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Till statsrådet och chefen för

Jordbruksdepartementet

decemberDen 20 bemyndigade1990 regeringen chefen för Jordbruks-
departementet tillkalla konsumentberedning medatt uppgift följaatten
och utvärdera 1990 års livsmedelspolitiska reform brett konsu-ettur
mentperspektiv. Beredningen har avlämnat huvudbetänkandet Livsme--
delspolitik för konsumenterna reformen kom sig SOUsom av-
1994:119 delbetänkandena Konsumenterna och lågprisbutikensamt
SOU 1992:117 och Konsumenterna och livsmedelskvaliteten SOU
1994: l 12.

Genom beslut vid regeringssammanträde den 15 december 1994 gavs
beredningen förlängd tid för kunna utvärdera utvecklingen inomatt
jordbruks- och livsmedelssektom i konsumentperspektiv vid Sverigesett
medlemskap i dir.EU 1994:141.

Enhetschef Jan-Erik Nyberg, TCO, har varit ordförande i beredning-
Övriga ledamöter under tiden för det förlängda uppdraget har variten.

universitetslektor Yngve Andersson, Uppsala universitets nationalekono-
miska institution, undervisningsråd Birgitta Fredander, Skolverket i
Karlstad, docent Staffan Hultén, Handelshögskolan i Stockholm,
ombudsman Inge Janérus, LO, 1:e vice ordförande Gunnel Jonäng,
Sveriges pensionärsförbund, konsumentsekreterare Ulla Ljungberg,
Uppsala kommun, ombudsman Torsten Lundborg, PRO utrednings-samt

Österberg,sekreterare Kim SACO.
Som sekreterare har tjänstgjort Anders Lönnblad till denagronom

Ågren28 februari 1995, Carl-Henrik från den 13 februari,agronom
fil.kand. Håkan Sandberg under tiden den 13 -den 31 augustimars
1995, f1l.stud. Charlotte Nilenheim från den 2 november agr.lic.samt
Barbro Lindahl halvtid från den 6 november 1995. Byråchef Margareta
Sylvan-Johnson har på deltid bistått beredningen.



överlämna betänkandet 1996:62får härmed SOUBeredningen
verklighet.Förväntningar ochochkonsumenternaEU, maten -

Andersson.ledamotenReservation har lämnats Yngveav

aprilStockholm i 1996

Jan-Erik Nyberg

Staffan HulténFredanderAndersson BirgittaYngve

Ulla LjungbergGunnel JonängJanérusInge

ÖsterbergKimLundborgTorsten

Lindahl/Barbro

NilenheimCharlotte

Sylvan-JohnsonMargareta

ÅgrenCarl-Henrik



Innehåll

Sammanfattning 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Del I Inledning
Utredningsuppdraget1 29. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1.1 Direktiven 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .Genomförandet1.2 29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utgångsläget före2 EU-inträdet 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 1990 års livsmedelspolitiska beslut 33
. . . . . . . . . . . . . .. .2.2 EU-anpassning 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 EES-avtalet 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GATT/WTO2.4 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lagstiftning2.5 på konkurrensområdet 35
. . . . . . . . . . . . . . . .2.6 Sveriges anslutningsavtal till EU 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . .2.6.1 Jordbruks- och fiskeregleringama 37
. . . . . . . . . . . . .Livsmedelslagstiftningen2.6.2 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Förväntningar2.7 och farhågor inför EU-anslutningen 38
. . . . .

3 jordbrukspolitikEG:s 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Del H Utvecklingen efter EU-inträdet
4 Konsumtion och utbud 45. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1 Konsumtion 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1.1 Hushållens ekonomiska situation 45

. . . . . . . . . . . . . .Hushållens4.1.2 livsmedelskonsumtion 46
. . . . . . . . . . . . .4.1.3 Förändringar sedan EU-inträdet 48

. . . . . . . . . . . . . . .4.2 Sortimentsutveckling 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3 Import 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3.1 Bakgrund 54. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .Förväntade effekter4.3.2 EU-inträdet 55av . . . . . . . . . . . .4.3.3 Importen 1994 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3.4 Importutvecklingen 1994-1995 57

. . . . . . . . . . . . . . .4.4 Inhemsk jordbruksproduktion 61
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .4.4.1 Vegetabilieområdet 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4.2 Animalieområdet 65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Slutsatser4.4.3 68. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .4.5 Ekologiskt producerade livsmedel 69

. . . . . . . . . . . . . . . . .Utvecklingen4.5.1 efter EU-inträdet 69
. . . . . . . . . . . . . . .Kvalitetsfrågor,4.5.2 miljö- och hälsodimensionerna

. . . .Marknadsföring4.5.3 och handel 74
. . . . . . . . . . . . . . . . .



och livsmedelskvaliteten 775 Konsumenterna
. . . . . . .. . . . . . . .

livsmedelskvalitetVad 775.1 är . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
för livsmedelskonsumenternaEU-anpassningens betydelse 785.2

Övergångsbestämmelser förinom EES5.2.1 ramen
EU-medlemskapoch 79

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Övrigt internationellt samarbete 815.2.2
. . . . . . . . . . . . . .

åsikter livsmedelskvalitet 815.3 Konsumenternas om . . . . . . . .
Livsmedelskvalitet för konsumenterna 825.3.1

. . . . . . . . . .
och 82EU5.3.2 Konsumenterna, maten . . . . . . . . . . .. . . .

85Förändringar i butiken5.3.3
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

86Objektivt mätbar kvalitet5.4 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
tekniker 86Användning5.4.1 av nya . . . .. . . . . . . . . . . . .

Sverigeregler för tillsatsämnen5.4.2 Nya prövar-
88"miljögarantin"

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Livsmedelskontrollen 895.4.3

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Kvalitetsnormer enligt marknadsordningar 93EU:s5.4.4

. . .
Näringsmässig kvalitet 945.5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
och hälsa 945.5.1 Kost

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
läkemedel eller mittemellan 95Livsmedel eller5.5.2

. . .
Informativ kvalitet 985.6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
98Märkning5.6.1

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105Reklam5.6.2

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
106Etisk kvalitet5.7 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107Djurskydd och djurhälsa5.7.1

. . .. . . . . . . . . . . . . . .
tredje världenEtiska aspekter på handeln med 1085.7.2 .. .

invändningar användningenEtiska5.7.3 mot av nya
tekniker 110

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Miljökvalitet 1125.8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
miljöstöd ijordbruket 1125.8.1 EU:s . . .. . . . . . . . . . . . .

Miljövänlig konsumtion 1145.8.2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

miljöpolitik 1165.8.3 EU:s
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miljö och handel 1195.8.4
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

123och prisnivåerPrisutveckling6 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
livsmedelspriserna föreFörväntningar6.1 om

123EU-anslutningen
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126Valutautvecklingen6.2
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

livsmedel 126Konsumentpriserna på6.3
. . . . . . . . . . . . . . . ..

Utvecklingen kalenderåren 1989-1995 1266.3.1 . .. . . . . . .
Prisutvecklingen under 12819956.3.2

. . . . . . . . .. . . . . . .
januari 134Sänkt från 19966.3.3 moms .. . . . . . . . . . . . .
jordbrukarledet förts vidare 135prissänkningarna i6.4 Har .. .

135Utvecklingen under 19956.4.1 . . . .. . . . . . . . . . . . . .
under 139Utvecklingen hittills 19966.4.2

. .. . . . . . . . . . .
139Regional prisutveckling6.5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



6.6 Prisutvecklingen i andra EU-länder och Norge
under 1995 143. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7 Prisnivåer 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.7.1 Prisjämförelser mellan olika butiker och 145orter . . . .6.7.2 Internationella prisnivåjämförelser 146. . . . . . . . . . . .

EU-inträdets7 effekter för livsmedelsindustrin och handeln 151
. .Inledning7.1 151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2 Utvecklingen inom livsmedelsindustrin 152. . . . . . . . . . . .7.2.1 Tillbakablick och nuläge 152. . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2.2 Antalet företag och antalet anställda 1994 och 1995 153

7.2.3 Livsmedelsindustrins internationalisering 153
. . . . . . .7.2.4 Den svenska livsmedelsindustrins 157konkurrenskraft

.Slutsats7.2.5 157. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3 Utvecklingen inom handeln 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Översikt7.3.1 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3.2 Strukturutveckling 158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3.3 Antal företag och sysselsatta 160. . . . . . . . . . . . . . .7.3.4 Omsättning 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3.5 Detaljhandelsblocken 161. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3.6 Konkurrenssituationen 163. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3.7 Konsumenternas möjligheter påverkaatt
detaljhandeln 165. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.3.8 Lönsamhet och effektivitet 166. . . . . . . . . . . . . . . . .

8 Konsumentinflytandet i EU 167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.1 Konsumentorganisationer i EU 167. . . . . . . . . . . . . . . . . .8.2 konsumentpolitikEU:s 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.2.1 EU:s institutioner för konsumentinflytande 175
. . . . . .

9 Konsumentinflytandet i Sverige 179. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .9.1 Den svenska konsumentrörelsen växter 179. . . . . . . . . . . .9.2 Lagstiftningen och myndigheternas roll i
konsumentsverige 181. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.3 Att påverka samhället förändringar sedan EU-inträdet 182- .9.3.1 Mycket beslutsmakt flyttad till EU 183. . . . . . . . . . .9.3.2 Minskad öppenhet efter EU-inträdet 183

. . . . . . . . . .9.3.3 Konsumenterna i förhållandet till politiker,
myndigheter och producenter/handel 184. . . . . . . . . .



överväganden förslagochIIIDel
1990-talet 187underutvecklingenUtvärdering10 av . . . . . . . . ..

handelproducenter och 187effekter förEU-medlemskapets10.1
188för konsumenternaEU-medlemskapets effekter10:2 . . . . . .

politiskalivsmedel beror påpåRealprissänkningama10.3
långt 189tillräckligtinte gåttoch harbeslut ännu . . . . . .

190har ökathälsomedvetandetochMiljö-10.4 . . . . . .. . . . . .
det kanriktning,iUtvecklingen har10.5 rättgätt men

192bli bättreännu . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .

193förslagochSynpunkter11 . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 193jordbrukspolitikEG:s11.1 . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 200livsmedelslagstiftning11.2 EU:s . . . .. . . . . . . . . . . .. . .
205Prismätningsfrågor11.3 . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .

208Konkurrensfrågor11.4 . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 209lagstiftningkonsumentskyddandeEU:s11.5 . . . . . . . . . . .
211Konsumentinflytande11.6 . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .

215Reservation . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . ..

Bilagor

217Bilaga 1 . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . 219Bilaga 2 . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 221Bilaga 3 . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . 225Bilaga 4 . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .



SOU 1996:62

Sammanfattning

BakgrundI

Konsumentberedningen har haft regeringens uppdrag i konsu-att ett
mentperspektiv utvärdera utvecklingen på livsmedelsområdet efter
Sveriges anslutning till EU.

införLäget U-anslutningenE

Avtalet med SverigesEU anslutning innebär vi från den janu-1attom
ari deltager i den1995 jordbruks- och fiskepolitiken. Förgemensamma

detta skulle kunna ske smidigt påbörjades anpassningatt denen av
svenska jordbrukspolitiken föreredan anslutningen. Beslutet från 1990

livsmedelspolitisk reform frångicks därmed i många stycken iom en
praktiken.

Införandet jordbruksregleringEG:s beräknades kunna leda tillav
något lägre priser på livsmedel. Den ökade konkurrensen, kunde blisom
följden anslutningen till den marknaden, väntadesstoraav gemensamma
på sikt kunna priserna ytterligare framför allt medföra störrepressa men
mångfald och variation i utbudet.

Allvarliga farhågor för försämringar livsmedlens kvalitet framför-av
des inför folkomröstningen EU-medlemskapet. Livsmedelslagstift-om
ningen hade dock redan ochi med EES-avtalet i tillstort sett anpassats
EG-lagstiftningen. förändringenDen medlemskapetstörsta är attgenom
vi därigenom får delta i beslutsprocessEU:s och kan påverka utveck-
lingen.

EG.s jordbrukspolitik

Målen för EG:s jordbrukspolitik Common Agriculturalgemensamma
Policy, enligtCAP artikel 39 i Romfördraget: ökadär produktivitet,
skälig levnadsstandard för producentema, marknadsstabilitet, tryggad
livsmedelsförsörjning rimliga livsmedelspriser för konsumenterna.samt

Den jordbrukspolitiken har genomförts med hjälpgemensamma av
gränsskydd, vilket priser världsmarknadens nivå, och regleringgett över
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interna marknaden och priserna interventionerden stöd-av genom som
köp, lagring, exportsubventioner etc.

beslutade ministerrådet reform administra-1992 CAP. Deom en av
skyddade priserna sänktes och produktionen minskadestivt genom pro-

duktionsbegränsningar träda och kvoter. Jordbrukama kompense-som
Vidare infördes för miljö-rades direkta inkomststöd. stöd bl.a.genom

vårdande åtgärder.
reformen och GATT-avtal innebär fortfarande EG:s jord-Trots

tullar höga dumpas.brukspolitik höga priser och överskottsom ger som
i budget för överstiger fyrtio miljarderKostnaderna EU:s CAP 1996 ecu

oförändrad Ytterligare riktningoch vid CAP. iväntas växa moten press
jordbrukspolitik kan förväntasreformer och liberaliserad nästagenom

förestående utvidgningenGATT/WTO-runda och den EU österut.av

Utvecklingen efter EU-inträdet

Konsumtion

Effekterna för konsumenterna EU-medlemskapet ganskaär ännuav
svårbedömbara. det gäller konsumtionen den officiella statistikenNär är
i skrivande stund inte klar för 1995.ännu

konsumerade vi livsmedel för totalt miljarder kronor. och1994 144 I
Ris,EU-inträdet skedde del relativt kraftiga prisförändringar.med en

och margarinoch har blivit dyrare och mjöl, köttsocker, smörost pasta,
förändrats.blivit billigare. Frågan då hur konsumtionen harhar Iär

avsaknad officiell statistik har andra försökt belysaKoB sättav
dra utveck-frågan, det mycket svårt några slutsatserär ännu att ommen

och verkar ha minskatlingen under Konsumtionen1995. smör ostav
för konsumtionen ris, socker, mjölmedan och kött ökat. Menpasta av

pekar riktningar.margarin det osäkert; uppgifterna i olikaoch är mera

Sortimentsutveckling

januari riktades tillEnligt sortimentsenkät i slutet 1996,KoB:s av som
placerade inköpsansvariga inom Dagab inkl.centralt KF, ICA, D-grup-

redan nytillkomna EU-produkter börjat komp-och Hemköp, harpen
utbudet livsmedel flera produktområden. Rim-lettera det svenska påav

utveckling fortsätta med allt andelligen kommer denna EU-störreatt en
butikshyllor.varumärken på våra

har enligt enkäten EU-importen redansärskilt följande produkterFör
färskt fryst kött inkl. kalkon,bredda sortiment: paketerat ochbörjat vårt
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charkvaror, pastaprodukter, frukt/ i fryst eller konserverat skick,grönt öl
juicer. Sortimentet importerade frysta grönsakersamt har exempelvisav

breddats belgiskamed grönsaker och holländsk frites. Enligtpommes
uppgiftslämnama utökningen sortimentet medär från olika EU-av varor
länder inte alltid direkt effekt vårt EU-inträde, utvecklingutanen av en

skulle ha vi inte anslutitägt ävensom rum om oss.

Import

Under kom1994 omkring hälften vår totala import livsmedel ochav av
jordbmksråvaror på miljarder31 kronor från EU-länder. EFTA-länder-

andel mindre, endast 28%. Den delposten fruktstörsta ochnas var var
grönsaker omfattade drygt fjärdedel hela importen. Hälftensom en av
därav kom från EU-länder.

EU-inträdet har redan haft effekter på handelsmönstret. Under första
halvåret 1995 ökade värdet den totala importen livsmedel ochav av
jordbruksrâvaror med 6%, den andel därav kom från EU-men som
området ökade med 25%. Under denna tid bromsadesnärmare importen

den svenska kronans försvagning. Under tredje kvartalet förbättradesav
kronkursen, och importen från ökade förEU flera produkter.

Under perioden januari-september 1995 ökade värdemässigt importen
från köttEU i olika former med 50%. hälftenDrygt detruntav av
importerade färska nötköttet irländskt. Vår totala import grisköttvar av
fördubblades, och andelen därav från tredubblades.EU Det dansktvar
griskött stod för ökningen. De tidigare betydande leverantörernasom
Polen och USA tappade marknad. Importen filmjölk och youghurt ärav
inte den ökade kraftigt, främst på grundstor, det finskaattmen av

Ävenmejeriföretaget Valio gjorde inbrytningar i Sverige. äggimporten
från Finland ökade.

