponer miljögifter i tisk ochom
Livsmedelsverket avråder gravida och ammande kvinnor från vissa fisk-ätaatt

Detta kan ha bidragit till de sjunkande konsumtionssiffroma.sorter.
Fisket jordbruketliksom starkt reglerat. Det omfattas inte den livsme-är av

delspolitiska reformen. Omreglering fiskets områdepå har skett inom ramen
EES-avtaletför och EFFA-överenskommelse tillanpassningsamten som en

ñskepolitik.EU:s
Konsumentintresset har lika lite inom jordbruksregleringen något stör-som
inflytande på ñskeregleringen. Som framgått kapitel 14 detär senastere av

exemplet härpå hanteringen 30 miljoner kronor, ursprungligen föravsattaav
prisnedsättningar till konsument. dessaTrots konsumentprotester kommer
medel i enlighet med producenttörslag föranvändas information fisk.att om
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5011119943119livsmedelspolitikenframtida svenska16 Den
Kapitel 161

EGzsomedelbartSverige-medlem omfattasSom EU gemensammaav
skattebetalarnaCFP.ñskeripolitik För ärCAP ochjordbrukspolitik

EU-medlemskapinnebärSamtidigtineffektiv politik.dyr ochdet atten
påkonkurrensendrar fördel störrelivsmedelskonsumentema enav
varierat.utbudet blirochmarknad. Priserna kommer att merpressas

såmyndighetersvenskarekommenderarKonsumentberedningen att
kvali-etik- ochsvenskahävdar traditionellamöjligtlångt det formelltär

livsmedelsbestämrnelser.EG:ssin tolkningtetslcrav vid av
jordbrukspolitik åtminstonesin närtvingasEU kommer omprövaatt

medlem-förhandlarPolen och Ungerncentraleuropeiska länder omsom
nyblivenSverige redanKonsumentberedningenskap. att somanser

CAP.avregleringochpå refonneringdriva kravEU-medlem bör av
Erfarenheterna kunna tjänajordbruksreforrn börsvenskafrån 1990 års

reformkrav.för svenskautgångspunktsom
principerna iåtergång tillframstårEU-anslutningtillVid nejett en

huvudaltema-omedelbaradetjordbrukspolitiska beslut1990 års som
aktualitet. Enfrihandelsalternativet få ökadsikt kantivet. På lite längre

möjlig.önskvärd ellerjordbrukspolitik varkenEG-anpassadfortsatt är
påkonkurrensenineffektivbåde dyr ochjordbrukspolitikEG:s är trots

Sverigepolitik för enbartmotsvarandeEU-marknaden. Enden stora
därmed blimarknad ochsluten ännuför liten,ske inomskulle enramen

ineffektiv.ochdyrare ännu mer

endasti kapitel 15,vi visadelivsmedelspolitiska reform har,1990 års som
EG:s jord-anpassning tillförtidahar det skettgenomförts. I ställetdelvis en

EU-medlemmöjligt för Sverigedetbrukspolitik i syfte göra utanattatt som
jordbrukspoli-denövergångsarrangemangnämnvärda överta gemensamma

tiken, CAP.
1990 års beslutlivsmedelspolitiken enligtomställningenden delTill av

effekter för livsme-den fåttgenomförts i praktiken harverkligen gynnsamma
reformensnabbt. FörereduceradesAnimalieöverskottendelskonsumentema.

livsme-reformen harpriser. Efterandralivsmedelsprisema snabbareökade än
prisökningstakten.den allmännabidragit till dämpadelsprisema attsnarast

dagligvaruhandelnmeduppgörelseRehnbergkomrnissionensDåvarande om
prisöknings-för den lugnarebanatkan haåterhållsamhet i prissättningen väg

takten.
till konkurren-bidragitockså halivsmedelspolitiska reformen kanDen att

kom-konkurrenslagen ochDendagligvaruhandeln förbättrats.inom nyasen
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SOU 1994:1 19förändrade tillämpning fårPBL växande betydelse. Vidaremunemas av en
KaPitel 16har utbudet ekologiskt producerade och miljöanpassade produkter ökat.av

Samtidigt har vissa de problem omställningspolitiken skulle lösaav som
visat sig svårare beräknat. Således har endastän mycket liten del åker-en av
marken kunnat varaktigt ställas till spannmålsproduktion. Om-änannatom
ställningsaltemativ hari praktiken saknats.

finnsDet betydande risk skattebetalarnas höga kostnad för omställ-atten
ningspolitiken inte lett till den avsedda varaktiga produktionsbalansen.

Hur livsmedelspolitik i konsumenternas intresse skall utformas bestämsen
resultatet folkomröstningen svenskt EU-medlemskap i november. Iav av om

det följande diskuterar vi den framtida livsmedelspolitiken enligt två scenarier:
medlemskap ickeoch medlemskap.

Vad gäller medlemskapsscenariot finns två aspekter diskutera. Dels huratt
Sverige skall för på bästa tillvarata sina intressen inom försättattagera ramen
nuvarande regler. Dels och viktigare vilka krav på förändringar EG:sav- -
jordbrukspolitik och livsmedelslagstiftning Sverige bör arbeta försom som
nybliven medlem i unionen.

Utanförscenariot mindre uppmärksammat i debatten. Tvåär tänkbara hand-
lingslinjer avtecknar sig. fortsattDen EG-anpassning i praktiken. Denärena
andra återknyta till principerna i 1990 årsär jordbrukspolitiska reform. Påatt
längre sikt kan också frihandelsaltemativet få praktisk aktualitet.

En inledande bedömning det kommer råda djupare intressekon-är att att en
flikt mellan konsumenter och producenter livsmedelspolitikens inriktningom
efter nej folkomröstningeni efter ja. frågan SverigeI huränett ett om som
EU-medlem bör för bäst tillgodose sina långsiktiga intressen på livs-attagera
medelsornrådet torde det nämligen ñnnas grund for ganska långt gåendeen

mellan producent- och konsumentintressena. Bägge börsamsyn parter ex-
empelvis ha intresse EG:s jordbrukspolitik reformeras. Likaså finnsett attav

intresse forarbeta striktare regler djur-ett gemensamt attav gemensamma om
hälsa, livsmedelstillsatser, märkningsbestämmelser m.m.

Sedan det sak det efterär EU-anslutning säkert kommeratten attannan en
råda delade meningar mellan producent- och konsumentföreträdare detom
kortsiktiga agerandet inom for det existerande regelsystemet. Det kom-ramen

bland frågangälla kandet statsfrnansiellt och samhälls-annat attmer om vara
ekonomiskt rimligt utnyttja alla de stödmöjligheter denatt som gemensamma
jordbrukspolitiken medger. Det kan också komma råda delade meningaratt

möjligheten i praktiken upprätthålla hårdare nationella regler påattom exem-
pelvis djurskydds- eller miljöområdet vad gäller andra EU-länder.än som

16.1 Scenario Sverige1 ansluter sig till EU-
Ett EU-medlemskap förändrar den svenska jordbruks- ñskepolitikenoch
högst väsentligt. Livsmedelspolitiken i övrigt påverkas mindre, eftersom den

Äveni redan harmoniserad EG:smed EES-avtalet.är denstort sett genom
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1994:119SOUkonkurrenslagstiftningensvenska har påverkat livsme-EG-anpassats, vilket
Kapitel 16delsindustrins handelns villkor.och

svenskt full integration iEtt EU-medlemskap innebär bland mycket annat
EG:s jordbrukspolitik, CAP, genomgripande regle-dessmedgemensamma
ring jordbruksmarknaden. Principema utsträckningkänns i ganska storav
igen från den tidigare jordbrukspolitiken, 1990 reform avsågsvenska årssom

avlägsna sig ifrån. Gränsskydd, exportbidrag interventionsköpoch äratt cen-
inslag förtrala politiskt fastställd prisnivå, oftast väsentligtatt garantera en
världsmarknadens prisnivå. omfattandeDessutom innehåller CAP regle-över

påringar gårdsnivå i produktionsbegränsande syfte, mjölkkvoter ochbl.a.
obligatorisk träda for få del arealbidrag.att av

Sverige kommer marknadsregleringama några övergångs-övertaatt utan
perioder. Däremot har vissa övergångslösningar erhållits det livsme-gällernär
delslagstiftning, smittskydd, fodermedel se kap. 6.m.m.

1992 beslöt EG reformera CAP och övergå från prisstöd tillatt rent en
kombination prisstöd och direkt inkomststöd arealbidrag, djurbidrag. Deav
produktionskontrollerande inslagen förstärktes.