De redovisade uppgifterna Sveriges utrikeshandel med övrigaom
EU-länder efter EU-inträdet lägre kvalitetär tidigare, bl.a. därföränav

den definitionsmässigt inte längre uppfattasatt utrikeshandel. Fsom .n.
finns uppgifter tillgängliga endast september 1995.t.o.m.

U-medlemskapetsE eflekter för jordbruksproduktionen

Spannmålsproducenterna bedömdes i förväg tjäna EU-medlemskapet
och det har de också gjort. Den förändringen för växtodlingenstora
och med EU-inträdet införandet ökadeär arealbidrag. Utvecklingenav

världsmarknaden har lett till högre spannmålspriser än väntatsom var
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reformerade sinEU jordbrukspolitik 1992. då beslutadenär De areal-
bidragen skulle kompensera jordbrukama för nedskäming i interven-en
tionsprisema för spannmål. När priserna på marknaden istället stigitnu
har inkomstutvecklingen för spannmålsodlama blivit mycket god. Höjda
priser och bidrag tillsammans inkomstökningar 1995 på 20%överger

hektar jämfört med 1994. Utvecklingen går i Sverige åter demotper
spannmålsöverskott fanns före den livsmedelspolitiska refor-stora som
1990.men

mjölkkvotsystemI EG:s Sveriges landskvot 3,3 miljonerär ton
mjölk, vilken Jordbruksverket fördelats 18 000 producen-nästanav

fördröjda fördelningsprocessenDen ledde till sänkt mjölkinväg-ter. en
ning med 3,4% under jämfört1995 med 1994 och landskvoten under-
skreds för 1995.

totala köttproduktionenDen i Sverige ökade något. På grund sjun-av
kande priser har efterfrågan ökat snabbare produktionen och importän
från andra EU-länder ökat starkt. Köttproduktionen har alltså vissa pro-
blem med lönsamheten och konkurrens från andra EU-länder. Farhågor
finns dessutom för vikande efterfrågan i EU-ländema. Konsumen-en

intresse för nötkött kan komma påverkas starkt lami-ternas att av
BSE, den s.k. galna ko-sjukan.rapportema om

Bidrag kompenserar längeså prissänkningar i EG:s jordbruks-ännu
politik. problemenMen med jordbrukspolitikEG:s kvarstår: höga kost-
nader för konsumenter och skattebetalare, överskottsproblem och en
otymplig administration.

Ekologiska livsmedel

ekologiska arealenDen har under fördubblats1995 till omfatta 3,5%att
Sverigeshela åkerareal. EU-inträdet har inneburit den ekologiskaattav

fårproduktionen stöd miljöstödsprogrammet hälftenñnansi-genom som
Till detta stöd till odling ochEU. djurhållning har totalt avsattseras av

miljoner kronor år,330 endast miljoner blev100 utnyttjadeper varav
1995. Hela bli utnyttjad först 1999.väntas Dessutomramen ges
50 miljoner årligen de åren till rådgivning och utbildningnärmaste av
lantbrukare för öka intresset för ekologisk produktion.att

utredning inom JordbruksverketEn har utarbetat aktionsplan fören
utvidga den ekologiska produktionens omfattning till 10% jord-att av

bruksproduktionen, enligt riksdagsbeslut. Aktionsplanen iutmynnar ett
förslag miljoner15 år skall för försök och utvecklingavsättasatt per
inom ekologiskt lantbruk.
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Etik, miljö, hälsa har år kommit alltmer i förgrunden förpå senare
Efterfrågan ekologiskaintresse. på livsmedelkonsumenternas är ett

huvudskäl till verksamheten ökar. Pris, tillgänglighet, marknadsföringatt
och kunskapsbrist har dock varit hinder för utvecklingen detav
ekologiska lantbruket. konsumentintresse likaväl intresse förEtt ettsom
handeln hitta smidigare distributionsvägar från producent tillär att
konsument.

betydelse för livsmedelskvalitetenE U-anpassningens

förförändringarna svenska konsumenter vad gäller livsme-De största
livsmedelslagstift-delskvaliteten skedde redan EES-avtalet, dågenom

harmoniserades medningen EG:s regler. viktigt undantag reglernaEtt är
importkontroll animaliska livsmedelför från vilka efter EU-med-EU,av

medlemskapet bestämmelser för egentillsyn.ersatts mottagarens
Sverige krävde under medlemskapsförhandlingama undantag från

regler livsmedels- och djurskyddsområdenaEG:s på i de fall anpass-
regler bedömdes allvarligtningen till dessa försämra den svenska situa-

tionen. Sverige tillerkändes undantag för kontrollett permanent av
salmonella kött infört från övriga EU-länder. Tidsbegränsadei undantag
medgavs för kontroll vissa andra allvarliga djursjukdomar i införtav

för förbud antibiotika och kadavennjöl i fodret.kött samt t.ex. mot
arbetarUnder övergångsperioden EU med sina regler,överatt ettse

också deltar förarbete där Sverige påverka i önskad riktning.EUatt

åsikter livsmedelskvalitetenKonsumenternas om

Konsumentberedningens attitydundersökningar visar relativtatt storen
andel svenska konsumenter EU-medlemskapet har påverkatattanser
eller kommer påverka den svenska livsmedelskvaliteten negativt.att

på frågan hur livsmedelskvaliteten verkligen har förändrats underMen
flesta oförändrad.de den i1995, ärsettatt stortsvarar

tekniker på livsmedelsområdet hot eller möjlighetNya -

Två tekniker på livsmedelsområdet diskuteras mycket för nirva-som
genmodifiering och bestrålning. Med genmodiñering kanrande är man

lång tid få framuppnå egenskaper svåra eller med kon-är tar attsom
livsmedelventionella metoder. Behandling med joniserande strålningav

kvalitet hållbarhet.för förbättra och EG har reglergörs att gemensamma
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för genmodifierade produkter, inte for hur eller vilka livsmedelmen som
får bestrålas. främstaDe inom konsument- och miljöorga-argumenten
nisationema dessa tekniker dels de etiska, delsmot är inteattnya man

vilka följder långpå sikt de kan föra med sig.vet som

regler för tillsatsämnenNya i maten

Vid årsskiftet 1995/96 började EG:s regler tillsatser i livsmedelnya om
gälla inom hela EU. Den svenska regeringen har dockatt beslutat att

inte införa dessa bestämmelser i sin helhet i svensk lagstiftning. Undan-
gäller främst reglerna de omstridda azo-färgämnenatag och söt-om

ningsmedlet cyklamat, Sverige framgång begärde undantagutansom
från i medlemskapsförhandlingama. Nu har istället beslutat attman
åberopa den s.k. miljögarantin artikel il00a Romfördraget skyddom
för medborgarnas hälsa och säkerhet för på så i fortsätt-att sätt även
ningen kunna begränsa användningen dessa Sverige har ocksåämnen.av
begärt undantag för kunna begränsa användningen vissa tillsatseratt av
i vad kallar "traditionella livsmedel", med hänvisning tillman samma
artikel.

tidigare,Att frukt har varit i förbjudet i Sverigestort settvaxa men
tillåts eftersom betraktas tillsatsämne och ingår i deettnu vax som nya
reglerna.

Livsmedelskontroll på villkornya

Importkontrollen livsmedel förändrades vid EU-inträdet. fårInom EUav
det inte förekomma några gränskontroller, ska kunnautan varor

fritt inom hela unionen till enligt principentransporteras mottagaren om
den fria rörligheten. Detta kompletteras med regler för produ-system

egenkontroll. Kontrollen vegetabiliska livsmedel inte inne-centens attav
håller otillåtna bekämpningsmedel fortsätter dock irester stort settav

före EU-medlemskapet, eftersom redan sedan tidigare använ-som man
der sig stickprovskontroll infördapå partier.av

det gällerNär animaliska livsmedel fick Sverige vid EU-inträdet
tilläggsgarantier för vi inte ska få salmonellasmittat kött frånatt
övriga deEU. Men stickprov de lokala tillsynsmyndigheterna görsom
idag inte lika omfattande den tidigareär importkontrollensom som
gjordes vid Livsmedel animaliskt från tredjegränsen. landav ursprung
får bara importeras där det finns kontrollstation,över godkändorter en
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Livsmedelsverket, vilket har lett till halvering antalet införsel-av en av
orter.

Importkontroll livsmedel innehåller i Sverige otillåtna resterav om
läkemedel, antibiotika och hormoner, har pågått regel-t.ex.av mera

bundet sedan 1991. Resultaten tyder riskerna för konsu-att att
ska komma i kontakt med några högre halter dessamenterna preparatav

mycket små. Antibiotika i många länder i tillväxtstimulerandeär ges
syfte, förbjudetdet i Sverige. Så dock inte fallet helai övrigaär ärmen

bidragitvilket har till förekomsten resistenta bakteristammarEU, att av
ökat. inte tillåtet djur hormoner i tillväxtstimulerandeDet syfteär att ge
i sig Sverige eller EU.vare

och hälsaKost

Svensk lagstiftning skiljer livsmedel,på livsmedel för särskilda närings-
ändamål och läkemedel efter anpassning till EG:s regler. Livsmedelen

allt människor kan och dricka, undantaget läkemedel. Livs-ätaär som
för särskilda näringsändamålmedel livsmedel på någotär sätt ärsom

anpassade för vissa människor med speciella behov.grupper av
Maastrichtavtalet haroch med fått befogenhet vidta åtgärderI EU att

folkhälsoarbetepå folkhälsoområdet. E Uxs ska bedrivas med utgångs-
subsidiaritetsprincipen,punkt från dvs. bara ska sig detEU ägnaatt

inte kan bättre på nivå.någon innebär villDetgöras attsom annan man
prioritera projekt, underlättas samarbete inom ArbeteEU.större som av

ochmed förbättra kost hälsa ingår del i projektatt t.ex.som en om
cancer.

Märkning livsmedel viktigt enkeltinteav men-

Märkning livsmedel idag de viktigaste hjälpmedlen för kon-är ettav av
i deras val produkter. EES-avtalet och EU-inträdet harsumenterna av

brainneburit märkning blivit viktigare. Enän störreatt en gemensam
marknad kan leda till antal produkter och aktörer, och dettastörreett
kan öka behovet utförlig märkning vad gäller ocht.ex.av en ursprung
tillsatser.

samtliga märkningsregler gäller livsmedel trädde iI settstort som
kraft redan och medi EES-avtalet. Området totalharmoniserat, dvs.är
Sverige kan inte lagstifta sig eller mildare bestäm-strängareom vare
melser. Frivilligt kan enskilda företag dock märka sina produkter med

information.ytterligare
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Enligt gällande EG-regler ska försäljningspris och jämförpris anges
förpackningen,på på hyllkant eller på särskilt anslag. behöverMan dock

jämförpris standardförpackningar används. fun-Detta systemange om
dock enligt svensk mening inte tillfredsställande. Alla livsmedelgerar

ska enligt huvudregeln också märkas med bäst före-datum. vissaFör s.k.
lättfördärvliga livsmedel, färsk fisk, färsk kyckling, köttfärs,t.ex. organ-

och råkorv, ska förbrukningsdagsista Att ocksåvaror nu anges. ange
förpackningsdag inte längre obligatoriskt.är

Alla ingredienser ska deklareras i fallande skala, liksom tidigare.
förMen vissa livsmedel gäller sedan ingåendet EES-sammansatta av

avtalet inte behöver redovisa vissa välkända och/elleratt man namn-
skyddade produkter ingår med mindre 25%. Den svenskaänsom

låg tidigare på 5%. Dessutom det integränsen längre obligatorisktär att
vissa kända starka allergener mängd, det tidigare.oavsettange som var

Märkning ska genmodifierade produkter,göras av om samman-
sättning eller näringsvärde det livsmedlet har förändrats eller inya
de fall det kan framföras etiska betänkligheter livsmedlet. Märkningmot
krävs inte genmodifieringen endast jordbruksmässigagörsom av orsa-
ker, för spannmål inte ska angripas insekter, eller fört.ex. att produk-av

tillverkats genmodifierade råvaror. Bestråladeter produktersom av
måste däremot alltid märkas.

Ursprungsmärkning får inte obligatorisk. Om Sverige lagstiftarvara
obligatorisk ursprungsmärkning skulle det i EU han-ettom anses vara

delshinder. frivilligtMen kan företagen märka sina medvaror ursprung.

Djurskydd och djurhälsa

Kadavermjöl tillverkas sekunda djurdelar och används i vissa länderav
i foder till husdjur, förbjöds i Sverige i mitten 1980-talet. I EUmen av
finns inget generellt förbud använda kadavermjöl. Kadavermjölmot att

orsaka den s.k. galna ko-sjukan, och forskarna utesluter idag inteanses
"galna ko-sjukan" också kan överföras till människor. åsiktatt En som

förs fram inom konsument- och djurskyddsrörelsema djur inte allsär att
ska utfodras med kadavermjöl och därmed riskera få "galna ko-att
sjukan" oaktat vilka risker smittan innebär för människor.

Djurtransportema blev de första svenska stridsfrågor i EUen av som
uppmärksammades media. Ministerrådet har beslutatav nu om en
maximal transporttid på 2 14 timmar, bl.a. Sverige och Tysklandx men
ville ha regler, medan flera länder i Sydeuropa arbetade försträngare
motsatsen.
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handelRättvis

viktig aspekt inte innefattas i det traditionella kvalitetsbegreppetEn som
vad gäller livsmedel, bedömningenden etiska handeln med tredjeär av
världen. fair trade, rättvis eller solidarisk handel, blivitBegreppet har

slagord i debatten.ett
EG:s jordbrukspolitik har haft effekternegativagemensamma

jordbruket i utvecklingsländerna. har mycket kvoter förMan små import
frånvissa länder utanför och har hållit prisnivånEU tillvarorav man

producentema på konstlat hög nivå inom samtidigtEU, överen som
skotten dumpats världsmarknaden till priser inte produ-som ens

i tredje världen kan konkurrera med.centema
tullsystem skiljer sig från tidigareEU:s svenska regler. EU:s system

tullar förädlademed högre på produkter på oforädlade försämrarän
möjligheten till rättvis handel. har också olika tullar förEU olikaen
länder. Tidigare kolonier kvotsystemet och har förmån-gynnas genom
ligare tullsatser.

Miljökvalitet

for sambandenintresse mellan konsumtion, produktionKonsumenternas
och miljö har ökat, och de villigare för miljön.är störreatt ta ett ansvar
Miljöfrågoma har tydlig bäring på såväl konsument- jordbruks-som
politik.

miljön skallhänsyn till avspeglas i vår konsumtion krävsFör att
konsumenter, framsynta producenterkunniga och medvetna och bra

teknologi, också effektiva styrmedel: miljömärkning, ekonomiskamen
styrmedel och regelsystem.

Internationella konsumentorganisationer deltar i det aktiva miljöar-
filosofi inbegriper konsumenternas leva i hälso-betet. Deras rätt att en

och uthållig miljö. Därför det viktigt hjälpa konsumenterär att attsam
"tänka grönt".

Miljöstödet till det svenska jordbruket hälftenñnansieras ochEUav
omfattar stöd för odlingslandskap, biologisk mångfald, kultur-öppet
miljöer, ekologisk odling, fånggrödor och skyddszoner/extensiv vall för

minska växtnäringsläckage och erosion, bevarande utrotnings-att av
hotade husdjursraser, våtmarker och småvatten för den bio-värnaatt om
logiska mångfalden.

femte miljöhandlingsprogram, Towards sustainability, 1993,I EU:s
anlades globalt perspektiv. detta för uthållighet utpekadesIett program

sektorer särskilt viktiga, nämligen industri, energi, trafik,fem som
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jordbruk och turism. Miljöhänsyn ska också vid utformningentas av
jordbruksstöd och vid användningen EU:s strukturfonder.av

Inför EU:s regeringskonferens 1996 föreslår den svenska regeringen
miljömål för den jordbrukspolitikenatt ett förs i artikelgemensamma

39 i Romfördraget. Ett sådant miljömål har tidigare funnits i den
svenska jordbrukspolitiken. Vidare bör miljökraven i artikel 100a i
Romfördraget stärkas för återspegla Riokonferensens mål hållbaratt om
utveckling.

Gränsöverskridande miljöproblem kan endast lösas interna-genom
tionellt samarbete. dettaI samarbete sker avvägningar hur handels-av
restriktioner ska kunna minimeras, samtidigt skyddet för konsu-som

och miljö hålls på hög nivå. World Tradementer Organisation,WTO,en
har därför arbetsgrupp handel och miljö.en om

Prisutvecklingen efter U-anslutningenE

svenska konsumentprisemaDe på livsmedel beräknades kunna sjunka
med 2-3% övergången till EG:s regelsystem for jordbruks-genom
produkter. innebarDetta lägre prisstöd i kombination med högre direkta
inkomststöd till jordbrukama. ökat konkurrenstryckEtt vid anslutningen
till den EU-marknaden på sikt kunna medförastora ytterligareantogs
prispress.