ÖverJordbruksstödet hälften EU:s budget i anspråk. hälftenäntar mer av
svensk medlemsavgift 10 miljarder därförkronor kanänav en mer anses- -

gå till EG:skostnaden för jordbruks- och fiskepolitik. Eftersom återflödet av
jordbruksstöd till det svenska jordbruket minst miljarder5 kronor beräknas
medföra besparing för statsbudgeten 2 miljarder kronor blir nettokost-en ca

förnaden statsbudgeten 8 miljarder kronor.ca
En viktig del CAP de olika riktade till bland missgynna-stödenär annatav

miljövänligde områden och produktion. Sverige kommer EU-medlemsom
kunna få del omfattande sådana stöd, väsentligt dagens in-större änatt av

hemska regional- och miljöpolitiska stöd. Stöden utgår dock inte villkorslöst.
förutsätter medfinansieringDe omfattande inhemsk statsbudgeten.överen

Hur fördelas då mellan konsumentervälfardsvinstema och producenter
Jordbrukets inkomster enligt vid Sverigesökar Lars Jonasson Lantbruksuni-
versitet, beräknade produktionsökningar,mycket på grund med miljar-5,7av

jämförtder kronor vid tillämpning EG:s regler med fullföljande 1990ettav av
reformbeslutlårs Priserna kommer exportbi-falla direktstöden ochatt men

Ävendragen ökar. konsumenterna beräknas vinst, med drygtgöra en en
miljard kronor, till följd lägre råvarupriser. konkurrensen i EUDen ökadeav
kan därutöver medföra vinst för konsumenterna pressadeväntas en genom
marginaler i livsmedelsindustri och handel.

Konsekvenser EG-medlemskapetför1 jordbruket livsmedelssektom.Bilaga 3 tillochav
EG-konsekvensutredningen,Samhällsekonomi.Sid 50.
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1994:119SOUl6.1.l Konsumenteffekter EU-medlemskapetav
Kapitel 16

Att omfattas EGzs jordbrukspolitik , påverkar bönder ochav gemensamma
Ävenjordbruksproduktion i Sverige mycket genomgripande försätt.ett

livsmedelskonsumentema kommer effekterna bli påtagliga.att
Konsumentprisema påverkas jordbrukspolitisktde styrda producent-av

priserna, också konkurrensförhållanden och ändrade villkor förmen av nya
led. Livsmedelskonsumentema påverkas i andra avseendenävensenare av

EU-medlemskapet, beträffande mångfalden variationen i livsmedels-ocht.ex.
utbudet, kvaliteten på produkterna och tillgängligheten till dessa.

svårtDet bedöma CAP:s konsekvenser för konsumenterna detär näratt
gäller matpriser och Skälet rad osäkerheter, blandärannat. annaten om
CAP:s framtida utformning och medlemskapets effekter på den svenska kron-
kursen, också olika aktörers anpassningsförrnåga konsumen-samtmen om

reaktion infor svenska utländska produkter. det följande disku-lternas resp.
tänkbara effekter för konsumenterna.teras

Priser vid EU-inlrädeett
Det har gjorts flertal beräkningar livsmedelsprisemade svenskaöverett var

EG-pris2skulle hamna vid EG-forhållanden. I Mat till fram tillkom man
de svenska livsmedelsprisema skulle sjunka med 8% vid EU-inträdeatt ettca

ställt i relation till läge med fullt genomförd livsmedelspolitisk reform. Be-ett
räkningen gjordes emellertid före den svenska kronans depreciering i novem-
ber 1992, vilken i slag ändrade prisrelationerna till EG. Fortfarande beräk-ett

dock EU-anslutningen leda till nedgång i livsmedelsprisema inteännas om
lika stor.

Vid EU-anslutning får Sverige börja tillämpa EG:s jordbrukspolitik,en
CAP. Efter EG:s jordbrukspolitiska reform från 1992 har direkta stöd ökats
och prisstöden dragits ned. En anpassning till EG-prisema kommer inne-att
bära lägre jordbrukspriser for flertalet formprodukter med kompensation i

främst arealstöd. De svenska konsumenterna får alltså livsmedels-lägreav
priser får betala skattebetalare.men mer som

Vidare kommer förrnalnings- och fettvamavgiftema avskaffas vidatt en
EU-anslutning. Härigenom sjunker priserna bröd och margarin.

En del kommer stiga i pris vid EU-ansluming, socker ochatt t.ex.varor en
ris, tropiska frukter bananer.ävenmen som

En överslagsberäkning ändringar 1995 de reglerade priserna på jord-av av
bruksprodukter till följd EU-inträde visas i tabell 16.1. Konsumentpriser-av

uppskattas följd därav sjunka 2-3%med utslaget på hela livsmedels-na som
Beräkningen bygger i huvudsak på uppgifter från Jordbruksverketposten.

gällande skillnader mellan svenska priser EG-priser. EG:s refor-ochom nu

2Bolin, Swedenborgm.fl. Mat till EG-pris SNS 1992,sid 232.
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mering CAP skall genomföras successivt SOUunder treårsperioden 1994:119199394-av
Kapitel 16199596. Ytterligare prissänkningar kan därför komma ske framöver.att

Vid anslutningen kommer Sverige få EG:s gränsskydd.överta Dettaatt
kommer framöver påverkas GATT-avtalet, inom vilket EG gjortatt ävenav
åtaganden sänkt gränsskydd.om

ÖverslagsberäkningTabell 16.1 ändrade livsmedelspriser 1995 till följdav
EU-anslutningav

Andring
Regleringsledet, örekg Konsumentpris, % l

Förmalnin gift -1 14,60gsav
Bröd -5
Fettvaniavgift -430
Margarin 15-Socker +150 +23
Ris, införselavgift +600 +50
Nötkött -300 -5
Griskött -200 -5
Fjäderfákött 100 -4-
l Oresmarginaler.

Källa: Beräkning utifrån uppgifter från SJV och SCB

De i tabell 16.1 redovisade prissänkningarna kan bli i konsumentledetstörre
till följd dynamiska effekter i industri- och handelsled efter anslutningenav
till den EU-marknaden.stora

Före deprecieringen räknade med rationaliseringsbehov i livs-ett stortman
medelskedjan för den skulle kunna klara konkurrensen påatt helt öppenen
EU-marknad. Kostnaderna skulle för industrins del behöva minska med ca
25%. Genom deprecieringen har skillnaderna i konsumentprisnivå i Sverige
och inom EU kraftigt reducerats. Konkurrenstrycket vid EU-anslutningen
kan därför komma bli tidigare förväntats.änatt svagare som

Mångfald och variation

En marknadstörre och friare handel leder enligt teorin till mångfaldstörreen
och variation i utbudet. Vi bedömer detta blir fallet också i praktiken vidatt ett
EU-medlemskap. Framför allt får handeln ökad möjlighet sigvända tillatt ut-
ländska leverantörer och fler produkter kommer kunna tävlaatt utrymmetom
i livsmedelsbutikens hyllor.

Det ökade utbudet kommer sannolikt framför allt bestå i fler importpro-att
dukter på områden där svenska producenter i dag åtnjuter högt skydd.ett
Import, i huvudsak konkurrerar med priset, också utbudsom störreettmen

kvalitetsmat, Ökatinte produceras i Sverige, kan förutses. inslagav som av
varumärken, private brands, i dagligvarukedjoma kan underlätta föregna

okända, utländska producenter bli etablerade på den svenska marknaden.att
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SOU 1994:119Kanske kan den produktutvecklingen intensivaresvenska bliäven genom
KaPitel 16ökat konkurrenstryck. Legotillverkning eller inhemska varianter produk-ett av

med utländskt vanligare.kan bli Samtidigt öppnaster export-ursprung nya
möjligheter for svenska producenter.

På vissa produktområden kan medlemskapet medföra oönskade förändring-
importmönstret följdtill kvoter och andra konkurrensbegränsningar.ar av av

Bananimporten från våra traditionella importländer kvoterad inom EG ochär
kan därför komma försvåras stiga.och priserna Köttorrlrådet äratt ett annat
exempel. Nuvarande import från länder utanför kan försvårasEU komma att
eller fördyras.

Även efter svenskt medlemskap kommer det svenska utbudet basmatett av
med all sannolikhet bestå huvudsakligen inhemska produkter. Svenskaatt av
producenter har inarbetade varumärken och uppbyggt distributionsnätgenom

försprång. minst viktigt förtroendeInte svenska konsumentersärett stort att
för svensk högt.ärmat

kvalitetsundersökningar3Konsumentberedningens visar förtroendet föratt
svensk ökat under tid. Företagens förmåga till kostnads-mat rentav senaste
och kundanpassning spelar ändå avgörande roll konsumenternastrotsen -
uttalade förkärlek for svenskproducerad kan svenska produktpriser ibaramat
begränsad utsträckning överstiga importproduktemas.

Det ökade utbudet kan också bestå i butiker med tydligare varie-och mer
rande profil. vissl utsträckning kan också aktörer producenter, butiks-nya -
kedjor och importörer förväntas etablera sig på den svenska marknaden-
med delvis produkter, något också bidrar till breddat utbud. Tren-ettnya som
den antalet dagligvarubutiker totalt minskar de vinnerstörreatt sett samt att

kommer dock bestå och förstärkas.kansketerräng att snarast
Ökad mångfald och därmed valfrihet i allmänhet till fromma förstörre är

konsumenten, samtidigt kommer detta utbud ställa högre kravstörre attmen
på konsumenternas förmåga informerade och rationella val. Förgöraatt att
inte konsumenten skall behöva uppleva osäkerhet tydlig infor-onödig ochär
mativ varumärkning, vederhäftig marknadsföring övrig informationochen -
inte minst prisinformation god livsmedelskontroll vikt.samt storen av-

Livsmedelskvalitet

Kvalitetsaspektema kan parallell till mångfalds- och utbudsaspek-ses som en
En friareoch marknad innebära såvälstörre torde fler bättretema. som pro-

dukter. Frågorna hänger också intimt eftersom ochutbudstörreettsamman,
därmed ökad valfrihet i sig for många viktig kvalitets-konsumenterären en
komponent.

3 Konsumenternaoch livsmedelskvaliteten. konsumentupplevelserSOUEn studie av
1994:112. Delbetänkande Konsumentberedningen åsikter livs-Konsumenternassamtav om
medelskvalitet,faktablad 13, februari 1993 kvalitetenoch Konsumenternaoch mat,nr
faktablad januari 1994.17,nr
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1994:1 19SOUTill delar ligger frågan livsmedlens kvalitet utanför den egentligastora om
16Kapiteljordbnrkspolitiken EES-avtalet har kvalitets-och medlemskapet. Redan genom

iEGzs. Skillnadenreglerna i vår livsmedelslagstiftning harmoniserats med mel-
små,lan tidigare regler nuvarande har i allmänhet bedömtssvenska och som

finns.viktiga undantagäven om
inom EG behåller vi fortsättningsvis våraDär regler saknasgemensamma

friregler, det gäller beträffande bestrålning. Principen rörlighett.ex.egna om
inom EU produkter godkänts i medlemsland, dock vi integörett attav som

anledningen de inte uppfyllerkan dessa produkter enbart denstoppa attav
Möjligheter finns hänvisning till hälsa ochsvenska till undantag mednormer.

säkerhet Sverige har deklarerat det viktigt behålla den höga svenskaär attatt
ambitionsnivån på bl.a. miljö-, livsmedels- och djurskyddsornrådena vid ett
medlemskap och vunnit betydande förståelse för denna hållning.

Enligt mening dennavår bör svenska myndigheter bakgrund med be-mot
tydande framgång kunna driva och hård linje det gäller skyddklar när moten

hållningolämplig livsmedelsimport. Ett känslomässigt hinder sådanmot en
kan ligga i svenska myndighetstradition lägger vikt vid striktden storsom en
regeltolkning, minimerar risken för överklaganden. I EU-samman-ävensom

hållning rimligaste hävda svenskahang kan rakt den förmotsatt atten vara
intressen, inte minst det gäller livsmedlens kvalitet säkerhet.ochnär

Genom restriktiv, ändå naturligtvis korrekt, regeltolkning kan po-en men
väljatentiella importörer mindre lämpliga livsmedel komma tvingasattav

avstå från importplaner fram konsumentopinio-mellan sina eller träda införatt
och försvara överklagande, vilket inte det nårkanett veta attnen om man

framgång. En förutsättning för sådan restriktiv regeltolkning skallatt varaen
effektiv i praktiken i enskilda fall aktiv kunnigden stöds och kon-är att av en
sumentopinion. Det därför vikt konsumentorganisationer ochär stor attav
andra konsumentforetrádare möjlighet till utredningsstöd och insyn iges myn-
digheternas arbete.

obligatoriskaUtöver de reglerna beträffande livsmedlens säkerhet, märk-
ning kan enskilda producenter frivillig Livsmedelsver-längre.vägm.m.
ket har rekommenderat svenska livsmedelstillverkare behållat.ex. att nuvaran-
de märkning med hänsyn till allergikemas skydd, något också industrinssom
branschorgan rekommenderat sina medlemmar. Dubbel datummärkning lik-

ursprungsmärkning kan andra frivilliga metoder tillmötesgåattsom vara en
konsumentopinion.stark

Andra aspekter livsmedelskvalitet kontrollen, såväl den inhemskarör
Svårighetengränskontrollen. kontroll ökat varuflödeutöva överatt ettsom

i sig medföra risk förkan fler undermåliga produkter når konsumenterna.att
fungerande livsmedelskontrollEn väl därför vikt. Konsumentenstörstaär av

skall inte följd hälsovådligamedlemskapet behöva riskera ellersom en av
andra olämpliga livsmedel.sätt

Kvalitetsaspekter grundade på subjektiva faktorer etisk hänsyn,mer -
miljövänlighet, smakmässiga upplevelser påverkas inte direkt sigav vare-
EES-avtal eller fortsättningsvis påEU-medlemskap, grundas ävenutan na-
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tionella beslut och enskilda konsumenters val. När gränsskyddet SOU 1994:119övrigamot
EG-länder Kapitel 16bort och vår jordbrukspolitiktas till EG:s blir det själv-anpassas
fallet svårare på något avgörande awika i villkoratt sätt från omvärlden,mer

det leder till ökade kostnader i produktion eller distribution.om Men sam-
tidigt kan strikta svenska regler vikti konkurrensfördel. Till delvara en g stor
bör märkning signalera produkten i olika avseenden håller högre kvali-att en

och därmed också kan värd högretet pris.ettvara

Tillgänglighet

Strukturomvandlingen inom handeln ökar sannolikt vid EU-medlemskap,
eftersom öppnare ökargränser konkurrensen. Framför allt kommer konkur-

öka i södra och Sverigevästra och iatt befolkningscentra.rensen större Det
kan därför med tiden bli märkbart billigare dagligvarukonsument däratt vara

iän exempelvis Norrlands inland.
En följd ökad konkurrens och pressade priser i vissa delar landet kanav av

bli minskade möjligheter för butikernas leverantörer upprätthålla den etable-att
rade principen pris oberoende inköpt mängd ochom samma av transportav-
stånd. Detta blir i så fall till nackdel för vissa små butiker framföroch allt för
ocentralt belägna butiker. En ytterligare följd blir då utslagning ochstörre öka-
de problem för vissa glesbygdsboende, billösautsatta hushåll,grupper som
ekonomiskt konsumenter.svaga

Större prisskillnader mellan olika landsdelar och risk för ökad utslagning
glesbygdsbutiker och små bostadsnära butiker kanav tvinga fram krav på

ökat sarnhälleligt stöd till framför allt glesbygdshandeln. Utglesningen bu-av
tiker kan vidare leda till den lokala konkurrensen minskar på vissaatt mindre

vilket kan leda till högre priser.orter, I allmänhet finns dock alternativ inom
rimligt avstånd, åtminstone påett större och överlag i södra och meller-orter
Sverige. En majoritet befolkningensta kommer dra fördel öpp-av att attav

skärper konkturenstrycketgränser i delar dagligvaruhandeln.nare av

l6.l.2 Framtiden för EG:s jordbrukspolitik

siktDet finns två på ohållbara svagheter i denstora, jordbruks-gemensamma
politiken. Den den orimligtär kostnaden. Utan belastningen frånena stora
jordbrukspolitiken skulle medlemsavgiften till EU kunna halveras.änmer
Den andra omvärldensär ogillande. En så uppenbart protektionistiskt diskri-
minerande jordbrukspolitik sig allmer otidsenlig i värld,ter där utveck-en
lingen i övrigt går allt frihandel och ökad kapitalrörlighet.mot När detmer
blir aktuellt med GATTWTO-rundanästa kan det förväntas Australien,att
Canada och USA i allians med antal livsmedelsexporterande utvecklings-ett
länder kommer EU under hårdsätta liberaliseraatt sin jordbruks-attpress
politik.
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SOU 1994:119Vår uppfattning sanningens minut inte inträffar den dag,är att annatom
Kapitel 16antagligen kring eftereller sekelskiftet, då tiden för antalärstrax ettmogen