Livsmedelsprisema har under stigit1995 med 0,9% december
1994-december 1995. Uppgången för KPI, totalt har samtidigt varit

Realt har2,6%. alltså livsmedelsprisema sjunkit med 1,7% under 1995.

Att priserna inte sjönk så förväntats har huvudförklaringar:tvåsom

den svenska kronan under delen 1995, varigenomstörresvaga av-
importen fördyrades

konkurrens inom landet.svag-

Som har priserna på mjöl,väntat margarin och matoljor köttsamt
sjunkit efter EU-anslutningen, medan priserna vissa fruktersmör, ost,
och socker har stigit.

sänktaDe priserna på mjöl och vegetabiliska fetter sammanhänger
med avgifter bortfallit, konsumenterna tidigareatt fick betala tillsom
följd den svenska jordbruksregleringen. De sänkta råvaruprisema harav
inte i väntad utsträckning förts vidare till konsumenterna färdigaav
produkter, bröd.t.ex.som
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beräknades prisändringama för olika mejeri-EU-inträdetFöre att
förresultera i ungefär oförändrat pris sortimentet iprodukter skulle ett

priser flytande produkter skullegenomsnitt. Sänkta uppvägas av
Priserna vissa produkter lättmjölk,höjda priser ochsmör ost.

därefter har priserna mjölkgrädde sänktes i början 1995av men
för mejeriområdet har konsumentprisema höjtshöjts. genomsnittSom

1994-december mejeriledetmed under 1995 december 1995. l5%ca
jordbrukarna fick sina priser höjda medprisökningen 6-7%var men

registrerades dockexkl. vissa EG-stöd. januari 1996endast 1-2% I en
decemberpris mjölk med jämfört med 1995.höjning bondens 2%av

frukt och säsongmässigt kraftigtPriserna på färsk grönt svänger
låg priserna högt också beroende på denunder början 1995år. Iett av

faktureras i allmänhet i de starkasvenska kronan importensvaga -
framförholländska floriner. under året harvalutorna D-mark och Senare

fallsjunkit de i december 1995 i mångagrönsaksprisema ochallt var
däremot i allmänhet högretidigare. Fruktprisemalägre år änän ett var

vi haft förmånliga övergångs-EU-anslutningen. Under 1995 harföre
kanoch prisökningen bananer under 1995beträffande bananerregler

EU-effekter.delvis förklarasbara av
från till vilketsänktes 21 12%,januari 1996Den 1 teo-matmomsen
Livsmedelsprisema hade iprissänkning med 7,4%.retiskt innebär en

Frånräknas färsksjunkit med från december 1995.februari 1996 5,4%
årstiden,kraftigt i pris vid den härvilka brukar stigafrukt och grönt,

inne-genomsnitt för övriga produkter 7,4%.prissänkningen i Dettablir
efter-fullständigt genomslag momssänkningen,emellertid intebär ett av

nedgången. Underkaffepriser förklarar delstarkt sjunkande en avsom
och vissa mejeriprodukter.priserna i tidigare led köttjanuari sjönk

tidseftersläpningdärför med vissi bordeNedgången KPI varaev. --
vilket hittills inte blivitmomssänkningen för dessanågot större än varor,

fallet.

Regionala skillnader

skulle kommaprisutvecklingenEU-anslutningenFöre attantogs att
ochlandet. Landsdelar kontinenteninom olika delarskilja sig näraav

konkurrenskomma för ökadkonsumtionscentra kunde utsättasattstörre
regioner.få lägre priser andraoch därmed än

konsumentprisindex för livsmedel visaruppdelningarRegionala av
i övriga delarsnabbare i Sverigepriserna stiger något änatt avnorra

EU-effekt, eftersom densäkert dettadock intelandet. Det ärär att en
konkurrenstrycketdelen dämpatunder 1995kronan större avsvaga
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utifrån. En trolig förklaring kan den pågående övergången tillmer vara
kostnadsanpassad prissättning i tidigare led. Konsumentpriserna stiger
då i små och avlägsna butiker.mer mer

Internationella prisjämförelser

Livsmedelspriserna sjönk betydligt i Finland vid EU-inträdet iänmer
Sverige. Enligt finska KPI redovisas prissänkning med 8,5% underen
1995 jämfört med prishöjning i Sverige med 0,9%. Skillnaden beroren
huvudsakligen på EU-inträdet innebar omställningatt förstörre Finland

för Sverige. Därtill komän momssänkning med 4% den januarilen ca
1995. finskaDe konsumentpriserna sjönk någott.0.m. änmer som
förväntats, vilket tyder fungerande konkurrens i leden efter jord-en
bruket. denAtt finska valutan inte den svenska försvagades undersom
1995 också bidragande orsak. Vidare har konkurrensmyndighetenvar en
i Finland kraftfullt den svenska detagerat än gällt monopolnär ochmer
oligopol i livsmedelssektom.

har beräknatKoB uttryckt i svenska kronor låg deatt svenska och
de finska livsmedelsprisema i december 1995 på ungefär nivå.samma
Danmarks och Norges priser låg medan andraöver näraliggande EU-
länder hade lägre prisnivå. Till del sammanhänger skillnadernastoren
med olika momsnivåer.

Utvecklingen livsmedelsindustrininom

När Sverige 1991 beslutade ansöka inträde i dåvarandeatt EGom
bedömdes betydande både strukturella och företagsinterna effektivise-
ringar bli nödvändiga inom livsmedelskedjans olika led, särskilt inom
industrin, för efter inträdet skulle kunnaatt konkurrensen medmötaman
företagen i andra EG-länder. Utvecklingen under perioden 1991-1994
tyder dock på strukturomvandlingen inom livsmedelsindustrinatt har
gått långsammare inom övrig tillverkningsindustri.än Den svenska livs-
medelsindustrin uppvisar höga marginaler och god lönsamhet. Historiskt

har detta berott det höga gränsskyddetsett och inhemsken svag
konkurrens.

producentkooperativaDe företagen har sedan länge marknads-en
ledande ställning, särskilt det gäller den primäranär förädlingen av
råvaran inom mejeri-, slakt- och kvarnbranscherna. För stärka sinatt
ställning har de skaffat sig ägande i form dotterföretag i andraett av
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jordbrukskoo-strategiska allianser med främstingåttEU-länder eller
i utlandet.perativa företag

Önos/Ekströms, Bob ochmed främst Felix,FoodProcordia AB
Sverigelivsmedelskoncemen itidigare denAbba, utan-störstasom var

hälftenoch tillägd till häften svenskabondekooperationen,för statenav
till norska Orkla.under 1995Volvo, såldesav

livsmedelsbranschen t.ex.itransnationella företagen TNFDe stora
inflytandehar ökat sittoch NestléMorris, UnileverPhilip avsevärt

Livsmedelsindustri-Svenskalivsmedelsindustrin.svenska Avdeninom
Karak-anställning ihade TNF.arbetarförbundets medlemmar 1995 35%

medkonkurreraavstå fråndetäristiskt för TNF attär attatt genom
lönsamhet.mycket god Deraskunnat uppnåpriset stora resurseren

produktutveckling. På grundomfattandeförförutsättningarinnebär en
utrikes-icke-tariffära hinder försvåratochjordbruksregleringar somav

länder.produktionsanläggningar i många Denhandeln har öpp-TNF nya
specialiseringförutsättningar förEU-marknaden skaparnade av pro-nu

anläggningar.och färreserier vidinriktad på längreduktionen, större
svårbedömt.Sverigelokalisering ibetyda för derasVad detta kan är

Ännu den ökadehuruvidagenerellt uttala sigför tidigtdetär att om
medförtandra EU-länder harlivsmedelsindustri ifrånkonkurrensen

halvåretkronan under det första 1995Försvagningenprispress.någon av
blivitDärefter har kronanlivsmedelsindustrin.svenskagynnade den

inträffat, främst på styck-harfrån importenoch vissstarkare, en press
charkindustrin.ochnings-

handelnUtvecklingen inom

ellersamarbetekaraktäriseraslivsmedelshandelSvensk näraettav
domi-företag ochpartihandelsledensdetalj- ochsamägande mellan av en

och Axelhandelsblocken ICA, KFför denerande ställning tre
direktdistribu-tid har dock alltmerJohnson/Dagabgruppen. På ensenare

till parti-allvarlig konkurrentbutik blivittillverkare tillfråntion en
stormarknader och lågpris-tillsärskilt leveransernagällerhandeln. Detta

partihandels-ökatdistributionsform harbutiker. Denna pressennya
verksamhet.rationalisera sinföretagen att

detaljhandelsledet,strukturrationalisering pågår inomfortlöpandeEn
dagligvarubutikerdet totala antaletminskademellan och 1994och 1990
innebärbutiksstrukturenOmvandlingentillmed 9% 000.7 att super-av

72%marknadsandel de hade 1994ökar sinoch storbutikermarkets av
andel påbibehåller sinservicebutikemade småomsättningen, att ca

kvmmed 250-400dagligvarubutikerövrigaoch10%, att gruppen
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butiksyta minskar kraftigt. Deras andel omsättningen sjönk underav
perioden 1990-1994 med procentenheter till 18%.sex

Bakom redovisade strukturförändringar inom handeln ligger även
organisatoriska förändringar. Prisbildningen tidigare i hög gradsom

från de integrerade parti- ochstyrts detaljhandelsblockens partiled har
delvis överflyttats till detaljistledet.

Effektiviseringsåtgärdema inom handelns olika block och kedjor har
skett med syftet bättre kunna inte enbartatt inhemskmöta konkurrens

förväntad konkurrensäven frånutan EU-företagen. Någon etableringen
på den svenska marknaden utländska kedjor har dock inte ägtav rum.
Detta torde bl.a. sammanhänga med svårigheter komma attrak-att över
tiva butikslägen i Sverige.

Konsumentpolitiken EUi

Konsumentfrågorna har fått växande betydelse i EU i fleraen avse-
enden, inte bara berör Sverige. De övergripande konsumentfrågomasom
har 1995 uppnått ha generaldirektoratstatus inomatt kom-egetav
missionen. Konsumentskyddet fördes i Maastrichtfördraget 1992. Nya
konsumentpolitiska handlingsprogram har antagits. Kommissionen har
uttalat konsumentpolitiken ska integrerasatt i all övrig politik.

Vid arbetet med skapa intern marknad iatt EG skapasen gemen-
regler för olika vid handel. de fallI ingasamma varor gemensamma

regler finns gäller Cassis-principen, dvs. får säljas i EU-etten vara som
land får också säljas i andra. farhågaEn vissa länder måste backaär att
från högre nivå konsumentskydd EU-en attav genom gemensamma
regler läggs på medelnivå i förhållande till medlemsländernas lagstift-en
ning eller tvingas tillåta enligtatt Cassis-principen. Möjlig-man varor
heter hålla högre skyddsnivå kan kommaatt medges enligt artikelatten
129a.

Inför regeringskonferensen IGC-96 konsumentföreträdare att ettanser
antal viktiga förändringar behöver i fördragEU:sgöras i konsumen-

intresse. Subsidiaritetsprincipen börternas inte tillämpas så det inne-att
bär passivitet i konsumentfrågor den europeiska nivån. F jandeten räm

konsumentintresset bör de överordnade målen förett EU.av vara av
Särskilt bör artikel 129a konsumentskydd för hälsa och säkerhetom
stärkas och utvidgas. EU:s för stärka konsumenternas legalaattansvar
rättigheter bör innefattas. Konsumentrepresentationen bör förbättras.

Kommissionens konsumentpolitiska försenaste 1996-1998,program,
betonar anpassningen allmänna nyttigheter public services till kon-av
sumentintresset, de växande svårigheterna för konsumenterna med finan-



Sammanfattning 23SOU 1996:62

konsumenterna drar informa-säkrandetsiell service, nyttasamt att avav
speciellt prioriteratLivsmedelspolitiken utvaldtionssamhället. är ettsom

området livs-skall vidta åtgärder inomoch kommissionenområde,
medelssäkerhet/renhet.

har hårt kritiserat EG:sKonsumentorganisationema gemensamma
för integrationen mellan konsument-jordbrukspolitik, och drivit på att

livsmedelspolitik ska förbättras.och

Konsumentinflytandet EUi

organiseradekonsumentorganisationer.finns många DeEU-ländema ärI
landets ledandeuppbyggda utgivandetexempelvisolikapå sätt, runt av

med ingåendeuppbyggda konsumentråd,konsumenttidskrift eller som
delvis arbetar med konsument-helt ellermedlemsorganisationer som

Även lokala ak-typisk i Skandinavien.modellenfrågor. Den ärsenare
konsumentpolitiska syften.olika slagsfinns fortionsgrupper

eftersomupplevs iblandorganiserade konsumentröstenDen svagsom
konsumentorganisationerrenodladeandra organisationerdet främst änär
fackliga organisationer,konsumentpolitiska frågor,driver t.ex.som

konsumentkooperativa rörelser. Folkrörelseenga-öorganisationer ochmilj
EU-betydligt starkare i de nordligakonsumentfrågori ärgemanget

sydliga.i deländema än
konsument-och nationellaparaplyorganisationereuropeiskaBåde

olikarepresenterade i EU-organ.rörelser är
rådgivandekommitténEkonomiska och Sociala ESK,den ärI som
bland s.k.ingår konsumentrepresentantertill kommissionen,organ

ochför arbetsgivarevid sidansocialaövriga representanterparter av
övergripande konsu-har också inrättatKommissionenarbetstagare. en

paraplyorga-vari ingår konsumenternasmentkommitté EU CC, stora
for nationella konsument-Representationen har ökatinisationer EU.

konsumentforeträdare i de mångajordbruksområdet ingårrörelser. På
jord-denreglerasfor produkterolika råden gemensammasom av

ochdock långtifrån nöjdaKonsumentföreträdamabrukspolitiken. är
inte minst inomoch andrakommissionen EU-organattmenar

producentföreträdama.till de starkalivsmedelspolitiken lyssnar mer

Konsumentinflytandet Sverigei

i Sverige har konsument-mängd organisationerfinnsDet stor somen
paraplyorganisationertvåIdag finns det dessutomfrågor på programmet.
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på området, Sveriges Konsumentråd och Konsumenter Samverkani -Underverket. Båda dessa paraplyorganisationer sysslar mycket med
livsmedelsfrågor.

Konsumentrörelsen många svårigheter.möter Förutom lideratt man
brist det framför alltär huvudproblem kantre urskiljasresurser, som
beträffande möjligheten till inflytande för livsmedelskonsumentema i
dagens Sverige:

Mycket beslutsmakt flyttad till EUär-

Stora delar livsmedelslagstiftningen harmoniserad medär EG:s regel—av
verk och Sverige ingår i EG:s gemensamma Frågor om
prismärkning och konkurrens har EU beslutanderätt Det haretc.nu om,
alltså blivit längre till de reella beslutsfattarna, fysiskt såväl som men-
talt, vilket delaktighetengör i EU:s beslutsprocessatt från konsument-
håll blir svag.

kommaiÖppenheten kan lätt kläm—

Sverige i samband med medlemskapsförhandlingama deklara-avgav en
tion offentlighetsprincipenatt skulle gälla oinskränkt vidom ett
medlemskap. Men det idag inte klart vilkenär juridisk betydelse denna
deklaration faktiskt har. Både enskilda medborgare och konsument-t.ex.
rörelserna kan komma få insyn i EU-materialatt sämre den svenskaän
offentlighetsprincipen stadgar, vilket mycket allvarligt.vore

Många vill företräda konsumenterna-

Både politiker, myndighetsforeträdare, tillverkare och handel iblandgör
anspråk på konsumentföreträdare.att Konsumenterna själva ochvara
deras organisationer har svårt sig hörda. Kanskegöra beroratt detta på

organisationer inom konsumentrörelsenatt arbetar och inte minst argu-
på annorlundamenterar politikerett ochsätt myndighetsföreträdare.än

Dessutom dessa organisationer tidigare och på signaler.reagerar svagare
Ungdomsorganisationer kan ytterligaremöta problem i detett att man
ibland har skilda perspektiv på olika frågor i olika generationer, eller
helt enkelt prioriterar skilda frågor.
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överväganden och förslagIII

jordbrukspolitikEG:s

reformerhur nödvändiga EG:sVid diskussionen gemensammaavom
erfarenheterna från denutformas borde de positivajordbrukspolitik skall

Sverigejordbrukspolitiken iavreglering inomperiodenkorta tasav
tillvara.

föreslår:Vi

förändring denverkar försvenska regeringen i EUdenatt aven
bättre till-konsumentintressetjordbrukspolitiken så attgemensamma

varatas

iverkar för jordbruksprisema EUregeringenden svenska attatt
behövsproduktionsbegränsningar intenivå därtill enanpassas

etablerasverkar för det inom CAPsvenska regeringenden attatt en
kompensera förstödja miljöåtgärder och intemiljöpolitik, skasom

produktion/inkomststödtidigare

ekologiskt lant-regler förverkar försvenska regeringenden attatt
utvecklingeller motverkar bredverksamheteninbruk inte snävar en

kretsloppsjordbruk.uthålligtmot ett

livsmedelslagstiftningE Uss

vid handen vissalivsmedelslagstiftningGenomgången EU:s attgerav
olika frågordriver isvenska myndigheter EUSverige ochbrister finns.

sammanhang vill videttalivsmedelskvalitet.beträffande regler Iom
understryka vissa viktiga krav:särskilt

föreslår:Vi

hantering reformeras, sålivsmedelslagstiftningen och dess attatt
konsumentskyddet förbättras

Codex AlimentariusarbeteEU:s över.gentemotatt sesgemensamma
linje fördrivamåste ha möjlighetenskilt landEtt ettatt egenen

tillräck-inte kankonsumentskydd i Codex EUbättre enas om enom
skyddsnivåhögligt
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Sverige verkar i förEU vidareatt perspektiv läggsatt ett på livs-
medelskonsumtionen, och etiska skaatt lika vik-argument ses som
tiga strikt vetenskapligasom

Sverige inte tillåter produktionatt genmodifierade livsmedel härav
i landet, och dessutom arbetar för motsvarande förhållningssättett i
EU. andraI hand bör Sverige verka för alla produkter inne-att som
håller någon genmodifierad organism långtså det möjligt märksär
på konsekventett sätt

bestrålning livsmedel inte helleratt används i Sverige, möjligenav
med undantag för kryddor

Sverige verkar för bra internationelltatt att förett obliga-system
torisk ursprungsmärkning livsmedel utarbetasav

Sverige arbetar för EG-reglema föratt tillsatsämnenatt förändras, så
azo-fárgämnena och sötningsmedletatt cyklamat förbjuds i hela

unionen

Sverige arbetar aktivt för EU skaatt kunna behålla sitt förbudatt
användning honnonpreparatmot i djurhållningenav

Sverige arbetar för antibiotika i djurhållningenatt att endast används
till sjukvårdande insatser efter veterinärs förskrivning, och inte som
generell tillsats i fodret för öka djurens tillväxtatt

Sverige verkar för regeländring iatt hela förEU förbättraatten
kontrollen kött smittat med den s.k.är galna ko-sjukan eller svin-om

Om EU inte förändrar sina regler börpest. Sverige arbeta för be-att
hålla de särregler vi fick vid medlemskapsförhandlingama som ger

möjlighet kontrollera infört köttatt smittat medär dessaoss om
sjukdomar

Sverige fortsätter arbetet med förbättraatt de internationellaatt
reglerna för innehållsdeklarationer livsmedel.sammansattaav

Prismätningar

Genomgången prisutvecklingen och prisnivåer efter EU-inträdet harav
givit vid handen vissa brister finns ifrågaatt statistikunderlaget.om
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föreslår konkreta förbättringar följandeVi på punkter:

regional uppdelning beräknas fortlöpandeKPI och KPI-att attav
urvalet butiker ändras/ökas så underlaget för regionala jäm-attav
förelser förbättras

sker producentprisindex för livsmedelsindustrin, såöversynatt attav
möjligheterna till analyser och jämförelser med konsumentprisema
ökar

färskpriser på frukt och insamlas i ökad utsträckning igröntatt
olika led och publiceras, så konsumentbevakning denna mark-att av

möjliggörsnad

möjligheterna utreds utföra undersökningar prisnivåema påattatt av
olika liknande dem tidigare gjordes SPK. Ett sådantorter, som av
material skulle bl.a. läggaskunna till grund för beslut regional-om
politiska åtgärder.

Konkurrensen bör stärkas

ambitiös tillämpning konkurrenslagstiftningen har i Finland starktEn av
bidragit till för fördelaktigkonsumenterna prisutveckling kommitatt en
till stånd i samband med EU-inträdet.

bakgrund de finska erfarenheterna finner vi det angelägetMot av vara

den svenska konkurrenslagstiftningens möjlig-ävenatt nya vassare
tillheter ingripanden tillvaratas svenska konkurrensvårdandeav myn-

digheter

ändringar ochi plan- bygglagen får sådan inriktning attatt av en
konkurrenstrycket inom detaljhandeln stärks och nyetableringar inte
försvåras.

Konsumentskyddet bör stärkas

Konsumentskyddet bör stärkas, och möjligheter till finnsdet under EU:s
regeringskonferens.
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Vi det mycket angeläget Sverige arbetar förattser som

Romfördraget, och särskilt då artikelatt l29a, förstärks och för-
tydligas så konsumentfrågoma får ökadatt tyngden

den s.k. miljögarantin, artikel l0Oa i Romfördraget,att stärks genom
EG-kommissionen åläggs analyseraatt och hänsyn till hur kon-att ta

sumentskyddet påverkas i de förslag har denna artikelsom som
rättsgrund

subsidiaritetsprincipen tillämpas möjlighetatt för varjesom en
medlemsland stadga regler de gälleratt strängare iän EU påsom
konsumentskyddsområdet.

Förslag för Ökat konsumentinflytandeett

Konsumentinflytandet bör öka i myndigheter och departement. Konsu-
måste ha möjlighet påverka beslutsprocessenmenterna i Sverigeatt och

EU.

Vi föreslår därför

satsningen på forskning kring hushållens situationatt ökar, eftersom
det innebär förståelsen konsumentaspektema ökaratt i samhälletav

alla aktuella myndigheter inrättar referensgrupper medatt repre-
för konsumenterna viktiga områdensentanter ökar konsu-samt

mentrepresentationen i befintliga råd, arbets- och referensgrupper

de båda paraplyorganisationerna inom konsumentrörelsenatt tillför-
säkras nödvändiga också andra organisationer kanattresurser, men
få bidrag till framför allt lokala projekt. Utåtriktad verksamhet bör
prioriteras liksom projekt för ungdomar

regeringskansliet och statliga myndigheter tillatt EU-materialattser
livsmedels- och konsumentpolitik tillgängligt för den intres-ärom

serade allmänheten, så inte öppenheten riskerar komma i kläm.att att



291996:62SOU

Utredningsuppdraget1

Direktiven1.1

Konsumentberedningen skall enligt sina tilläggsdirektiv Dir.KoB
bilaga följa och i konsumentperspektiv utvärderal1994:141, ettse

utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelssektom efter Sveriges
uppgift förmedlemskap i särskild beredningen kritisktEU. En är att

och analysera effekterna för svenska konsumenter EG:sgranska av
jordbrukspolitik.gemensamma

haft uppgift liksom tidigare löpande redovisaBeredningen har i att
till regeringen. har skett fortsattresultatet sitt arbete Detta ut-genomav

Faktablad olika aktuella frågor livsmedelsområdet,givning s.k. påomav
massmedia, myndigheter, organisationer och intres-vilka tillställtsäven

förteckning finnsallmänhet. beredningens skrifter iserad En över
bilaga 2.

fortlöpandehar också haft kontakter med friståendeBeredningen
och kallat för dessa till regel-konsumentorganisationer representanter

har flertalBeredningen vidare varit företrädd ibundna möten. ett
bl.a. inom Jordbruksverket och Livs-referens- och expertgrupper,

samarbetsnämnden, på remisser påmedelsekonomiska samt svarat
Beredningens skrivelser ochlivsmedels- och konsumentområdet.

listasremissyttranden i bilaga 3.

Genomförandet1.2

tillsatts medtill och efter EU-inträdet har utredningaranslutningI
jordbrukspolitik, dess konsekvenser for Sverigeuppgift granska EG:satt

Jordbruksverket pågår kontinuerligtoch möjliga refonner. Inom ett upp-
primärproduktionen och denföljningsarbete avseende gemensamma

jordbruksregleringen.
Priskommission, har tillCivildepartementet verkarInom en som

anslutning till och sänkningenuppgift med anledning Sveriges EUatt av

Del InledningI
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mervärdesskatten livsmedelpå den januari1 1996 verka förav att
effekterna på livsmedelspriserna dessa förändringar kommer konsu-av

till del. Den svenska konsumentpolitiken i EU-perspektivmenterna ett
har inom Civildepartementet och förslag tillutretts strategier framtagits
för svenskt inflytande i konsumentområdetEU Ds 1995:32. Den

konkurrensen inom den svenska livsmedelskedjan har särskiltsvaga
uppmärksammats och regeringen har tillkallat utredare för föreslåatt
åtgärder kan öka konkurrensen. Vidare har utredare tillkallatssom en

skall föreslå åtgärder för få fram bättre analys ochattsom en av
information prisförändringar.om

harKoB beaktat material från nämnda i den utsträckningorgan
sådant har funnits färdigt. harKoB begränsat sig till endastatt mer
översiktligt behandla frågor, blir föremål för särskild uppmärk-som
samhet inom de nämnda utredningarna. Eftersom framför allt primär-
produktionens utveckling belyses i andra sammanhang, KoBägnar
begränsat denna sektor inte förändringarna inomutrymme den harom
haft direkta effekter för konsumenterna och skattebetalarna.

Betänkandet har främst inriktats livsmedelsfrågor särskildmot av
betydelse för konsumenterna, nämligen pris, kvalitet och tillgänglighet.
Även andra områden vikt för konsumenterna har behandlats, etikt.exav
och ekologi konsumentinflytande. Anpassningen till EU detsamt när
gäller livsmedelslagstiftningen skedde till delen redan i och medstörsta
EES-avtalet. Förändringarna till följd detta beskrivs dock, bl.a. medav
hänsyn till genomförandet i tiden sammanföll med EU-att nästan
anslutningen.

de första kapitlenI i detta betänkande avdelning I lämnas en
kortfattad beskrivning utgångsläget före EU-anslutningen, förväntadeav
förändringar livsmedelsmarknadenpå till följd medlemskapet ochav
EG:s jordbrukspolitik.

avdelningI analyserar vi den faktiska utvecklingen på livsmedels-
marknaden under år och framför allt under 1995.senare

avdelningI III utvärderar vi utvecklingen under 1990-talet. slut-I
kapitlet lämnar vi förslag till förändringar bl.a. denav gemensamma
jordbrukspolitiken och till formerna för konsumentinflytande.

bör emellertidDet framhållas det inte går redan efter årsatt att ett
medlemskap i säkertEU utvärdera effekterna för livsmedelskonsumen-
tema.

föreliggerDet för det första praktiska problem officiellattsom
statistik efter år 1994 inte finns tillgänglig eller bara finnsännu i
begränsad utsträckning. gällerDet värde konsumtionen, import-t.ex. av

Del Inledning1
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och exportuppgifter förädlingsvärde och lönsamhet inom livs-samt
medelsindustrin. Handelsstatistiken har fördröjts beroende på våratt
handel med övriga EU-länder i avsaknad gränskontroll inte längreav
kan beräknas Tullverket uppgifter måste inhämtas direkt frånutanav
företagen på marknaden.

För det andra det svårt renodla och urskilja effekternaär EU-att av
fråninträdet hänt och påverkat utvecklingen.annat som

det tredjeFör det sannolikt först siktpå får samhällsekonominär att
och livsmedelskonsumentema till fullo känna effekterna denav av
svenska EU-anslutningen.

Del InledningI
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Utgångsläget2 före EU-inträdet

2.1 års1990 livsmedelspolitiska beslut

livsmedelspolitiskaDen reformen enligt 1990 års riksdagsbeslut
prop. 1989/90: 146, JOU25, rskr. 327 målet konsumenternasatte attupp
skulle i valDeras skullesättas produktionen.centrum. Produ-styra

skulle i ökad utsträckning erhålla direktacentema stöd för målenatt
avseende milj regionalpolitik och beredskap skulle kunna uppnås. Pris-
stödets roll livsmedelspolitiskt medel tonades alltså ned. Inomsom
gränsskyddets skulle de inhemska priserna få utvecklas fritt. Export-ram

Överskott,stöden skulle successivt avvecklas. inte lönsamt kundesom
skulle därmed bjudasavsättas på den inhemska marknadenexport, ut

och priserna. Anpassningen till den politiken skulle ske underpressa nya
socialt acceptabla former. Beslut fattades övergångsstöd tillom en
beräknad kostnad 13,6 miljarder kronor.av

EU-anpassning2.2

Ungefär samtidigt den livsmedelspolitiska reformen trädde i kraft,som
ansökte Sverige medlemskap i EG. Om sådant kom till ståndettom
skulle Sverige få tillämpa EG:s jordbrukspolitik CAP Common Agri-
cultural Policy och ñskepolitik CFP Common Fisheries Policy.
Sveriges regering förklarade1991 1990 års beslut låg fastattnya men
också förutsättningarna hade ändrats medlemskapsansökan.att genom
En omställningspolitik inleddes, innebar delar EG:s stöd-attsom av

för jordbruket infördes föreredan medlemskapetsystem och priseratt
och kostnader anpassades i riktning EG:s.mot
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EES-avtalet2.3

påbörjades förhandlingar EES-avtal, skulleSommaren 1990 ettom som
EFTA-ländema fickinnebära tillträde till inre marknad förEG:satt

industrivaror samtidigt relevanta delar lagstiftningen harmoni-som av
serades med regler. Jordbruks- och fiskeregleringama lågEG:s utanför
förhandlingarna.

kraftEES-avtalet trädde i den januari innebar på livs-l 1994. Det
sig tillmedelsområdet Sverige måste 120 EG-rättsakter.att anpassa ca

livsmedelsområdet räknas veterinära frågor, foder-,Till utsädes-även
växtskyddsfrågor. ochoch Både Sveriges EG:s regler bygger i många

standardiseringsarbete, varför flertalet förändringarfall internationellt
EES-avtalet blivit ganska små, undantag finns.till följd Mestav men

kanske regeln märkninguppmärksamhet har ägnats sammansattaom av
regel enskildalivmedel. Sverige har tillämpat deI säger attsomman en

beståndsdelarna andelen det livsmedletmåste sammansattaanges om av
i Motsvarande procenttal i 25%.Vidare haröverstiger 5% EG ärvaran.

tillsatsdirektiv kritiserats från svensk sida, därförEG:s nyligen antagna
användningen azo-fargämnen. allergi-det tillåter Dessaatt av anses som
och har varit i förbjudna i Sverige. Se vidareframkallande stort sett

under avdelning II.

GATT/WTO2.4

Tariffs and TradeGeneral AgreementGATT om var en samman-
bestå länder med tillsam-efter hand kom 100slutning, att av casom

Efter de avslutade förhand-världshandeln. 199390%över avmans
den s.k. Uruguayrundan, har GATThandelsliberaliseringar,lingarna om

Organization,institution, World Tradeomvandlats till permanenten mer
WTO.

allvar liberali-Uruguayrundan den första på togsom mer uppvar
jordbruksområdet. Rundans jordbruksuppgörelse syftade tillseringar på

länder inom västvärldende produktionsstöd månganeddragning gavav
för länder med bättreskulle möjlighetersina jordbrukare. Detta öppna

industriländer utvecklings-produktionsförutsättningar såväl vissa som-
gällande världsmarknaden.sig påländerna göraatt-
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Avtalet innebär i korthet följande:

Intemstödet bantas med 20%

Gränsskyddets rörliga införselavgifter omvandlas till fasta tullar.-
Nivån sänks femårsperiod medöver i genomsnitt 36% i för-en
hållande till 1986-88

Exportstödet reduceras med 36% i värde och i21% kvantitet-

Regler införs och fortsatt arbete utförs gällande sanitära och-
fytosanitära frågor.

Under förhandlingarna beräknades Sverige enbart skulle på-att nästan
verkas tullreglema. Genom 1990 års livsmedelspolitiska beslut hadeav
intemstöd och exportbidrag i huvudsak avskaffats. Avtalet trädde emel-
lertid i kraft 1995 och för Sveriges del gäller EU:s tillämpningnu av
GATT-avtalet. Sveriges stödvolymer har lagts till EU:s och vårt gräns-
skydd har övergått i EU:s.

Från EG-kommissionen har hävdats den 1992 beslutade reformenatt
CAP leder till åtagandena i GATT-överenskommelsen beträffandeattav

intemstöd och exportbidrag kommer uppfyllas andra åtgärder.att utan
Gränsskyddsåtagandena kommer dock innebära sänkta tullar för EU-att
länderna.