baltiska och mellaneuropeiska förhandla inträde i EU. Enstater att om gemen-
jordbrukspolitik med nuvarande stödnivåer kan omöjligen utvidgas tillsam
jordbruksproducerande länder exempelvis Polen och Ungern.stora som
konsekvensEn EU:s utvidgning i denna riktning, för vilken naturligtvisav

starka politiska skäl kommer kunna anföras, blir därför reformerad jord-att en
brukspolitik, med mindre inslag regleringar och lägre subventionsnivåerav

i dag. Om sådan förändring kommer det säkert bli strid. Mångaän atten pro-
ducentintressen kan förväntas sig utvidgning gemenskapen tillmotsätta en av

liberaliseradpriset jordbrukspolitik.av en
Enligt Konsumentberedningens bör Sverigemening EU-medlem intesom

nöja sig med passivt avvakta behovet reformradikal denatt att av en av ge-
jordbrukspolitiken sig på handelspolitiskt tryck ellerträngermensamma av

ekonomiska Viskäl. bör redan från början aktivt driva kravet på refor-rent en
merad, mindre reglerad och subventionerad jordbrukspolitik.gemensam

sådan förändringEn skulle inte bara för medborgarna ivara gynnsam
deras egenskap både konsumenter och skattebetalare. skulle ocksåDenav

fördelaktig Sverigeför nation. tillI egenskap nettobetalarestorvara som av
EU har vi särskilt mycket vinna finansiellt för CAPkostnaderna redu-att att
ceras.

Slutligen skulle det jämförelsevis väl strukturerade och rationella svenska
jordbruket klara omställning till marknadsmässiga villkor bättre änen mer
jordbruket i många andra EU-länder. Det betyder den svenska livsmedels-att
produktionens relativa konkurrenskraft inom förbättrasEU skulle denom ge-

jordbrukspolitiken avregleras och marknadsorienteras.mensamma

pål6.1.3 Svenska förändringarkrav EG:s jordbruks- ochav
livsmedelspolitik

Konsumentorganisationema i EU har starkt kritiserat jord-den gemensamma
brukspolitiken liksom delar livsmedelslagstiftningen jämför kap. 4.3.av
CAP-reformen med dess minskade betoning prisstödet och inslagstörre av
direkta stöd i riktning. Reformen emellertid dyr. Den byg-rätt ärett stegvar

dessutom i alltför hög grad på produktionsbegränsnin och kvoteringarger gar
i stället för förlita sig på marknadslösningar. Fortfarande kvarstår ocksåatt
sådana starkt konkurrensbegränsande regleringar såsom exportbidrag, gräns-
skydd interventionssystem.och

Vid svenskt medlemskap bör det, vi redan framhållit,ett som ses som en
angelägen uppgift förverka fortsatt reformering och avreglering denatt av

jordbrukspolitiken. Trots den inte fick fulltverkaatt utgemensamma var er-
farenheterna från 1990 års svenska livsmedelspolitik goda och bör kunna
tjäna utgångspunkt för våra reformlcrav.som
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Vidare blir det viktigt verka för svenska övergån SOUgslösnin 1994:119att beträf-att gar,
fande b1.a. förbud KaPitel 15antibiotika och kadavermjöl i djurfoder,mot perrnanentas
och helst också inarbetas i EG:s regelsystem.

Beträffande livsmedelspolitiken har de europeiska konsumentorganisa-
tionema det angeläget verka försett regler föratt intesom gemensamma att
Cassis de Dijon-principen skall de facto urholka arbetet för säkrare livsmedel.
Dock det viktigtär de reglerna påatt sätts tillräckligt höggemensamma en
nivå för skydda konsumenterna och deatt för enskilda länderatt utrymmeger

gå längre, där så önskvärt.att De sedan länge diskuterade direktivenanses
färgämnen, sötningsmedel och övriga tillsatserom har kritiserats hårt från

konsumenthåll. Enligt dessa direktiv blir bl.a. färgämnen åter tillåtna i baslivs-
medel och azofärgämnenas användning kan komma öka väsentligt.att

Som EU-medlem bör Sverige ansluta sig till dem verkar för väsentligtsom
tillsatsdirektivsträngare de föreliggande.än nu

Det viktigtär betona omöjligheten striktatt basera ochatt gränsvär-normer
den på vetenskapliga bevis, eftersom den vetenskapliga grunden ofta bräck-är
lig föränderligoch och eftersom olika länder kan olika riskbedömningöra gar.
Som EU-medlem bör Sverige därför verka för det nuvarande svenska synsät-

tillsats eller liknande förändringtet att livsmedleten skall till fördel förav vara
konsumenten för godkännas. Huvudprincipen inomatt EG så längeär ännu
den för godkännande räcker detmotsatta: ellerämnet metoden i fråga kanatt
visas ofarlig för konsumenten.vara

Konsumenterna måste kunna lita på bedömningaratt experternas gräns-av
värden innehåller betryggande säkerhetsmarginalerm.m. och konsumenter-

möjligheter till insyn och information måstenas Konsumentorga-garanteras.
nisationema inom EG har riktat mycket kritik den svårgenomträngligamot
och producentintressen starkt styrda lagstiftningen.av Resurser måste ställas
till konsumentrepresentanters förfogande för de skall ha möjlighet iatt att
någon mån producentintressetuppväga

l6.1.4 Konsumentinllytande

Efter EU-anslutning kommer svenska konsumentföreträdareen bli invol-att
verade i arbetet med konsumentpolitiska frågor inom EG. Kommissionen har
vid sin sida antal rådgivande i vilkaett det ingår konsumentföreträda-organ,

Det gäller bland den inflytelserika Ekonomiskare. och socialaannat kommit-
tén ECOSOC. Det viktigaste rådgivande konsumentorganet Consumersär
Consultative Council CCC med undergrupper, där konsumentföreträdare
för varje medlemsland ingår.

På jordbruksområdet ingår konsumentföreträdare sammanlagt uppemot-
nittiotal -i de många olika rådenett för produkter regleras densom av gemen-

jordbrukspolitiken CAP.samma
Svenska organisationer redan i dagär medlemmar i europeiska organisa-

tioner företräder konsumentintresset kommissionen.som Hit hörgentemot
bland BEUC den europeiska konsumentbyrån.annat Där ingår Sveriges-
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1994:119SOUSamorganisationenKonsumentråd medlem. Europeiska FackligaDensom
Kapitel 15bevakning konsument-EFS LO TCO medlemmar har ocksåmed och avsom

gäller EUROuppgift på sitt Detsammafrågor angelägen program.som en
konsumentkooperationens samarbetsorgan med KFCOOP, den europeiska

svensk medlem.som
ställas på deStora på och utredningsunderlag kommerkrav attresurser

skall kunnasvenska konsumentrepresentantema i dessa sammanhang deom
viktiga gäller inte minst på livsmedelspoli-hävda svenska intressen. Detta
område.tikens

såSom problematiskt framstår det då konsumentinmesset är svagtatt orga-
niserat i Sverige i förhållande till jämförbara länder.

16.2 Scenario 2 Sverige sig inte till EUansluter-
Sverige intel6.2.l Vad priser matkvalitethänder med och om

sig till EUansluter

i sig anpassningen livsfolkomröstningsnej till EU-inträde ändrar inteEtt av
medelslagstiftningen EES-avtalet. Sverige intei enlighet med Däremot ansluts

fiskeri-till EG:s jordbrukspolitik, CAP, och inte heller till den gemensamma
CFP.politiken,

Inledningsvis består EG-anpassning skett EES-avtalet,den genomsom
själva kommer sannolikt tiden. På områden, däravtalet urholkas medattmen

förändringar EG:sSverige inte strikt kommer sig efter framtidarättaatt av
livsmedelsdirektiv väljer lösningar, nämligen EES-avtaletkommerutan egna

Sverige bli deninte gälla. Mer direkt bundet kan kommaatt att senasteav
livsmedelsimportGATT-uppgörelsen, bland förutsätter vissannat attsom en

kommer till stånd.

Alternativen

folkomröstningen omedelbart fråganEfter nej i i november uppkommerett
jordbrukspolitiken fortsättningsvis utformad.hur skall varaom

alternativ fullfölja 1990 års betrakta den gjordaEtt beslut ochär att anpass-
EG:s innebär mark-ningen till jordbrukspolitik Detta attparentes.som en

fort-nadsanpassningen jordbruk livsmedelsindustrisvenskt och svenskav
sätter.