2.5 Lagstiftning på konkurrensområdet

konkurrenslagNy

ochEn skärpt svensk konkurrenslag trädde i kraft den juli1 1993.ny
Den nationell anpassning tillär EG:s konkurrenslagstiftning. Denen

lagen innebär övergång från den i tidigare gällande lagstiftningnya en
tillämpade missbruksprincipen till den inom EG-rätten praktiserade för-
budsprincipen. Lagen innehåller två generella förbud: förbud kon-mot
kurrensbegränsande samarbete mellan företag och förbud missbrukmot

dominerande ställning. Prissamarbete och marknadsuppdelningav är
viktiga områden omfattas samarbetsförbudet.som av

Från huvudreglema vissa undantag. Lagen bl.a. nio s.k.ges rymmer
Åttagruppundantag. dessa gruppundantagen i EG:s kon-motsvararav
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forsknings-kurrenslag och utvecklingsavtal. niondeom Det ocht.ex.
för Sverige unika gäller kedjor inom detaljhandeln. Visst samarbete
tillåts inom kedja, har till tillförseln till35% den svenskaen som upp av
marknaden de kedjan säljer. Kedjor med marknadsandelvarorav en

får i förekommande fall söka individuell dispens.35%över
ändrades jordbruketsKonkurrenslagen 1994 så primärföreningaratt

i princip undantagna från lagens förbud visst samarbete. Ytter-är mot
för lantbruket från samverkansförbudet föremålligare undantag har varit

för utredning, kommit fram till förändringarnågra i denatten som
iriktningen inte bör nuvarande konkurrensregler SOU 17.1995: 1göras

Plan- och bygglagen

Etableringen livsmedelsbutiker bl.a. bestämmelserna i plan-styrsav av
Tillämpningen lagen har lett till begränsningoch bygglagen, PBL. av en

föranledde ändring lagen enligtkonkurrensen. 1992Detta en avav
inte tillvilken handelsändamålet i detaljplan längre kan preciserasen

viss form detaljhandel. förändring omfattade baraDenna nyaen av
detaljplaner medan äldre opåverkade. 1995/96 års riksdag har emel-är

för till tidigare gällande, inskränkandelertid uttalat sig återgången mer
Ärendet Plan-1995/96 rskr. bereds f.n. inom ochregler BoUl, 30.

byggutredningen.

anslutningsavtal tillSveriges2.6 EU

anslutning innebar i princip vi från denmed SverigesAvtalet EU attom
den januari deltager i denmedlemskapsdagen 1995första 1 gemen-- -

ñskepolitiken. Gränskontrollema avvecklas förjordbruks- ochsamma
medlemsländer.varuhandeln med övriga

Livsmedelslagstiftningen har i redan i och med EES-avtaletstort sett
Medlemskapet innebär detta områdetill EG-lagstiftningen. påanpassats

deltaSverige blir medlem i institutioner och kanframför allt EU:satt
beslutsprocess.fullt i EU:sut
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Jordbruks-2.6.1 och ñskeregleringama

EG:s jordbrukspolitik liknar i sina principer den svenska jord-mer
brukspolitiken före 1990 års beslut den tänkt förasän attsom var
därefter. Den svenska EU-anslutningen innebär därför återgång tillen
regleringslösningar, exportbidrag och poduktionskontroll för undvikande

ohanterliga överskott.av
viktig delEn CAP de olika riktade stöden tillär blandav annat

missgynnade områden och miljövänlig produktion. EU:s regionalstöd
har sålunda med hänsyn till de speciella förhållandenanpassats som
råder i Sverige.norra .redogörelseEn för EG:s jordbrukspolitiknärmare och tillämpning i
Sverige lämnas i kapitel.senare

Den fiskeripolitiken omfattar grundelement:tregemensamma

resurspolitik rörande tillträde till flskresursema—

strukturpolitik för stödja ändamålsenlig utveckling fiske-att en av-
flottoma

marknadspolitik rörande marknadsföring och prissättning.—

följdviktigEn Sveriges anslutning fåttvi fullständig tullfrihetär attav
övriga EU-länder och därmed förbättrade exportmöjlighetergentemot för

Östersjönfiskprodukter. Sveriges andel torskkvoten i har höjts ochav
i övrigt har Sveriges andel fiskekvoterna motsvarandegaranteratsav
tidigare fångster. Vissa problem har dock uppstått till följd denattav

fiskenationen valdeNorge stå utanförstora EU.att

Livsmedelslagstiftningen2.6.2

Utgångspunkten land, inträder iär unionen, skallatt ett som anpassa
sina regler till EU:s. Vissa undantag har dock givits i medlemskaps-
förhandlingama. Sverige får tack sitt goda salmonellaläge ställavare
särskilda villkor vid införsel levande djur, foder och livsmedel för attav
hindra salmonella förs i landet. Detta undantagatt är permanent
medan vissa tidsbegränsade undantag medgivits beträffande antibiotika
och kadavermjöl i foder, fetthalt i mjölk åtgärder till följd vårsamt av
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galna ko-från vissa allvarliga djursjukdomar t.ex. svinpest,frihet
gäller varierande frånUnder den period undantagen tvåsjukan. som -

sina regler och Sverige delta itill fyra år kommer EU överatt attse-
angeläget Sverige kraftfullt drivervetenskapliga utvärderingar. Det är att

eller undantagen får behållas.frågor, så EU-reglema ändrasdessa att

farhågoroch införFörväntningar EU-2.7

anslutningen

inför EU-anslutningenförväntningar och farhågorSvenska folkets var
inställning till deflesta hade dock negativmycket skiftande. De en

jordbruksreglering,reglerna och administrationen EG:skrångliga av
jordbruket, dock väl-uppfattning deladesCAP. Denna även av som

ökade stöden.komnade de CAPgenom
sjunkandehade förväntningar starktkonsumenterMånga mat-om

prisjämförel-grundade beräkningar ochvid EU-anslutning,priser en
ändradedeprecieringen i november 1992.före den svenska Dennaser

inteEG-ländema. Prisskillnademaprisrelationema tilli slagett var
iräknat. Enligt beräkningar KoBi svenska kronorlängre så stora, av

införandet jord-förväntades dock EG:sbetänkandet 1994:119SOU av
nedgång livsmedelsprisema medkunna leda tillbruksreglering en av

följd dynamiskakunna bli tillPrissänkningama2-3%. störreantogs av
handelsled efter anslutningen till den EU-industri- ocheffekter i stora

konkurrenstrycket dock beroendeökningmarknaden. En attavvarav
försvagades.stärktes eller åtminstone inte Somsvenska kronanden

förelegat.delen inteförutsättning under 1995har dennabekant större av
befolk-märkas ikonkurrens förväntades främstökadEn större

grund närheten tilloch Sverige påoch i södraningscentra västra av
därför med tidenobetydliga prisskillnaderEU-länder.övriga Inte antogs

områdena och framför alltmellan de nämndauppståkunna norra
Sverige.

mångfaldhandel leda tillmarknad och friareEn störrestörre antogs
inomsikt förväntades också aktörervariation i utbudet. Påoch nya

ökad importetablera sig i Sverige.livsmedelsindustri och -handel Mot
preferensen för svenskdock den utprägladetalade mat, som

konsumentenkäter, företagnabl.a. i antal KoB.manifesterades ett av
kvalitet framför-försämringar livsmedlensfarhågor förAllvarliga av

folkomröstningen EU-anslutningen.inför svenskadebatten dendes i om
kvalitetsfrågoma inom det redandockdelen lågTill antagnastörsta
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EES-avtalet. KoB framhöll emellertid ingenting hindrar produ-att att
och butiker på frivillig går längre EG:s obligatoriskacenter väg än

regler beträffande livsmedlens kvalitet, märkning, Detta skullem.m.
tillmötesgå stark konsumentopinion och därmed kunna bliävenen en
konkurrensfördel.
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jordbrukspolitik3 EG:s

och EU-inträdetmed kom Sverige omfattasI EG:satt av gemensamma
jordbrukspolitik Common Agricultural Policy, CAP. CAP är en av
grundpelama i EG-samarbetet.

artikel iEnligt 39 Romfördraget från för1957 målen CAP:är

Ökad produktivitet-
Skälig levnadsstandard för producentema-
Marknadsstabilitet—
Tryggad livsmedelsförsörjning—
Rimliga livsmedelspriser för konsumenterna.-

Artikel inget medlen for39 uppnå de jordbrukspolitiskasäger attom
redan från början valdesmålen. metodenMen bönderna högaatt ge

stabila priser på sina produkter prisstöd eller exportsubventioner.genom
gränsskydd och interventioner harGenom undvikit prisernaattman
neråt. Medlemsländer tidigare haft lågprislinjer,pressats som som

Danmark, fickEngland och sig till EG-politiken.anpassa

Gränsskydd och regleringar

jordbrukspolitiken har genomförtsDen med hjälpgemensamma av:

gränsskydd, bl. i form rörliga införselavgifter och kvoter, vilketa. av-
priser världsmarknadens nivåövergett

reglering den interna marknaden och priserna interven-av genom-
tioner stödköp, lagring, exportsubventioner, destruktionsom av
livsmedel frukt ocht.ex. grönsaker, "processing" vint.ex. till
teknisk sprit
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strukturpåverkande åtgärder, fått allt betydelse allt-störresom men-
jämt spelar underordnad roll jämfört med gränsskydd ochen
marknadsregleringar.

Grunden för regleringEU:s på spannmålsområdet skydd tredjeär mot
i formland importtullar, möjlighet till avsättning överskottav av genom

intervention, stöd till direktstöd till odlama i formexport samt av
arealbidrag och trädesersättning.

På spannmåls- och oljeväxtområdet innebar EU-inträdet för svensk
del avskaffande reglerna förmalnings- och fettvaruavgifter.ett av om
Istället skulle tillämpas arealbidragssystem.EU:s Areal berättigad till
arealbidrag hade framförhandlats till 1,8 miljoner hektar. Areal som
ingått i det tidigare svenska omställningsprogrammet efter den livs-
medelspolitiska reformen 1990 kunde anslutas till EU:s arealbidrags-

förutsatt omställningsstödet då återbetalades.system, att
regleringEU:s på oljeväxtområdet har förändrats kraftigt under de

åren. Till skillnad från spannmålen finns det inte kvarsenaste något
prisstöd på oljeväxtområdet hela stödet i form arealbidrag.utan ges av
Producentema får världsmarknadspris för fröråvaran, och tillersätts upp

viss prisnivå, kopplad till spannmålspriset, i form areal-ären som av
bidrag.

Regleringama på mjölkområdet komplicerade med exportbidrag,är
interventionslagring, stöd till användning på den interna marknaden och
kvotering. Exportbidrag främst till och mjölkpulver. Mjölk-smörges
produktionen kvoterad så varje land kvot fördela på sinaär att attges en
mjölkproducenter. infördesKvotsystemet har1984 löst över-som
produktionsproblemet, eftersom kvotema bygger tidigarepå produktion
och planerade nedskärningar kvotema varit politiskt genomförbara.av

Sverige hade den livsmedelspolitiskaI refonnen från inneburit1990
avskaffande tvåprissystemet för mjölk. Vid EU-inträdet skulle EU:sav
kvotsystem för mjölk införas. Sveriges landskvot 3,3 miljoner tonom
mjölk skulle fördelas på 18 000 producenter.nästan

Djurbidrag hade i Sverige funnits i några år övergångsstöd denisom
livsmedelspolitiska reformen. Vid EU-inträdet skulle istället tillämpas

djurbidrag tillEU:s handjur, tackor och dikor.samt am-
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kostnader och förStora reformerpress

inbyggd svaghet iEn EG:s jordbrukspolitik de orimligtärgemensamma
kostnaderna. priser till jordbruketHöga hög lönsamhet ochstora gav

snabb produktivitetsutveckling, ökade produktionen kraftigt och om-
vandlade ganska snabbt frånEG importör till bli exportöratt attvara av
jordbruksprodukter. överskottenNär måste säljas med exportstöd ökade
ständigt budgetkostnaderna för CAP.

beslutade jordbruksministrar1992 EG:s reform CAP.om en av
Priserna sänktes och produktionen minskades produktions-genom
begränsningar träda och kvoter. Jordbrukarna kompenseradessom

direkta inkomststöd i form arealbidrag och djurbidrag förgenom av
köttdjur. Vidare infördes stöd för vissa miljövårdande åtgärder, skogs-
plantering åkermark vid förtidspensionering.samtav

reformen ochTrots GATT-avtalet innebär fortfarande EG:s jord-
brukspolitik höga tullar, höga priser, överskott, dumping, höga budget-
kostnader och otymplig administration.en

Budgetkostnadema för har ökatCAP med tredjedel efter reformenen
bedöms1992 och överstiga miljarder1996 40 Genom främst denecu.

fördyring livsmedlen det höga gränsskyddet innebär medförav som
dessutom kostnader förCAP konsumenterna i form högastora av

matpriser. början 1990-taletI dessa kostnader för konsumenternaav var
ungefär dubbelt deså synliga kostnaderna för skatte-stora som mer
betalarna via budget.EU:s

Förändringarna i frånCAP 1992 planerades för femårsperiod.en
alltsåFrån 1997 kan förändringar bli aktuella.CAP Fortsattnya av press

i riktning reformer också den förestående utvidgningenmot ges av av
Samtidigt stundar handelsförhandlingarEU år med1999österut. nya

anledning GATT-avtalet löper vid sekelskiftet. GATT/Nästaatt utav
WTO-runda kan förväntas under hård för liberaliseraEUsätta attpress
sin jordbrukspolitik och tillåta friare handel med livsmedel.en
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4 Konsumtion och utbud

Effekterna för konsumenterna EU-medlemskapet är ännuav
ganska svåra bedöma. Livsmedelskonsumtionen verkar i vissatt

ha påverkatsmån de relativt kraftiga prisförändringarav som
skedde vid inträdet. Sortimentet butikerna har breddats något.i

tillenkät handeln tyderK0B:s på nytillkomna EU-produkteratt
redan har börjat komplettera det svenska utbudet på flera
produktområden. totalaDen livsmedel ochimporten av
jordbruksprodukter ökade under det första halvåret med1995 6%,
medan importen från EU-ländema ökade med 25%.närmare

jordbrukspolitik,EGss i vilken Sverige deltar,gemensamma nu
tillhar börja med inneburit ökande spannmålsöverskott iatt

Sverige stagnerande köttproduktion och administrativtmen
krångel med mjölkkvoter. finnsI EU särskilda stöd för ekologiskt
jordbruk, och ökadedetta under omfattning1995 i i Sverige till
3,5% åkerarealen.av

Konsumtion1

Hushållens ekonomiska situation4.1.1

Total livsmedelskonsumtion volymmässigt relativt okänslig förär
inkomstförändringar, medan däremot hur hushållen fördelar sina köp
mellan olika livsmedel betydligt inkomstberoende. Basvarorär ärmera
mindre priskänsliga andra produkter. Lägre inkomst behöver inteän
nödvändigtvis betyda näringsmässigt köper andrasämre mat, men man
produkter.

präglatsDe åren har hög arbetslöshet, budgetunder-senaste storaav
skott och växande statsskuld, försämringar i socialförsäkrings-en

höjda skatter och egenavgifter, högre hyror Hushållen harsystemen, osv.
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därför justerat ned sina disponibla inkomstförväntningar. Sparkvoten har
stigit kraftigt och den reala konsumtionen har fallit.

Enligt Handelns Utredningsinstitut HU I sjönk den privata konsum-
tionen med 0,2% år 1995, medan Konjunkturinstitutet noterade en
mycket ökning 0,3%.svag

4.1.2 Hushållens livsmedelskonsumtion

1994 värderades den totala konsumtionen livsmedel tillav ca
144 miljarder kronor. Någon officiell statistik för 1995 finns inte.ännu

diagramI 4.1 nedan redovisas hur konsumenterna fördelade sina utgifter
Övrigapå olika I livsmedel återfinns kaffe,varugrupper. gruppen te,

kakao, socker, malt- och läskedrycker dock alkoholhaltiga drycker.

Diagram 4.1 Konsumenternas utgifter för livsmedel 1994, fördelade på
olika varugrupper

Livsmedelskonsumtionen 1994

Fisk,kräft-och
blötdjurKöttochköttvaror Mjölk,grädde.ost.6%22% aggoch matfett

‘ 18%

slö °°h spam Grönsaker,potatis.malsprodukter fruktoch bär13% Övrigalivsmedel 13%
23%

Källa: Jordbruksverket

tabellI 4.1 nedan kan vi 1994 i jämförelse med 1970att äterman se
bröd och spannmålsprodukter, grädde, grönsaker, frukt och bär ochmer
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lättöl.dricker läsk, mineralvatten ochlivsmedel","andra samt mer
konsumtionen fisk, matfett,period har vi minskat påUnder avsamma

kaffe, ochpotatis- och potatisprodukter, socker,mjölk inkl. fil, te
kakao.

livsmedelspolitiska reformen ochföre denMellan åren 1989 året
fall högst marginella.förändringarna i många Någradock1994 var

ökningkött- och köttprodukter medfinns dock. Viundantag mer
iställetmjölk minskning med och drackdrack mindre 8,7%Vi7,2%.

lättöl ökning medmineralvatten och 18,1%.läsk,mer

ochLivsmedelskonsumtionen i kg/person 1970, 1989 1994,4.1Tabell
1970-1994 och 1989-1994förändringen i procentsamt

Förändr. Förändr.Kons. Kons.Kons.
89-941970 1989 1994 70-94
ii kg i kg i kg i proc. proc.

spannmålsproci 1,2och 83 84 9,1Bröd 77
7,21 59och köttvaror 55Kött- -

19 17 -5,6 -10,5Fisk 18m.m
-8,8166 160 146 -12,0Mjölk inkl. ñl
12,56 8 9 50,0Grädde

01 16 16Ost -
Ägg 0 -8,312 1111

-14,3 -1021 20 18Matfett
1,856 43,6Grönsaker 39 55

2 87 6,1 -1,182 88Frukter och bär
69 1,5pot.-prod. 73 68 -5,5Potatis och

-28,6 021 15 15Socker
-16,7 -9,111 10Kaffe, kakao 12te,

3,033 34 61,9livsmedel 3 21Andra
18,299 28,6och läskedrycker 91 117Malt-

årmed redovisadejämförbart1 1970 senare
naturakonsumtionenårs siffra inkluderar2 1970

såser ochbl.a. kryddor, glass,livsmedel" innefattar här"Andra3
konfektyrvaror

JordbruksverketKälla:
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4.1.3 Förändringar sedan EU-inträdet

väntadEn effekt EU-medlemskapet prisförändringar olikaattav var av
anledningar skulle ske för vissa och så har det också blivit.varugrupper,
Mjöl, margarin, och kött har blivit billigare, medanpasta rissmör, 0st,
och socker blivit dyrare se vidare kap. 6. Frågan dåär mot-om
svarande volymförändringar skett i konsumtionen.

I avsaknad officiell konsumtionsstatistik för har1995 KoBav genom
andra kanaler sökt belysa hur EU-inträdet har påverkat konsumtionen.
KoB frågade i sin sortimentsundersökning i januari 1996 de centralt
placerade inköpsansvariga inom KF, ICA, Dagab inkl. D-gruppen och
Hemköp hur deras försäljningsvolymer hade förändrats jämfört med
tiden före inträdet. Resultaten varierar se kap.än väntat närmaremer
4.2.

harKoB också telefonkontakt frågat några företag ochstörregenom
branschorganisationer på den svenska marknaden hur försäljningenom

dessa produkter påverkats prisförändringama. SCB:s KPI-enhetav av
har också bidragit med del uppgifter, främst har inhämtats frånen som
partihandeln formi uppgifter värdeförändringar. harDessa sedanav om
räknats till volymförändringar. kanDetta ytterligare indikatorerom ge
på i vilken riktning konsumtionen har utvecklats.

det följandeI redovisas dels prisutvecklingen mellan december 1994
och december 1995, dels de olika indikatorer på förändringar konsum-i
tionen finns tillgängliga. skaDet betonas inga de uppgifterattsom av

kan något uppskattningarpresenteras konsum-änannatsom ses som av
tionsförändringama.

För kraftigastris i pris medsteg 53%som treca anger av- —
handelsblocken i KoB:s sortimentsundersökning ungefär oförändrad för-
säljning, medan det fjärde minskning med 25%. SCBanger en uppger

konsumtionen ris verkar ha minskatatt med 40%, mycketav mot-ca
sägelsefulla uppgifter alltså.

Grossistförbundet Svensk Handel upplagring skeddeattuppger en
hos importörerna ris inför EU-medlemskapet importen ökade därförav -
1994 och sjönk 1995.

För socker stigit i pris mednäst 40% tvåmestsom noterarca- -
uppgiftslämnare i sortimentsundersökningen minskning med 5%en ca
medan de två övriga minskning med 30%.överanger en

Danisco Sugar det inte skett några dramatiska förändringarattuppger
i sockerkonsumtionen. Viss hamstring skedde inför årsskiftet som
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totalt kan inte någon nedgång i försäljningenväntat, störremen man se
under 1995.

Hårdost har blivit dyrare. Mejeriema den14% attca uppger
inhemska produktionen totalt minskat med 3%. Denost settav ca
inhemska produktionen ungefär landets ostkonsum-85%motsvarar av

minskning i konsumtionen hårdost beräknas ha sketttion. vissEn av
uppgifter fått fram tyder konsumtions-under 1995. SCBDe en

medminskning 2%.ca
Mejeriema smörproduk-har blivit 6% dyrare.Smör attca uppger

har minskat med smörproduktionentionen i Sverige 15%. Avnärmare
tiondel licens medan lite importerats.har på Ettexporterats yttersten

konsumtionsfall har tydligen skett. Enligt sortimentsunder-visst KoB:s
har enligt försäljningen minskat medsökning två 14%,smörsvar av ca

två övriga endast försäljningsminskningmedan de 2-3%.uppger en
blivit billigare, har enligt i sortiments-A/fidl, 23% tresom ca svar

försäljning fjärdeundersökningen oförändrad medan den enligt deten
mjölkonsumtionen ökat medökat med SCB bör ha15%. attuppger

ungefär 8%.
mjöl, totaltproducentKungsömen, är attstorsom en av uppger man

vikande försäljningskurva. Under januari ochför 1995 svagtsett en
vilket förklaras folk skötfebruari sålde rekordvolymer,1995 attavman

totalt har hus-inköp i slutet till början 1995.1994 Men settavupp av
Hembakning det helainte dragit de lägre priserna. påhållen ärnytta av

Motsägelsefulla uppgifter för mjölkonsum-nedgâende.påsvagttaget
alltså.tionen,

konsumtionen ökathar blivit billigare. SCB10%Pasta attuppger
ungefärmed 16%.

blivit billigare. Slakteriförbundet denhar 3% ScanKött attuppger
enligtköttkonsumtionen i Sverige har ökat med 3% 1995totala ca

nötkött har konsumtionen ökat med 4%preliminära beräkningar. För ca
ökatmed griskött har konsumtionenoch för svenskt nötkött 7%. Förca

Totaltsvenskt griskött oförändrad.med medan konsumtionen3%, ärav
produkter för köttkonsumtionensvarade importerade 10%sett ca av

siffra för det sker helai 1994,1995. Det är stort sett samma som men
importerade köttvaror olikaförskjutningar i försäljningentiden av -

länder.produkter och olika
Hushållsmargarin har blivit billigare. kon-10% SCB attuppgerca

bordsmargarinhushållsmargarin vilket inte inbegripersumtionen av
detta verkar ha gått med 1%.trots ner ca
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tabellI redovisas4.2 livsmedelskonsumtionen dessa 1994,av varor
den prisförändring skett mellan december 1994 och december 1995,som

de tendenser för livsmedelskonsumtionen kan1995 skönjas.samt som

Tabell Livsmedelskonsumtionen4.2 i kg/person 1994, prisförändringar
december 1994 till december 1995 tendenser för konsumtions-samt
utvecklingen för1995, några varugrupper

Konsumtion Prisförändring Konsumtion 1995,
i kg/person i dec. -94 tendenserproc.

1994 -dec. -95
Ris Minskning5 53,4
Socker 15 39,5 Viss minskning
Smör 2 6,3 Minskning

med 15%ca
Hårdost 13 13,8 Minskn. med 2%ca
Mjöl 12 -22,9

ÖkningPasta 5 -10,1 med 16%ca
Hushålls- 10 -10,l Viss minskning
margarin

ÖkningKött 59 -3,0 med 3%ca

Källor: Jordbruksverket, diverseSCB företag och organisationer se ovansamt

4.2 Sortimentsutveckling

EU-inträdet tillsammans1995 med harmoniseringen livsmedels-av
lagstiftningen i EES-avtalet år tidigare förbättrade förutsättningarnaett
för ökat handelsutbyte mellan Sverige och övriga EU-länder.ett Den
under det första halvåret 1995 försvagade svenska kronan verkade i och
för sig i riktning. Våra importavgifter på jordbruksprodukter frånmotsatt
EU-länder bort samtidigt exportbidragEU:s upphörde.togs som
Nettoeffekten därför något svårbedömd. står dock klartär Det denatt
svenska livsmedelsmarknaden för ökad konkurrens. Enutsättsnu en
ökad import förstalivsmedel från EU-området kan i hand breddaav nya
sortimenten med märken, kan innebära tvingasäven attnya men man

bort sådana märken inte tillräckligt snabbt. Frågan hurta omsättssom
sortimentsbredden för olika livsmedelsslag utvecklas blir därför stortav
intresse.
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Tidningen Supermarkets varje år antalet dagligvaru-inventering av
artiklar i olika butikstyper visar på följande utveckling under de första

efter den livsmedelspolitiska reformen, dvs. mellan åren och1991åren
1993:

traditionell butik med kvm butiksytasupermarketbutiken 400I en-
totala artiklar. hade idäröver minskade det antalet 1993och Den

genomsnitt 160 artiklar.5

lågprisbutiken ökade antalet kraftigt och uppgick iden lilla 1993I-
genomsnitt till artiklar.1 450

till traditionella supermarkets,Tidningens butiksurval begränsatär tre
supermarket. samtliga butikstyper utgjor-lågprisbutiker och Itvå storen

antalet artiklar.livsmedlende 70% avca
och specialvarusortimentet minskade iDet torra varor som super-var

frukt/marketbutiken medan sortimentet breddades för fárskvaror, grönt
den lilla lågprisbutiken det inom special-kem/tekniskaoch Ivaror. var

färskvarugruppema sortimentet blevoch större.somvaru-
tillsupermarketbutiken förbyttes den tidigare minskningen1995För

i de mindre butikerna fortsatte sortimentet öka.ökning, och atten
bildlivsmedelsartiklama ökat. likartadGenerellt det Enär attavsom

ha vidgats under konsu-livsmedel skulle 1995 KoBzssortimentet gavav
urvaletavsnitt Enligt denna ansågmentenkät jfr. 5.3. 53% att av

ungefärunder det året, fann detlivsmedel hade blivit 30%större senaste
urvalet blivittidigare och endast tyckteoförändrat jämfört med 4% att

mindre.
artiklarkraftigaste sortimentsbreddningen år 1995 +345Den upp-

och det konserverstorbutiken kvm säljyta,visade över 2 700 är
köttprodukter, pizza,svamp/grönt, kött och djupfrystsoppor, grön-

Även supermarketbutiken har vidgat sitt sortimentsaker ökat mest.som
snabbvi-s.k. specerier hälsokost,artiklar med framförallt övriga+235

lillabakartiklar, konfektyrer konserver. Denmjöl och samtner,
lågprisbutiken ökar sitt sortiment måttligare.

för olika livsmedelvisar hur sortimentsbreddenTabell 4.3 grupper av
enligt Supermarkets undersökningar.utvecklades 1994-1995 Invente-

betyder denunder respektive år.genomfördes Detringen attsommaren
import-försvagade svenska kronan kan ha motverkatunder 1995våren

efteroch därmed breddningen importsortimentet EU-benägenheten av
inträdet.
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Tabell 4.3 Antalet livsmedelsartiklar inom olika butikstyper 1994 och
1995

Storbutiken Supennarket- Liten lågpris-
butiken butik

-94 -95 -94 -95 -94 -95
Mejerivaror 341 345 264 300 86 100
Mjukt bröd 225 260 189 220 55 65
Hårt bröd 88 92 57 62 24 25
Frukt/grönt 3885 96 86 100 34
Paketerat nöt-griskött 87 93 67 68 13 15
Charkvaror 187 178 138 154 49 56
Betj:s avdeln. 121 100 145 102 0 0
Drycker 128 160 145 150 59 55
Djupfryst 341 480 281 245 149 135

Sza fárskvaror 1 600 1 805 1 370 1 400 465 485

Källa: Tidningen Supennarket

Dessa resultat kan jämföras med de erhölls i KoBzs sortiments-svar som
enkät under januari riktad1996, till centralt placerade inköpsansvariga
inom KF, ICA, Dagab inkl. D-gruppen och Hemköp. De likartadger en
bild utvecklingstendensema. Enligt Dagab sortimentet i deras låg-ärav
prisbutiker vad Supermarkets enkätännu större än ICA framhålleranger.

utvecklingen sortiment motverkasatt större ambitionenmot ett haattav
"effektivt" sortiment. Hemköp, medvetet hållerett svensk profilsom en

på särskilt köttområdet, det utökade sortimentet dominerasattanger av
lokalt producerade varor.

fråganPå konstaterade förändringar sortimentsbredden förom av
enskilda kan relateras till det svenska eller det utländskavarugrupper
varusortimentet varierar mellan blocken. Svaren visar dessutomsvaren
ofta utveckling vad Supermarketsän siffror. Nyaen annan som anges av
varumärken på den svenska marknaden saluförs regel endast ettsom av
eller två de tillfrågade handelsblocken. framhållerKF den svenskaattav
kronans värde har haft inverkan på importenstörre och sorti-en
mentsbredden EU-inträdet.än

detNär gäller det paketerade köttet flera uppgiftslämnare ettanger
ökat sortiment importerade kött- och/eller charkvaror och detsammaav

de tillfrågade för den manuella diskens köttsortiment. Ianger en av
samtliga dessa fall det sig irländskt kött.rör En detnämner attom
förekommit offerter från danska och tyska företag. Fryst kalkon har
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djupfrysta köttprodukter pizza ochfrån Danmark.börjat komma in För
för svenskt eller importeratsamtliga breddningarfärdiglagad mat anger

sortimentet.
grundminskat sortiment påmjölk/grädde iFör ett svarenanges av

Eko-mjölkpro-introduktioni ökatråvarubrist, annatett avgenomav
respek-ökad finsk importsortimentdukter. För störreägg genomanges

potatissortimentkedja ökatlokalt utbud.ökat Entive ävenangergenom
minskat sorti-den franska mjukostenfinskt utbud. För noterasgenom

franska livsmedel.sammanhängande med bojkotten motment,
blivit påhar enligt två kedjorfrysta grönsakerSortimentet störreav

belgiskafråga dels EU-produkter såsomimportsidan.bl.a. Det är om
från olikafrites dels grönsakeroch holländskgrönsaker pommes

tullfrihet tidigare.fortfarande harvilkaöststater, samma som
breddat utbud ii fall fruktjuicepastaprodukter ochFör ett anges

Även breddats.ris har importsortimentetimport. förform främstav
svensk-och dressingendressingar har ökatSortimentet äräven omav

kaffe färdig konsument-oftast importerad. itillverkad råvaran Förär
importeradför svensk ökat förminskat sortimentförpackning menanges

vara.
breddat sortimentkedjakonserverInom noterar avengruppen

Östasiatiskadedärför höga tullar gjortsvampkonserver, EU:sfranska att
sortimentet flerahar reduceratalltför dyra.produkterna En avannan
fördyrar vissa skal-påtalas tullarEU:skonserver. Det attavgrupper

löjrom, kräftor.Kanada och USAfiskprodukter frånochdjurs- t.ex.
svenska och impor-sortiment båderedovisar ökatkedjornaEn avav

öl.läskedrycker mestterade malt- och
vidtill handelnsortimentsenkätisummering K0B:sEn gersvarenav

komplettera detredan har börjatEU-produkternytillkomnahanden att
särskilt följ ande produkterproduktområden.flera Försvenska utbudet på

färsktbreddat sortiment: paketeratEU-import vårtenkätenhar enligt en
frystfrukt/grönt ipastaprodukter,inkl. kalkon, charkvaror,och fryst kött

öl.juicer ochskickeller konserverat samt
sorti-registrerade breddningenuppgiftslämnarna denEnligt är av

alltid effekt vårtnödvändigtvisEU-produkter intemedmentet en av
skulle hautvecklingEU-inträde, ägt ävenutgörutan rum omsomen

fleraregel föreliggerbör detanslutit Beaktasinte även att sam-somoss.
sortiments-förändringarkonstateradeverkande faktorer bakom av

kanden friare EU-marknadeninverkanbredden. nämnasUtöver av
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på utbudssidan marknadsföringsformer framförallt TV-reklamnya-
och säljkanalernya

efterfrågesidanpå trender på miljö- och hälsoområdet, etiska över--
väganden vissa konsumentgruppers köpkraftsförsvagningarsamt
grund arbetslöshetav m.m.