EG:s politik.Ett alternativ fortsatt anpassning till I dessär mestannat en
form innebär alternativet direkt kopiering EG:s jordbruks-detextrema en av

politik, nackdelen det inte sker i konkurrens på Europa-med att stormen en
marknad inom för liten och sluten inhemsk marknad.utan ramen en

iInom andra näringsgrenar kommer sannolikt betoningen efter nej attett
internationell kon-ökad grad ligga på marknadsmässighet, ochöppna gränser

kurrenskraft. Krav kan då med tiden komma på livsmedelssektomatt attresas
Även iskall renodlade frihandelsaltemativetbehandlas på detsätt.samma om
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jordbrukspolitiken i dag inte politiskt gångbartär kan opinionsläget SOU 1994:119mycket
väl några KaPitelår. 16ett annatvara om

De alternativen blir då:tre
detaljreglering enligt EG-modell-
försiktig avreglering på skyddad marknad enligt principerna i 1990 årsen-
omställningsbeslut

successiv utveckling öppna och frihandelen gränser ocksåmot på jord--
bruksområdet.

16.2.2 EG-inspirerad jordbrukspolitik

Den svenska livsmedelspolitiken har alltsedan ansökan medlemskapom suc-
cessivt till EG:s regler. Anpassningenanpassats själva jordbrukspolitikenav
har i huvudsak skett i former jordbruket, varför det ligger tillgynnatsom nära
hands jordbrukets företrädare kommeratt in all kraftsätta på bibehållaatt att

EG-anpassad jordbrukspolitik vidäven icke-medlemskap.en Argumentetett
skulle då svenska jordbrukare bör haatt villkorvara kollegerna isamma som
Europa.

För konsumenterna skulle EG-kopierad jordbrukspolitik innebäraen att
produktionen ökar, stöd till lagring och produktionsöverskottges export av
samtidigt den produktionenstörre kan förväntas leda tillsom mindre import
med begränsad valfrihet följd. Ett återinförandemer marknadsreg-som av
leringarna leder till mindre prisvariation och totalt högre prisnivå.setten

Den jordbrukspolitik EG för både dyrär och ineffektiv konkur-som trots
på den EU-marknaden. Enrensen stora motsvarande politik för enbart

Sverige skulle ske inom för liten, sluten marknad och därmed bliramen en
mycket dyrare och väsentligt ineffektiv.mer

Slutsatsen blir fullständig EG-anpassning jordbrukspolitikenatt inteen av
möjligär för den inte EU-medlem.är Framför allt det de direktasom är och

indirekta kostnaderna för överproduktion eller kvotering och detaljreg-annan
lering på animaliesidan måste undvikas. Erfarenheterna från 1990 årssom
politik animalieproduktionenär ganska lättatt till förändrade förut-anpassas
sättningar.

Återl6.2.3 till 1990 års beslut

KoB utgår i sin analys från efter nej i folkomröstningen bliratt fråganett om
EU-medlemskap inte påett aktuell under lång tid, åtminstone intenytt inom
IO-årsperiod. Sverige behöver därför inte utformaen sin livsmedelspolitik

med eventuellt framtida medlemskapett utgångspunkt.som
I det läget bör livsmedelspolitiken utformas med utgångspunkt i Sveriges

livsmedelskonsumenters, skattebetalares och livsmedelsproducenters behov.
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1994:1 19SOUförändringar kanGAH-överenskommelsen och denyligen träffadeDen som
KaPitel 16emellertidskall beaktas.framtida överenskommelserföljden eventuellabli av

2redovisats i kapiteli 1990 års beslutHuvudpunktema närmarevar som
på den svenskautgå från efterfråganomfattning skulleproduktionensatt

svenska prisnivånDenkommande lönsammarknaden och därutöver export.
världsmarknadsprisnivån.fortsättningsvis förväntas liggakunde överäven

också accepteradgrundprincip,gränsskydd enligt tidigareEtt är avsom
förinte någotfinnas. Samhället skulle däremotGATI, skulle annatta ansvar

såledesgränsskyddet ochproduktionen vad följeravsättningen än som avav
priserna till-mildra effektenexportstöd eller påinte sättannat avgenom

prisrörlighet därförfälliga överskott. En vänta.större attvar
markna-produktion högst motsvaranderedovisade huvudprincipenDen -

någraalltjämt få råda. har svårtefterfrågan måste KoBdens argumentatt se-
ingen vill ha.för stödja produktionatt en som

förutsättningar jämförtspeciellabiologisk produktion medJordbruk är en
minskaöka ellerindustriell produktion. går intemed Det sätt attsamma

ocksåinternationella handelnproduktionen från dag till Den ären annan.en
tala förindustriprodukter. Detta brukarreglerad för flertalet sär-än ansesmer

första handprisokänslig. Iskild hänsyn, särskilt efterfrågan ganska ärärsom
organisationersjälva och deras starkadet naturligtvis producentema som,

försäk-utveckla olikadenna jordbruksproduktionens börmedvetna särart,om
oönska-kan gardera demringslösningar och finansiella motarrangemang som

produktionsutfall.de effekter varierandeav
särskilt kraftiga pris-offentliga insatser för dämpaVissa kompletterande att

ligga i bådetill följd skördeutfall och liknande kan ocksåvariationer ansesav
betyder dock inte normalaoch producenters intresse. Detkonsumenters att

huvudprincipmarknadsekonomiska spelregler skall frångåsoch sunda som
också för jordbruket.

livsmedelspolitiska beslutfullföljande 1990 årsKoB äratt ett enanser av
nej till i folkomröst-konsekvens på och medellång sikt EUnaturlig kort ettav

ningen i november.
1990 års fanns antal övergångsregler i syfte underlättal beslut ett att en om-

efterfrågan. Ungefärställning den svenska produktionen till den inhemskaav
omfattandemedförde Sveriges medlemsansökan i juni 1991samtidigt en an-

livsmedelspolitikenpassning jordbrukspolitiken till EG:s regler. Vad gällerav
EES-avtalet.omfattande EG-anpassning föri övrigt skedde inomen ramen

i 1990 års beslut.EG-anpassningen ledde till antal successiva ändringarett
effek-jordbruket påtillsammans högt uppdrivna förväntningar iDessa med

omställningenkommande medlemskap har lett till den avseddatema ett attav
inledandeuteblivit. Efteroch produktionsanpassningen i utsträckningstor en

omställningenavseddaminskning har animalieproduktionen åter ökat. Den av
omfattningtill stånd i mycket begränsadvegetabilieproduktionen kom bara

EG-anpassningen aktuell.och upphörde praktiskt helt blevnärtaget
så i dag iBalansproblemen dock sannolikt generellt inteär storasett som

1980-talet ändå lösning.slutet de krävermen enav
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En återgång till principerna i 1990 års beslut kräver enligt SOU 1994:119KoB:s uppfatt-
ning inte någon KaPitelövergångsperiod. 16Animalieproduktionen anpassadesny som
tidigare snabbtnämnts till önskad nivå. Det bör kunna ske igen särskildautan
åtgärder.

Beträffande åkermarken kan problemen bli Enstörre. relativt liten areal har
ställts till livsmedelsproduktion.än En mycketannat liten delom därav har
ställts varaktigt. Huvuddelen ligger i s.k. vänteläge. I praktikenom har såle-
des omställningsstödet tillfört mycket begränsad areal denutöveren som om-
fattades de tidigare stöden med likartad inriktning, Träda -87 Omställ-av och
ning -90. Många spannmålsproducenter räknade troligen med kunnaatt pro-
ducera till de prisnivåer gälla vid slutet omställningsperioden.antogssom av
Omställningen motverkades också de signaler ansökan EU-av nya som om
medlemskap innebar.

Skäl skulle kunna tala fullföljande 1990 års beslutsom delsmot ett ärav
förutsättningarna idag annorlunda, delsom utvärderingen refor-vore om av
skulle visa reformen varit misslyckad.men KoB kan inteatt finna någonatt

visat så skulle fallet.att vara

16.2.4 Frihandelsalternativet

Fördelarna för livsmedelskonsumentema med EU-anslutning i formen av
öppnare och hårdaregränser konkurrens och därmed ökat utbud och lägre
priser, vi beskrivit i tidigare avsnitt, kommer tillsom del uteblistor att om
nuvarande EG-anpassade jordbrukspolitik bibehålls också efter nej tillett
medlemskap.