mindreEn positiv inställning till såväl mångfalden i utbudet livs-av
medel till importvaror långa sträckortransporteratssom som genomsyrar

studie del hälsa-utgör och miljöprojekt förett mat-,en som en av
Uppsala län, bedrivet kommuner, landsting och studieförbund. Enligtav
denna studie Källa: UNT den 1 1996., omfattade bas-17mars som

i uppländska15 matbutiker, fanns det 874 varianter de 17varor stu-av
derade basvaroma. Det utbudet fannsstörsta vetemjöl 20 svenskaav
varianter och Spagetti 19 från Italien.sorter, merpartenav varav
Änglamarks miljövänliga spagetti kommer ända från Turkiet. Tomater
fanns i varianter,13 flertalet från Nederländerna. Författarna kritiskavar
till så antal eftersom de kräverett stort transportarbetesorter, ett stort
och dyr marknadsföring, vilket i slutändan drabbar konsumenterna.en
Mest miljöbelastande med tanke på transportsträckan cocktail-anges

eftersom de flygs hit fråntomaterna Israel och Saudi-Arabien.vara,
Även negativa aspekter såsom energikrävande transporterom m.m.

enligt uppfattningKoB:s bör in vid bedömningenäven vägas denav
lämpligaste sortimentsbredden bör ändå huvudpricipen det skallattvara

konsumentena själva fäller avgörandet vid sina fria köpval.vara som

4.3 Import

4.3.1 Bakgrund

Liksom andra länder med förhållandevis liten befolkning Sverigeären
beroende ha utrikeshandel. Såledesatt motsvaradestor 1995 lan-av en
dets totala import 34% och 40% BNP. Handeln med jord-exporten av
bruksprodukter och livsmedel relativt inte lika omfattandeär sett som
handeln med industriprodukter. viktigEn orsak härtill Sverigeär att
liksom de flesta industriländer har skyddat sitt jordbruk ocheget

produceradeindirekt sin livsmedelsindustri livsmedel i utlandet medmot
högt gränsskydd. Efter EU-inträdet vår livsmedelshandelett medär
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i princip fri, dvs. skall inte hindras statligaövriga EU-länder av
eller avgifter.regleringar

livsmedel viktig funktion förhar konsumenternaImporten enav
utbudet breddas både med produkter kan respektive inteatt somgenom

i Sverige. bidrar till skapakan framställas Importen även att ett
konkurrenstryck den inhemska produktionen vilket kan lägrepå ge

utveckling och högre kvalitet.priser, snabbare teknisk
värdet livsmedelsimporten inkl.Mellan och 1994 ökade1990 av

med löpande priser till miljarder kronor.jordbruksprodukter 57% i 31,1
jämföras med värdet den totala konsumtionenSiffran för 1994 kan av

livsmedel detta år, miljarder kronor. särskilt frukt144,1 Importenav av
betydande.och grönsaker är

effekter EU-inträdetFörväntade4.3.2 av

till stimulansinträde i förväntades komma ledaSveriges EU att en av
från övriga medlemsländer.till och importbåde vår export
svenska införselavgiften vid importEU-inträdet innebar denatt av

EU-ländemasjordbruksprodukter bort, samtidigtreglerade togs som
Nettoeffekten häravvid till Sverige upphörde.exportbidrag ärexport

tidigareprodukter frukt/grönt saknade Sverigesvårskattad. För som
frånodlingssäsong, och korn produkternaimporthinder under vårutom

dessaexportbidrag. bestäms priset pågynnades vi EU:s NuEU av
interna prisnivå.produkter EU:sav

utanför dvs. till del frukt/gröntfrån länderSveriges import EU, stor
beladesfrån medelhavsländer utanför EU,tropiska länderfrån ävenmen

tull, fördyrasmed svensk EU:stidigare inte någon men nu av
förmånsavtal mellanhör det existerar mångatullavgifter. Till bilden att

innebörden tullama helt ellerenskilda länder medochEU attexterna
delvis tagits bort.

import från övriga medlems-Efter vårt inträde i bestäms vårEU
föreligger mellan ochgrad de skillnader vårländer i hög export-av som

livsmedel i Sverigegenomsnittliga prisnivån pålandets prisnivå. Den
jämförbara EU-länder.väsentligt från motsvarande nivåer iavviker inte

prisskillnadervaruslag/produkter kan dock betydandeenskildaFör
förutsättningarriktningama. Därmed borde det finnasföreligga i båda

utvalda produkter.ökad handel medför en
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4.3.3 Importen 1994

totalaDen importen livsmedel och jordbruksvaror under 1994av
fördelades på viktigare ländergrupper enligt följande miljoner kronor

procent:resp.

4.4Tabell Importen livsmedel och jordbruksvaror under 1994,av
fördelad på viktigare ländergrupper

Miljoner kronor Procent
EU-12 15 670 50,4

Danmark 3 300-
Nederländerna 2 470-
Tyskland 2 440-
Storbritannien 1 580-
Frankrike 1 510-

EF TA 4 410 14,2
Norge 2 330-
Finland 1 000-

ÖsteuropaCentral- och I 150 7
Polen 460-

Övriga i-länder 3 890 12,5
USA 2 150-

Övriga länder 5 960 19,2
Brasilien l 460-

Totalt 31 080 100,0

Redan före vårt EU-inträde kom hälften vår importsom synes av av
livsmedel från EU-områdets tolv medlemsländer. Adderas Finland och
Österrike blir siffran fyra procentenheter högre. På lista de tioöveren
länder hade den livsmedelsexporten till Sverige återfinnsstörsta åttasom
EU-länder ochNorge Brasilien.samt

specificeratMer på produkt- och ländergrupper hade vår import av
livsmedel och jordbruksprodukter följande utseende 1994 tabell 4.5.
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jordbruksprodukter 1994,livsmedel och4.5 ImportenTabell av
miljoner kronorländergrupper,produkt- ocholikafördelad på

Övriga Övriga HelaEU EFTA
världenländeri-länder

11017 32 259djurLevande
1 457564 29133730köttvarorochKött

000l 1194 78728ochMejeriprod. ägg
blötdjurkräñ-Fisk, o

3 370326721890 1 434m.m.
Spannmål varoro

830202 13531801 095därav
220908 8880 1364 1grönsaker 4 070ochFrukt

sockervarorSocker,
067l93 13098746m.m.

Kaffe, kakao, te,
197218 440 26842551m.m.

1 760170 40371180livsmedel 1Div.
3 7801295481482 953Drycker

000154 1226470150Tobaksvaror
30869774157Oljeväxtfrön
005150 38792477Oljor, fetter -
983364 1215218185Fodermedel 1
088962 31045 5407 5674 415Totalt

grönsaker med 8,2ochfrukt-1994importpostenDen största var
hälften frånhela importen,fjärdedeldrygtmiljarder kronor, varavaven

komkaffe, kakao DärnästEU-länder. Näst te,störst posten m.m.var
alkoholdryckermed enbartkronor,miljarder nästandrycker, 3,8posten

frånhärrörande EU-femtedelarfyratillochhälften vin näradrygt
blötdjur,och 3,4inkl. kräft-fisklikaområdet. Nästan är postenstor

EFTA-områdetfrämst frånkomFiskprodukterkronor.miljarder varav
sigtilldraroch köttvaror,kött ettlevererade 95%. PostenNorge som

detstod för knappt 5%ochåttonde platsförstkomintresse,stort av
importvärdet.totala

1994-1995Importutvecklingen4.3.4

metodproblemochStatistik- m. m.

slag fannstraditionelltÅr statistikför vilketsista årdet1994 avvar
registreras1995EU-ländema. Fr.o.m.utrikeshandel medSverigesöver
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inte handeln mellan Sverige och övriga EU-länder vid Statisti-gränsen.
ken bygger i stället på rapporteringar från tillverkare/exportörerstörre
respektive importörer. handelDen bedrivs mindre företag skattassom av
schablonmässigt; den kan inte uppdelas detaljerat på sigmer vare
enskilda länder eller enskilda produkter.

Omläggningen har kraftigt försenat den svenska handelsstatistiken.
F.n. finns endast siffror publicerade för huvudgrupper underav varor
första halvåret 1995. De sedvanliga bearbetningar Jordbruksverketsom
regelmässigt handelsstatistikensgör uppgifter livsmedel och jord-av om
bruksprodukter, omräkningart.ex. och grisköttnöt- olika föräd-av av
lingsgrad till helkroppsvikt, föreligger inte.ännu

Tolkningen importutvecklingen 1994-1995 måste flera skälav av
med försiktighet.göras En konskvens omläggningen Sverigesav av

handelsstatistik med EU-ländema fr.o.m.är 1995att endastman anger
leveransland och inte tidigare ursprungsland. Detta innebär im-som att

från EU-länder troligenporten överskattas. Den svenska valutans för-
svagning under de första fem månaderna 1995 innebar vidare im-att

fördyrades, dvs. hela stegringenporten importvärdet intemotsvarasav
volymökning. Det reducerade importtrycket medför dessutomav en att

importutvecklingen i viss mån underskattar den underliggande effekten
vårt EU-inträde.av

Utrikeshandeln totalt januari-juni 1995

Den svenska valutans försvagning under första halvåret bidrog1995 till
Sveriges totalexportatt och tjänster ökade med 26%av änvaror mer

den totala importen med 21%. Denna tendens gällde ännu utpräg-mer
lat för livsmedel. Exporten livsmedel, värdemässigt motsvaradeav som

tredjedel importen, ökade således med 52% medan importenen av
endast ökade med 6%.

Livsmedelsimportens delposter januari-juni 1995

Den totala livsmedelsimporten under första halvåret 1995 tabellse-
4.6 uppvisar i de flesta fall måttliga ökningar jämfört med- samma
period 1994. Importen i löpande priser, och det går inte frånanges att
dessa få fram volymutveckligen. Den relativa ökningenstörsta om-

bortser från den något mindre oljefrön och oljehaltigaman posten
Ävenskedde för köttnötter och köttvaror +45 %. fiskposten ökade-
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liksom kaffe, kakao, och kryddor. del vårbetydligt, Enrätt posten te av
från särskilt hel lax, till andrafiskimport Norge, EU-reexporterasav

dryckesimporten kan sammanhänga medländer. Halveringen attav
hunnit komma med i urvalet företag.importörer intemånga avnya

summariska bearbetningar im--Jordbruksverket, gjort vissa avsom
importen från under första hälftenportstatistiken, EU 1995attanger av

ñärdedel, många gånger bekostnad importmed knapptökat aven
från tredje land.

livsmedel under första halvåretTotalimporten 19954.6Tabell av
uppdelad huvudposter. Miljonerperiodjämfört med 1994,samma

procentuell förändringrespektivekronor

FörändringJan. -Juni Jan. -Juni
1994 1995 procent

Levande djur 44 -1149
052 45och köttvaror 725 1Kött

mjölkprod. och 461 494 7Mjölk, ägg
869 22kräftdjur och blötdjur 1 538 1Fisk,
833 -3Spannmål och därav 854varor

4 073 4 459 9Frukt och köksväxter
och honung 450 481 7Socker

039 24Kaffe, kakao, och kryddor 1 647 2te
Åtbara 654 30oljor och fetter 505

194oljehaltiga 72 212Oljefrön, nötter
6livsmedel 911 962Diverse

285 13 167 17Delsumma 11
036 012 -502 1Drycker

934 -5Djurfoder exkl. spannmål 979
6300 15 113Totalt 14

januari-septemberEU-handelns utveckling 1995

Konsumentbered-har förviktigare livsmedelsposter SCBvissaFör
importutfallet under tiden januaritagit framräkningningens —

och jämfört medfördelat på berörda länder,september 1995, samma
Härvidmaterial redovisas i tabellmånader under 1994. 4.7.Detta anges

EU-ländernas andel därav.delsdels hela importen,
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Tabell 4.7 Importen vissa livsmedel dels totalt, dels från EU-av
ländema under januari-september jämfört1995 med månadersamma
1994, miljoner kronor

Totalt För- Därav EU För- EU %i av
ändr. ändr. totalt

1994 1995 % 1994 1995 % 1994 1995
Nötkött, färskt 177 229 29 154 227 47 87 99
Nötkött, fryst 237 210 -11 68 113 66 29 54
Nötkött, 414 439 6 222 340 53 54 77summa
Griskött, färskt,

.fryst 213 468 120 149 448 201 70 96
Fjäderfäkött 5 17 240 5 16 220 100 94

saltat, torkat,Kött,
rökt 38 44 16 33 43 30 87 98

berett,Kött,
konserverat 191 248 30 126 198 57 66 80
Mjölk, grädde 7 2 -71 7 2 -71 100 100
Fil- youghurt dyl. 30 82 173 29 82 183 97 1000
Smör 3 1 -67 3 1 -67 100 100
0st 475 515 8 434 499 15 91 97
Ägg 31 19 -39 28 19 -32 90 100
Ris 203 50 -75 22 29 32 11 58
Margarin 60 64 7 5 1 54 6 85 84
Socker 55 40 -27 18 38 111 33 95

Generellt pekar materialet på ökning EU-ländemas andel våren av av
import de här granskade livsmedlen, samtliga tillhörande kategorinav
jordbruksbaserade produkter. Beaktas bör vad tidigare,poängteratssom
nämligen fr.o.m. 1995 leveransland, inte liksomatt tidigareanges ur-
sprungsland. kanDetta medföra EU-ländemas andel 1995 blivitatt

liksom tidigare ursprungsland hadestörre än kunnatom anges.
köttsortimentet,För produkter halva tabellen, ökade EU-upptarvars

importen med 50%, och det färska/kylda nötköttet härrörrunt näraav nu
100% importen från EU. hälftenDrygt det importerade färskaav av
nötköttet irländskt. Polen den1994 leverantören fryststörstavar var av
nötkött, 1995 det från Danmark köpte mest.men var som

Värdet den totala grisköttsimporten fördubblades och andelen där-av
från EU tredubblades. dansktDet griskött stod för ökningen.av var som
tidigare betydandeDe leverantörerna Polen och USA tappade marknad.
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kött, berett eller konserverat, ökade likaPosten kraftigt de öv-som
riga köttpostema, och domineras liksom tidigare Danmark, Tysklandav
och Nederländerna. saltat, ellerKött, torkat rökt, litenär posten som
domineras Danmark.av

Äggimporten ha minskat kraftigt, vilket enligt branschen fel.äranges
svenska äggnäringen sig utslagningDen på grundsäger näravara av en

omfattande import från Finland. ofta företag företarDe små dennasom
handel ingår inte i den officiella handelsstatistiken.

filmjölk och youghurt inte den ökade kraftigt.Posten Deär stor, men
ökande kvantiteterna kom främst från Finland, mejeriföretag Valiovars

Ävengjort inbrytningar i östsverige, och från Tyskland. importen av
fjäderfäkött ökade, den obetydlig och domineras franskärmen av vara.

fördelning på de kvartalen 1995 visar i flera fall ök-Importens tre
ningar under det tredje kvartalet, vilket torde sammanhänga med denatt
svenska valutan då började återhämta sig efter sin nedgång under främst

januari-maj.perioden undantag utgjorde importen franskEtt ost,av som
bojkotten franskapå grund sjönk under det tredje kvartalet.motav varor

Inhemsk jordbruksproduktion4.4

deltar i marknad forjordbruksprodukter,Sverige EG:snu gemensamma
politiskt fastställda priser. betyder bidrag,med stöd,Detgemensamma

mjölkkvoter och regleringar Sverige tidigare hadetypav en som av-
skaffat efter den livsmedelpolitiska reformen 1990.

Totalt visar resultaten intäktsökning for jordbruket med 8,3%sett en
Direktstöden, dvs. främst arealbidrag och djurbidrag ökadeunder 1995.

med miljarder jämfört med sammanlagda direktstödet2 1994. Detöver
till svenskt jordbruk uppgick under det första EU-året till miljarder5

för lejonparten: miljarder kronor, enligtkronor, stått 4,8EUvarav
redovisningar. de stödformema varit heltJordbruksverkets Om inya

kraft under kunde direktstöden ha ytterligare miljardredan 1995 gett en
kronor till svenska lantbrukare. Produktintäktema för jordbrukssektom

helhet minskade från till miljarder kronor. Tilläggas kan23 22,4 attsom
höjda miljöavgifter och drivmedelsskatter kostat lantbruket miljoner700
under 1995.