Vi har förordat återgång till principerna i 1990 årsovan omställnings-en
beslut Men jordbrukspolitiken skulle naturligtvis kunna ändras radikaltett

i densätt situationen. I bl.a. tidigare refererade Mat till EG-prisnya har
således frihandelsaltemativet framhållits det bästa för Sverige vidsom ett
icke-medlemskap i EU. Detta alternativ skulle markant lägre konsumentge
priser på livsmedel. Vinsten för samhället skulle så förlorarna,stor attvara
framför allt jordbrukarna, skulle kunna kompenseras fullt Trots dettaut.

det alternativet inte politiskt gångbart,synes åtminstone intesom om f.n.vore
Samtidigt situationenär motsägelsefull på lite längre sikt. Världshandeln

liberaliseras ytterligare det GATT-avtalet. Starkt exportbero-genom senaste
ende och stående relativt utanför EU kommer Sverige haensamt be-att ett
tydande intresse verka för möjligaöppnast föratt internationellgränser han-
del. En sådan hållning, dikterad egenintresse, kan då komma sigav att te
svårförenlig med vaktslående protektionistisk jordbrukspolitik.om en
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äggula?19livsmedelsfrågoma17 Konsumentbevakning av

Bevakningen konsumentintresset livsrnedelspolitiken kommerinomav
förbli viktig uppgift för konsumentforeträdarnaatt oavsetten om

Sverige går in deni EU eller inte. Konsumentberedningen föreslår att
framöver får handha denna bevakning.även

Livsmedel Livsmedelspoli-och viktig utgiftspost for konsumenterna.är storen
tiken har också betydelse för för viktiga frågor såsomandra konsumenterna
miljö- och regionalpolitik. Bevakningen livsmedelspolitiken därför själv-ärav
klart angelägen fråga för konsumenterna själva deras organisationer.ochen
Som framgått 16 blir Sverigekapitel denna bevakning nödvändig bådeav om
ansluts till EU och vi utanför. Inriktningen och arbetsområdetstannarom
kommer dock skilja sig något i de två alternativen.att

1990Konsumentberedningen tillsattes med anledning års livsmedels-av
politiska beslut. Beredningen skulle enligt sina direktiv fortlöpande rapportera
till regeringen livsmedelsreforrnens effekter och har också detsettom som en
viktig uppgift informera vidare krets. Detta har skettatt rapporteren genom
två gånger året hittills tilloch Faktablad 21 antalet, tillställtsom genom som
regeringen och distribuerats till massmedia, myndigheter, organisationer och
intresserade konsumenter. Beredningen fungerar vidare remissinstans,som
företräder konsumentintresset i olika t.ex. inom Jordbruks-expertgrupper
departementet, Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden, Jordbruksver-
ket, deltar i arbetet inom internationella konsumentorganisationer, anordnar
seminarier, m.m.

redovisningI och med föreliggande samlade har beredningens ursprung-
liga uppdrag i slutförts. Beredningens förordnandedet går dennärmaste ut
31 december 1994.

De frågor vi har anledning ställa är:attsom nu
Kommer arbetsuppgifterna framöver och är detaktuellaatt vara

såi fall beredningen skall utföra demsom
På förstaden frågan kan obetingat ja. kapitel 16 konstateradesIettsvaras

behövs för utredningar livs-och bevakning konsumentfrågoratt resurser av
medelsområdet.

Resulterar folkomröstningen i wing-november i svenskt EU-medlemskap,
vi återgå till krångligt regleringssystem jordbruksprodukter.för Dettaettas

behovetökar konsumentföreträdare jordbruks-med djupa kunskaperav om
livsmedelspolitiskaoch frågor. EG:s olikaKonsumentrepresentantema i

kommer ha utredningsunderstöd.behov Det blir ocksåatt stortorgan av en
angelägenhet för konsumentrepresentantema tillsammans med svenskaatt
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myndigheter arbeta för liberalisering SOU 1994:119EG:s jordbrukspolitik förochen av
Kapitel 17ökad säkerhet livsmedelsområdet.

Blir det nej i folkomröstningen blirEU, angelägen uppgift för kon-om en
sumentföreträdare arbeta för 1990 års reformtankar och föratt argumentera
fortsatt avreglering och marknadsanpassning.

Val organisatorisk form för fortsatt bevakning livsmedelsfrågoma frånav av
konsumentsynpunkt kan diskuteras. Följande alternativ kan ställas upp:
1 KoB får förlängt förordnande
2 Arbetet frivilligaövertas organisationerav
3 Arbetet inom central myndighet.perrnanentas en

1 Inrättandet KoB 1991 kan frånsträvan statsmakterna Jord-av ses som en
bruksdepartmentet frivilliga organisationer i livsmedelspoli-att engagera
tiken. Uppenbarligen har behov funnits från sidastatens ettav organ, vars
ledamöter kombinerar förankring i fristående organisationer med expert-
kunskap. Skäl talar alltså för bibehålla Konsumentberedningen ävenatt
efter 1994.

2 l och med bildandet Sveriges Konsumentråd förutsättningarnakan påav
sikt förändras beträffande möjligheterna för frivilliga organisationer att

den livsmedelspolitiskaöverta bevakningen. Konsumentrådet har emeller-
tid inte ekonomiska för sådan verksamhet skulle fåresurser utan statenen
stå för finansieringen, liksom det gäller KoB. Kopplingennär till det stat-
liga politikområde skulle bevakas blir docksom svagare.

3 Det kan diskuteras KoB:s funktion inlemma den iatt permanenta attgenom
någon central myndighet. En organisation kan flexibilitet i arbets-stor ge
insatsen. Risken kan å andra sidan inte uteslutas uppgifterna skulle låg-att
prioriteras och komma bort bland myndighetens etablerade uppgifter. En
nackdel skulle dessutom anknytningen till de frivilliga organisa-attvara
tionerna försvagades. En oberoende beredning kan vidare känna sigmer
friare och i kontroversiella frågor centralatt än myndighet.ta utupp en

KoB:s breda uppgifter har inte heller naturlig anknytning till någon myn-
dighet efter nedläggningen SPK, kompetens sträckte sig helaöverav vars
livsmedelskedjan. Konsumentverket, möjlighetnämntssom som en av
Konsumentpolitiska kommittén SOU 1994:14, har sin inriktning hus-mot
hållsekonomi. Jordbruksverket verkar producentledet och Livsmedels-mot
verket handhar kvalitetsfrågor.

Frågan departementstillhörighet bör också beaktas. KoB hör till Jord-om
bruksdepartementet, där livsmedelsfrågoma handläggs.

Under Civildepartementet, har hand konsumentfrågorna, avlägs-som om
sig från livsmedelspolitikens behandling departementsnivå. Enligtnar man

KoB:s mening skulle det bäst för konsumentintresset bevakningenvara om
livsmedelsfrågoma i fortsättningen sker inomäven Jordbruksdeparte-av

Möjligheterna få fortlöpande information och inflytandementet. utövaatt om
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livsmedelspolitiskade SOU 1994:1besluten 19placering idär vid eller underär större än
Kapitel 17något departement.annat

KoB drar sammanfattningsvis slutsatsen konsumentbevakningenatt av
jordbruks- och livsmedelspolitiken bäst skulle KoB får förlängtgagnas om
förordnande för den tid lcrävs för konsumentinflytande överatt garanterasom
den livsmedelspoliük blir följden folkomröstningsutfallet beträffandesom av
EU-anslutning.
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Kommittédirektiv

konsumentberedningTillsättande av en

Dir. l99:84

regeringssammanträde l99tl-l2-20Beslut vid

anför.jordbruksdepartementet. statsrådet Hellström.Chefen för

förslagMitt

med uppgiftkonsumentberedning tillsättsföreslår särskildJag attatt en
livsmedelspolitiskzt reformenutvärdera denkontinuerligt följa och ettur

konsumentperspektiv.brett

Bakgrund

livsmedelspolitikbeslutriksdagenfattadeDen juni 19909 ett om en ny
327. innebär den internaReformenJoU 25, rskr.prop. I98990:l46, att

Grånsskyddetbörjan julimed den l l99l.marknadsregleringen avvecklas
pågåendeavvaktan debibehållas oförändrat iriksdagsbeslutetenligtskall

åt-övergångsperiod vidtas radfemårigUnderGATF-förhandlingzirnzi. enen
anpassning till friareomställning ochjordbruketsgärder för underlättaatt en

marknad.
livsmedelspolitiken och dei deniKonsumenten sätts centrum senarenya

utsträckning tidigare.uppmärksammas ilivsmedelsketljan änleden i större
för politiken konsumenternasdenKonsumentmålet inom iir attnyaramen

möjligheterattskall godaproduktionen. Konsumenternaval skall styra ges
skillnaderna kan exempelvisdärlivsmedel olika slagvälja mellan avseav

.påförädlingsgrad. Prisutvecklingenproduktionssätt ellersmak, ursprung.
andraförhållande till prisutvecklingenrimlig ilivsmedel skall varorvara

vidarelivsmedelspolitikenutgångspunkt för den ärtjänster. Enoch attnya. och livs-livsmedeldet gällerredlighetskrav närochhygien-grundläggande
vältillskall bidrapolitikenuppfylldaskall samt att enmedelshantering vara

folkhälsa.till bättredärmedochkost ensammansatt



Enligt riksdagsbeslutet det betydelsefulltär de positiva effekternaatt av
avregleringen, bl.a. i form dämpad prisökningstzukt livsmedel,pil kom-av en

konsumenterna till del. En förutsättning för detta enligt riksdageniirmer att
marknaderna fungerar väl och industri- och handelsleden inte pris-att tar
sänkningar eller uteblivna prisökningar i anspråk.

För livsmedelspolitiken skall konsumenterna det enligt riks-äratt gagna
dagsbeslutet betydelse vilka organisatoriska förutsättningar konsumen-av

har inflytande på livsmedelskedjans olika led. l enlighetterna utöva medatt
riksdagsbeslutet därförhar statligt stöd 2 miIj.kr. år inrättats tillett om per
ideella organisationer bedriver projekt med anknytning till livsmedels-som
och konsumentpolitiska frågor. fördelasMedlen konsumentverket.av

I riksdagsbeslutet understryks behovet reformens effekter olikaattav
områden utifrånoch olika aspekter följs Statens jordbruksnämnd.noga upp.
lantbruksstyrelsen, pris- och konkurrensverk, lantbruksekonomiskastatens
samarbetsnämnden naturvårdsverkoch fåtthar i uppdrag följastatens att

reformen och effekternaanalysera inom sina ansvarsområden.upp resp.
års1990 livsmedelspolitiska beslut förstaär konsu-ett steg mot en mer

mentinriktad politik där syftet uppnå lägre priser,är högre kvalitet ochatt en
varierat livsmedelsutbud.ett mer

Reformens andra i samband vårtmed gränsskydd sänks. Rege-steg tas att
ringen förbereder sänkning gränsskyddet och kommer under vårenen av
1991 i ljuset GATF-förhandlingarna förslag till detta.att presenteraav

frånVägen konsumenterna långjordbruket till och kantas olikaär for-av
konkurrensbegränsningar. uppnåFör konsumentmålet krävs där-attmer av

för i tredje skärpt konkurrenspolitik. De olika leden i livsmedels-ett steg en
kedjan kännetecknas bristande konkurrens. Förädlings-, parti- och de-av
taljhandelsleden starkt sammanflätade och domineras fåtalär störreettav

bristande importkonkurrensenägargrupper. Den och etableringshinder för-
situationen. Måletvärrar sänka matpriserna och förbättra Iivsmedelsut-att

budet främjas konkurrensen skärps. Regeringen kommer därförattgenom
förelägga riksdagen proposition syftar till öka konkurrensenatt atten som

och förstärka konsumenternas ställning.

Uppdraget

Konsumenten i den livsmedelspolitiken.i Ett förstasätts vik-centrum nya
tigt konsumentinriktad livsmedelspolitik redanhar tagits och flersteg mot en

kommer under den tiden. Mot bakgrund dennärmaste änd-steg att tas av
rade inriktningen politiken med betoning konsumentintresset detärav
enligt min mening, ocksåvilket understryks i riksdagsbeslutet, viktstörstaav

följa och analysera reformens effekter för konsumenterna.att
Flera myndigheter fåtthar i uppdrag följa reformensnämnts ef-attsom



ocksåingåruppdragenzmsvarstwmråden. l flera attsinainomfckter avresp.
prisutveck-konsumenterna.betydelse förfrågor t.ex.analyseraochfölja av
emellertidKonsumentfrägornzi utgörlivsmedelskedjan.led ii olikalingen

följa och analysera.skallmyndigheterdessadel detendastoftast somen av
uppgiftmedtillsättskonsumentberedningsärskildföreslår därförJag att en

reformenlivsmedelspolitiskaden ettutvärderaochföljakontinuerligt uratt
konsumentperspektiv.brett

myndig-med övrigasamarbetaskallarbeteberedningensi attdelEn vara
myndig-förse dessahärvid delsområde ochlivsmcdelspolitikensinomheter

uppföljningsarbete ochderasdeldelsinformation,med relevant taheter av
självskall vidareBeredningenkonsumentsynpunkt.det fränutvärdera en

reformenundersökaföranalyserochutredningar attinitieraoch omutföra
samhällsintresset.resursutnyttjandeeffektivaretillleder gynnarsomett

kvalitetgodlivsmedel Matprisökrtingstzrkldämpadi form avbl.a. av en
läglönegrup-Detsamhälle. ärjämliktochrättvisttillpriser bidrarlägatill ett

högaförlorarpensionärer mat-mestföräldrar ochensamstående somper.
priser.

reformenlivsmcdelspolitiskzr ärdentillanknytningmedfrågor avFlera
utveckling ärLivsmedelspriscrnaskonsumenterna.betydelse för en.central

skall själv kunnaBeredningenandra. tautbudvarierat är uppochkvalitet ett
den livsme-påverkatsförväntaskankonsumentfrägorviktiga avandra som

särskild belys-bedöms krävaberedningenochdelspolitiska reformen som av
ning.

regeringen.tilleffekterreformenslöpandeskallBeredningen rapportera
omställningsperiodenunder helautvecklingenredovisningsamladEn av

september 1994.redovisas den lskall

Hemställan

regeringen be-jaghemställeranförtjag har attvadtillhänvisningMed
jordbruksdepartcmentetförchefenmyndigar

l9lkommittéförordningen l976:omfattadberedningtillkalla avatt en -
livsmedelspolitiskautvärdera denfölja ochkontinuerligtuppgiftmed att-

konsumentperspektiv.brettreformen ettur
beredningen.iledamöterutseatt

ordförande.ledamöterna attutse varaatt en av
biträde be-ochsekreteraresakkunniga, annatbesluta experter.att om

redningen.
skall belastakostnadernabeslutarregeringenjag atthemställerVidare att

Utredningaranslaghuvudtitelnsnionde m.m.
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Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandcns överväganden nch bifaller
hans hemställan.

Jordbruksdepurtcuncntet



Skrifter från 1333222191294Konsumentberedningen

KoB delbetänkanden:s

Konsumenterna och lågprisbutiken. En studie ändrade köpvanori daglig-av
vamhandeln SOU 1992:117

Konsumenterna och livsmedelskvaliteten. En studie konsumentupplevelserav
SOU 1994:112

KoB:s rapporter

Sept. 1991 Konsumenterna och livsmedelspolitiken
Mars 1992 Internationella konsumentrörelser och deras på livs-syn

medels- och handelspolitik
Sept. 1992 Utvecklingen på livsmedelsmarknaden i Sverige och i EG

1993Mars Konkurrens- och prisforhållanden på livsmedelsmarknaden
Sept. 1993 Vad har det blivit den livsmedelspolitiska reformenav
Mars 1994 Dagligvaruhandeln Utvecklingen beträffande struktur,-

priser och sortiment

KoB:s Faktablad

199 l :
Gränsskyddet inom jordbruksprisregleringen
Kostnader för jordbruksstödet
EG:s jordbruks- och livsmedelspolitik
Marknaden För bröd och spannmålsprodukter
Framtidens svensk eller internationellmat-
Hushållens livsmedelsutgifter

992:1
Livsmedelsprisernas7 utveckling

8 Livsmedelsförsörjningen i världen
9 Svensk livsmedelspolitik inför EG-inträde
10 EG:s jordbrukspolitiska reform
11 Marknaden for kött och köttvaror
12 Konsumenterna och lågprisbutiken

1993:
13 Konsumenternas åsikter livsmedelskvalitetom
14 Ekologiska livsmedel
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Remisser och skrivelser SOU 1994:119
Bilaga 3

Remisser

Konkurrens för ökad välfärd Civildepartementet 1991
SOU 1991:59

Jordbruket i Sverige Jordbruksdepartementet 1991norra
Ds 1991:80

Statistiken inom livsmedelssektom Jordbruksdepartementet 1991
SOU 1991:99

Kvotering med anledning det Statens jordbruksverk 1992av
bilaterala avtalet mellan Sverige och
EG inom för EESramen
SJV 112092

Yttrande FAOWHOöver Jordbruksdepartementet 1992-
Draft World Declaration Nutritionon
Jo 190692

Åtgärder för Förbereda Jordbruksdepartementetatt 1992
Sveriges jordbruk och livsmedels-
industri för EG
SOU 1992:87

Förslag till kungörelse material Statens livsmedelsverk 1992om
och produkter avsedda kommaatt
i kontakt med livsmedel
SLV 244792

Förslag till ändring införsel- Statens livsmedelsverk 1992av
kontrollen salmonellaav
SLV FS 1974:21, J 62

Förslag till kungörelse märkning, Statens livsmedelsverk 1992om
tillsatser m.m.
SLV 283892

Åtgärder för förbereda Sveriges Jordbruksdepartementetatt 9921
jordbruk och livsmedelsindustri
för EG förslag animaliesektomom-
SOU 1992:125
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SOU 1994:119Svensk trädgårdsnäring 1992nuläge Jordbruksdepartementet-
Bilaga 3och utvecklingsmöjligheter

SOU 1992:119

Stödet till jordbruket och livsmedels- Jordbruksdepartementet 1992
industrin i Sverigenorra
SJV 1992:36rapport

Svenskt fiske nuläge och Jordbruksdepartementet 1992ut--
vecklingsmöjligheter
SOU 1992:136

Livsmedelshygien småskalig 1993och Jordbruksdepartementet
livsmedelsproduktion
SOU 1993:6

Proposed Draft Recommendations for Statens 1993Livsmedelsverk
the Labelling of Potential Allergens Codex Contact Point
SLV 177593

Förslag till kungörelse märk- Statens livsmedelsverk 1993om
ning och näringsdeklaration
SLV 178293

Förslag till ändring kungörelsen Statens livsmedelsverk 1993av
djupfrysta livsmedelom

SLV 276593

statsförvaltningen och EG 1993Justitiedepartementet
SOU 1993:80

ställföreträdande besiktningsassistent Jordbruksdepartementet 1993
i Besiktningsveterinärorganisationen
Jo 931164

Alternativ till burhâllning 1993värphöns Jordbruksdepartementetav
SJV 1993:14rapport

Svenskt fiske. Utredningen fiske- 1993Jordbruksdepartementetom
gens utvecklingsmöjligheter
SOU 1993:103

Stödbehovet till jordbruket 1993och livs- Jordbruksdepartementet
medelsindustrin inom Sverige 199495
SJV 1993:25rapport
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1994:119SOUSärskilda 994konkurrensregler for Näringsdepartementet l
Bilaga 3lantbruket

1994:20Ds

Översyn gränsskyddet på jord- 1994Jordbruksdepartementetav
brukets område
LES 3893rapport

ekonomiska 1994Rapport och administm- Jordbruksdepartementetom
tiva konsekvenser för Jordbruksverket

EU-medlemskapettav
94527Jo

Konsumentpolitik i tid Civildepartementet 1994en ny
SOU 1994:14

EU:s handelsavtal och gränsskydd Statens jordbruksverk 1994
jordbruksomrâdetpå

Sveriges medlemskap iden Utrikesdepartementet 1994
Europeiska unionen

1994:48Ds

Förstärkta miljöinsatser i jordbruket Jordbruksdepartementet 994l
SOU 1994:82

Yttrande utredningar stöd Jordbruksdepartementet 1994över om
till jordbruket EU-medlemskapvid

Skrivelser

CivildepartementetTill Om pri sinformationslagen 1991Dnr

Till Jordbruksdepartementet 2091Om brödprisema Dnr

Jordbruksdepartementet,Till 392Angående användningen Dnrav
skrivelser5 189230 mkr prisreglerin Dnrur gs-

kassan för fisk
Fiskeristyrelsen, 9 skrivelser

Civildepartementet, l skrivelse

Till Jordbruksdepartementet 3592Angående uppdrag bevaka Dnratt
forprisutvecklin livsmedelgen
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Till SOU 1994:1 19Jordbruksdepartementet PM med synpunkter på be- Dnr 2393-
Bilaga 3vakning framöver kon-av

sumentintresset på livsme-
delspolitikens område

Till Jordbruksdepartementet Angående Grossistförbundets 2793Dnr
överklagande Livsmedels-av
verkets metod for kontrollnya

salmonellaav

Till Civildepanementet Angående konsumentpolitiks 4193Dnr
översikt
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BEUC Bureau Européen des Unions de Consommateurs
-EU-ländemas konsumentorganisation

BNP Bruttonationalprodukten
CAP Common Agricultural Policy EG:s jordbrukspolitik-
CCC Consumers Consultative Council EG-komn1issio--

konsumentrâdnens
CFAR Centrala företags- och arbetsställeregistret
CFP Common Fisheries Policy EG:s ñskeripolitik-
CSE-tal Konsumentstödsekvivalenter OECD:s mått på pris--

stöd till jordbruket
ECOSOC Economic and Social Committee of the Community

-EG-kommissionens ekonomiska och sociala kom-
mitté

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EFT A European Free Trade Association
EG Europeiska gemenskapema
EU Europeiska unionen
EURO COOP European Community of Consumer Cooperatives -

samarbetsorgan for Europas konsumentkooperation
FAO Food and Agriculture Organization of the United

Nations
GATT General Agreement Tariffs and Trade Allmännaon -

tull- och handelsavtalet
HUI Handelns Utredningsinstitut
HUL Undersökning hushållens livsmedelsutgifterav
HULK Undersökning hushållens livsmedelsinköp ochav

kostvanor
HUT Undersökning hushållens utgifterom

The International Organization of Consumers Unions
internationelladen konsumentorganisationen-

Jordbruksutskottet
Konsumentdelegationen
Kooperativa förbundet

KoB Konsumentberedningen
KOV Konsumentverket
KPI Konsumentprisindex
KRAV Kontrollföreningen for ekologisk odling
LES Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden
LIVS Svenska livsmedelsarbetareförbundet
LRF Lantbrukarnas Riksförbund
LUI Lantbrukets Utredningsinstitut

Landsorganisationen
NOLA Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet
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SOU 1994:1 19Organization for Economic Cooperation andOECD
Bilaga 4ekonomisktDevelopment- Organisationen för

utvecklingsamarbete och
PBL Plan- och bygglagen

riksorganisationPRO Pensionäremas
Propositionprop.

OECDzs mått på jord-PSE-tal Producentstödsekvivalenter -
bruksstödet
Riksdagskrivelserskr.

RÅK råvarukostnadsutjämningSystemet för
SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation
SCB Statistiska centralbyrån
SJV Statens jordbruksverk

LivsmedelsindustriforbundSLIM Sveriges
SLV Statens livsmedelsverk
SOU Statens offentliga utredningar
SPK Statens pris- och konkurrensverk
TCO Tjänstemännens Centralorganisation
WHO World Health Organization

OrganizationWorld Trade

l
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Statsrådsberedningen Svenskalkoholpolitik strategiför ñamtiden.[24]en-Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.[25]krigetOm kommit... Förberedelserför mottagande -av förebyggaAtt alkoholproblem.[26]militärt bistånd1949-1969 Bilagedel.+
Vård alkoholmissbrukare.[27]avlnfonnationsteknologin
Kvinnor ochalkohol. [28]-Vingar människansfönnåga.[118]
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misshandlats.[56]Vallagen.[30]
Om intyg ochutlåtanden utfärdas hälso-som avUtrikessekretessen.[49]
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Ändradansvarsfördelningför denSexualupplysning statligaoch statistiken.[l]reproduktivhälsaunder1900-talet
SverigeochEuropa.En samhällsekonomiski Sverige.[37]
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[54]asylärenden.praxis iUtvärdering[70]utjämning.lnomkommunal av
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[100] ÖvergångEG, kollektivainom ochomstruktureringar verksamheterm.m. upp-av
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Jordbruksdepartementet trösklar. [77]Tillvarons
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Reglering enskildabrunnar. [97]Vattenuttagav ur
PVC plan för undvikamiljöpåverkan.att [104]en-
Säkrarefinansiering framtidakärnavfallskostnader.av
[107]
Säkrarefinansiering framtidakämavfallskostnaderav

Underlagsrapporter.[108]-
Bilars miljöklassningoch EG. [111]
Växanderåvaror. [113]
.Avfallsfri framtid. 14]