Införandet EU-regleringama för det svenska harjordbruket gettav
incitament kommer fortsatta effekter på produktions-attnya som ge

inriktningen.
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4.4. Vegetabilieområdet1

svängningarnaDe i användandet den svenska åkerarealenstora underav
90-talet beror på jordbrukspolitikens föränderliga regelflora. Lantbruket
har sig först efter den svenska livsmedelspolitiska refomenanpassat
1990, innebar åkermark omställdes till livsmedels-att änannatsom
produktion, och sedan till EU-politiken, innebär ökade arealbidragsom
för spannmålsodling, samtidigt krav på träda.ettmen

förändringenDen för växtodlingen i och med EU-inträdetstora är
införandet EU:s arealbidrag högre de svenska areal-är änav som
bidragen fanns under omställningsperioden efter den livsmedelspol-som
itiska reformen 1990. Arealbidragen regionalt differentieradeär genom

Sverige indelat i produktionsområden,5 och bidragenär föratt spann-
mål varierar mellan 1659 och 666 kronor2 hektar för 1995/96. Införper
EU-anslutningen hade från svensk sida framförhandlats den bidrags-att
berättigade arealen skulle bli 1,8 miljoner ha. Spannmålsarealen dockär

bara miljoner1,4 ha. Sverige och Finland några de fåärnu av
medlemsländerna i därEU maximalt tillåten areal inte utnyttjas. Det
råder i Sverige osäkerhet hur mycket de gamla omställningsarea-om av
lema det lönsamt omvandla till spannmålsareal.är att

inkomstutvecklingen grundpå regleringarav nya

svenskaDen politiken före EU-inträdet innebar nedskärningar in-av
lösenpriserna och exportstödet till spannmål. Genom EU-medlemskapet
finns möjligheter stödja och interventions-att exportennu nya genom
lagring hålla priserna Spannmålsproducenterna bedömdes ocksåuppe.
i förväg tjäna på EU-medlemskapet.mest

reformerade sin jordbrukspolitikEU 1992. Utvecklingen på världs-
marknaden har sedan gått högre spannmålspriser Demot än väntat.
arealbidrag beslutades skulle kompensera1992 jordbrukarna försom en
sänkning interventionsprisema för spannmål. När marknadsprisemaav

istället stigit har inkomstutvecklingen för spannmålsodlama blivitnu
påfallande god. har därför underEU 1995 till och med tillämpat export-
skatt på spannmål istället för det normala exportbidraget.mer

Höjda priser och bidrag tillsammans inkomstökningar 1995 iger
Sverige på hektar20% jämfört med föröver 1994 spannmåls-per
odlingen. exempelvisFör har arealbidraget i och med EU-inträdetvete
ökat från till900 2200 kronor hektar medan produktpriset ökat frånper
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till 1,18 kronor kg, totalt1,12 ökning från till7 900 600 kro-9per en
hektar.pernor

Enligt statistikEurostats förändringar i jordbruksinkomsten iöver
olika länder, har svängningarna i Sverige varit anmärkningsvärt stora.
Jordbruksinkomsten, förädlingsvärderealt arbetskrafts-mätt som per
enhet, minskade i Sverige 21% under för1994, sedan öka med 26%att

då arealbidragen efter1995, EU-inträdet ökade med 150%. Detta är
dock sanning med modifikation, påpekas i Jordbruksekonomiskaen som
meddelanden från Jordbruksverket. En övergång har skett till EU:s
räkenskapsår, och den sista utbetalningen före EU-inträdet gällde bara

halvår, medan budgetårEU:s kalenderår.ett avser

Omställning åkerarealenav

förutsätterEU:s arealbidrag viss del arealen läggs i träda underatt en av
året. Arealbidragen till trädan varierar i Sverige mellan och2101 3377
kronor hektar de fem olika produktionsområdena. Trädeskravetöverper

del politiken för minska överskottsproduktionenär atten av av spann-
mål inom Sverige tillämpadeEU. tidigare med s.k.ett system om-
ställningsstöd för areal ställdes till användning änsom om annan
prisreglerade grödor, det rådde överproduktion på och därförsom som
måste med dyra stöd. samband med den livsmedelpolitiskaIexporteras
reformen 1990, då avregleringar skulle leda till mindre Överskotts-
produktion, genomdrevs den svenska "överskottsarealen" skulle stäl-att
las varaktigt till användning. Stöd för denna omställning.om annan gavs

utnyttjade svenska åkerarealen harDen ökat från till2,6 2,7 miljoner
hektar mellan och1994 1995. berorDetta delar den arealatt stora av

omställningsareal1994 i s.k. vänteläge då räknadessom var som
obrukad mark. omfattade1994 det svenska omställningsprogrammet

ha,349 000 10% den svenska åkerarealen. detta lågAvänmer av en
del i vänteläge, 165 ha. svenska000 Det omställningsprogrammetstor

kom grundpå EU-inträdet inte fullföljas och antal bönderatt ett stortav
hade uppbärande omställningsbidrag inte påbörjat någontrots av ny
odling på sina omställningsarealer; de hade bara låtit jorden ligga i
vänteläge, Många dessa valde efter EU-inträdet det gamlaattav ur
svenska omställningsprogrammet och betala tillbaka omställningsbi-
dragen, för istället bli berättigade till arealbidrag.EU:s På grundatt av

arealbidragsregler kräverEU:s viss del arealen ligger i trädaatt att en av
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trädades i Sverige 1995 ungefär 10% åkerarealen, nämligen helaav
ha276 000 endast ha50 000 1994.mot

denAv brukade åkerarealen i juni 1995 användes 300 800 ha till
brödsäd, ökning med från10 000 Fodersädsarealen1994. hade mins-en
kat med och vallarealen10% med femtedel. Potatis och sockerbetoren
ökade medan oljeväxter7% minskade med fjärdedel. Beaktas bören
dock statistiken arealanvändningen från 1995 gäller läget i juniatt över
månad och speglar därför, liksom skördesiffroma från hösten 1995,
fortfarande tidigare odlingsbeslut såsom växtföljder och 1994 års
höstsâdd. Hela vidden EU-inträdets påverkan på jordbruksproduk-av
tionen märks därför inte redan i 1995 års siffror.

otalproduktionenT

1995 års siffror visar liten ökning jordbrukssektoms produkt-en av
intäkter på vegetabiliesidan. Skörden höstvete totalt1995 överav var
1,3 miljoner ökning från knappt miljoner1,2 året innan.ton, tonen
Sedan hade den1990 livsmedelpolitiska reformen medfört nedgången

spannmålsproduktionen från tidigare skördar med miljoner2över tonav
höstvete. brödsädesarealNär åter i bruk potentialen förär ärnu mer

skördar kommande betydande.år Nonnskördama hektar, dvs.stora per
den beräknade långsiktigt genomsnittliga avkastningen oberoende av

harårsmån, ökat med 10% 1990. Totala skördarna fodersädsen av som
korn och havre har minskat med tredjedel 1990, ochen sen var
ytterligare något lägre 1995 1994. Incitamenten odla fodersädän att är
mindre i eftersom där inte finnsEU något fastställt pris havre.påt.ex.

Höstsådden innebär1995 förändringar läget förestörre EU-gentemot
inträdet. Höstvetearealen ökade till 000 ha, vilket320 hela högre40%är

eller1994 30% genomsnittet för de femän åren.över Detta ärsenaste
den omfattande höstveteodlingen i Sverige sedan mitten 1970-mest av
talet, och det har möjliggjorts tidigare omställd åker åter tagits iattav
bruk. Skördesiffrorna kommande år kommer därför troligen att mera

Ävenmarkant öka jämfört med läget globalt1994. pekar prognoserna
kraftigpå uppgång i produktionen år, vilket kan leda tillnästaen

prisfall och ökning interventionslagren.av
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4.4.2 Animalieomrâdet

Antalet mjölkkor minskade med 4% mellan juni 1994 och juni 1995.
allmänna trendenDen till nedgång i antalet mjölkkor tycks ha förstärkts

vid EU-inträdet. lnvägningen mjölk har i Sverige gått ned 3,4%av
under jämfört1995 med 1994.

Antalet övriga nötkreatur oförändrat, medan får och svinvar
minskade respektive1 2%. totalaDen slaktkvantiteten under första halv-
året 1995 2,9% högre under motsvarande periodän 1994. Störstvar var
ökningen för storboskap med %. Slakten5,5 svin ökade med 2%av
medan kalvslakten minskade med 14%.

Införandet olikaEU:s regelsystem på animalieområdet har inne-av
burit mycket arbete jordbruksverket och vissa anpassningsproblem
för lantbrukarna. EU:s marknadsordningar endast i vissa fall direktvar
tillämpliga i Sverige. Detta gällde speciellt för griskött, och fjäder-ägg
fäkött, där inteEU har några reglerade priser.

Vid EU-inträdet behövde nationella regler fastställas för fördelaatt
tillförhandlad landskvot på gårdsnivå, i de fall någon formen av pro-

duktionsrätter del i Detta gällde förutgör tackorsystemet. samten am-
och dikor, där produktionsrätten förutsättning för erhålla stöd/är atten
bidrag, för mjölkproduktionen, där kvoten i principsamt utgör övreen

för vad den enskilde tillåts producera.gräns

Alj0"lk

Den förändringen i mejeribranschen i och med EU-inträdetstora har
varit införandet exportbidragEU:s med GATT-regler, borttagandetav

den gamla svenska mjölkregleringen och införandet mjölk-EU:sav av
kvoter.

I får varje landEU kvot fördela på sina mjölkproducenter.atten
Sveriges landskvot för mjölk 3,3 miljoner vilket Jordbruks-är ton, av
verket fördelats på 18 000 producenter. Sverige inlemmadesnästan i

kvotsystemEU:s för mjölk den april1 1995.
fördela landskvotenAtt medförde betydande arbete. Förslag till

fördelningsprinciper hade lagts den gamla regeringen och ett nyttav
lades den efter valet 1994. Så utfärdade riksdagen förordning.av nya en
Statens jordbruksverk utfärdade föreskrifterna och påbörjade verkstäl-
landet fördelningen under våren 1995. harRRV granskat införandetav

mjölkkvoter och hela Jordbruksverkets administration be-attav anser
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höver Vad gäller de totala konsekvensernaöver. övergången tillses av
mjölkkvotsystemEU:s detRRV för tidigt dra någraattanser vara

slutsatser. fortsattaI bör dock skattebetalarnasöversyner och konsumen-
kostnader för mjölkkvotsystemet beaktas.ternas

Fördelning landskvoten har skett, och därefter har möjlighetav nu
för handel med kvotema. Ungefär 3% landskvotengetts tillär uteav

försäljning vilket ganska väl med hur mångastämmer vill köpa.som
Där brukar köpintresset säljintresset.prövatssystemet större änvara

fördröjda fördelningsprocessenDen ledde till sänkt mjölkinväg-en
ning och landskvoten underskreds för 1995.

Osäkerhet har rått straffavgiftema vid överskridande kvoten.om av
Staten skulle ha betalt straffavgiftema i början. behövsNu det inte för
1995, efter april1 1996 får bönderna själva stå för eventuellamen
straffavgifter.

Avräkningspriset, dvs. priset lantbrukarna får för mjölk leve-som
rerad till mejeri, har under legat1995 knappt 10 föregående årsöre över

debattennivå. framförsI från lantbrukarna priset till producentemaatt
borde öka med minst 50 Enligt Skogs- och Lantarbetsgivar-öre.
förbundets analysavdelning borde priset höjas med öre/kg för20 att ge
lönsamhet rationellapå gårdar. Detta mjölkproduktionens lönsamhetär
sedd enbart från kostnadssidan. Enligt marknadsmässigtett synsättmer

råderlönsamheten i mjölkproduktionen tillräcklig så längeär det
efterfrågan utbjudnapå mjölkkvoter och den tillgängliga kvoten i stort

utnyttjas.sett
Vecka 3 1996 låg den svenska produktionen kvotutnyttjande,97%

i helhet ökade invägningenEU mjölk med 1,6% undermen som av
ökningar1995; skedde i Tyskland och Nederländerna. Problemetstora

ekvationen inte ihop:går konsumtionen i och vadär EU fåratt som
med bidrag enligt GATT-överenskommelsenexporteras är sammantaget

mindre mjölkkvantitet lantbrukets samlade kvoter. fannsDetänen
tidigare planer på minska totala kvotutrymmet 1-2% år, deatt per men
har inte genomförts.

EU-länderna för tredjedelstår den globala invägningenen av av
mjölk och Ryssland för fjärdedel. Smörpriset världsmarknadenpå haren
ökat, bland på grund import Ryssland från i börjanEUannat storav av

1995. Rysslands produktions- och handelsutveckling avgörandeärav av
betydelse för den globala handeln och därmed EU:s exportmöjligheter.

helhet ökadeI EU smörlagren slutet 1995. USA ochImotsom av
Australien produktionen öka under 1996.väntas

GATT-avtalet började implementeras den juli förl svensk del.
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utvidgningEU:s har inneburit måste räkna taken föratt export-man om
bidragen. Justeringar sker uppåt för inkludera de medlems-att nya
länderna. På smörområdet ligger väl under exporttaket, dvs. ut-man

för med bidrag fortfarande Lönsamhetenrymmet export är pågott.
produkterna blir exportbidragen sådan produktionatt smörgenom av
och mjölkpulver bra val för mejeriema. Smörmarknadenär harett varit
god och exportbidragen höga. För smörolja har dock bidragen sänktsnu
på grund bra världsmarknadspriser. En sänkning har skett nivånav av

bidragenpå för pulver och Där många licenser ochost. utrymmetges
begränsat.är

Kött

Grisköttsproduktionen i såväl Sverige EU helhet gick nedsom som
något under 1995. Grisköttsmarknaden i EU endast lätt reglerad iär

grisköttCAP, behandlas förädlad spannmål. principI tillämpassom
enbart med exportbidrag inte något interventionspris-ett system men

eller någon produktionskvotering. Grisköttsproduktionensystem har fått
det trodde försämre några år sedan eftersomän marknadsprisetman
sjunkit och den internationella handeln med exempelvis Japan minskat
och blivit osäkrare. Svenska producenter har fått vidkännas kraftigten
ökad konkurrens från övriga EU-länder, främst Danmark. För
konsumenterna har ökad konsumtion blivit följden den ökadeen av
importen och de lägre priserna.

Nötköttsproduktionen i Sverige ökade med 3% under 1995. Exporten
har minskat och omorienterats till EU-länder. frånImporten EU-länder

Irland och Tyskland har priserna och konsu-pressat gynnatsom
Lönsamheten för köttproduktionen neråtmenterna. pressas om man ser

till priserna. På grund djurbidragen blev dock den beräknade intäkts-av
ökningen för driftsinriktningen nötkött +18% under 1995. nötkötts-För
produktionen helhet bör dock mjölkkoma förstårnoteras att storsom en
del köttproduktionen. djurbidragEU:s för nötkött dock inte tillav ges
mjölkkor bara till handjur och dikor. Lönsamhetenutan isamt am-
ungdjursuppfödningen har under året alltså varit hygglig, och med EU:s
växande miljöstöd har extensiv köttproduktion framtid. Lönsamhets-en
förbättringen naturligtvis i stödområdena, där kom-störst ävenvar
pensationsbidrag och miljöstöd utgick.
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Produktionen nötkött i helhetEU i oförändradär stort settav som
under 1995. Problemen framöver GATT-taken för nötköttsexportär att
sänks för ochår år sitter väldigt trångt.man

skulle bli problem konsumtionenDet inom skulle falla.EUstora om
förFarhågoma konsumtionsminskning grund image-är storaen av

problem för nötkött. Anledningen bland den aktuella "galna-ko-är annat
sjukan".

frivilliga ursprungsmärkningen förDen kött kan komma att gynna
svenskt kött i Sverige. Redan under 1995 ökade konsumtionen av

Åsvenskt nötkött den totala konsumtionen. andra sidan kan iänmer
forädlingsledet kött importeras till charkvaror konsumenternautan att
uppmärksammar detta. också lönsamhetsskillnaderDetta mellan rentger

chark,kött och vilket leder till strukturomvandlingar inom förädlings-
ledet.

och lammköttsproduktionenFår- har gått ned under 1995 medan
importen ökat, särskilt från EU-ländema. Nedgång i priserna till produ-

motverkas djurbidrag liksom nötköttsmarknaden.centema av

Slutsatser4.4.3

visar utvecklingen förväntningarna från tiden föreSammantaget EU-att
medlemskapet någorlunda har infriats.

blev lönsamhetslyft förEU-inträdet spannmålsproducenter iett som
svenska politiken hade betydligt mindreden tidigare villkor.gynnsamma

Produktintäkterna vegetabiliesidan har ökat för jordbruks-på något
sektorn helhet, beroende på ökad spannmålsproduktion och högresom

Enligt Jordbruksverkets beräkningar har intäktsökningen underpriser.
varit för företag med inriktning växtodling, huvud-1995 21% mot

ökade och dessutomorsakerna det arealbidraget höga mark-oväntatär
nadspriser.

Animalieproduktionen har inte fått inkomstutveckling,samma men
inte Animalieprisema har sjunkit ungefärdet heller somväntat.var

för mjölk. jordbrukssektom helhet har produkt-Förväntat utom som
för animalier minskatintäkterna något.

köttdjursföretag beräknas intäktsökningen företagsnivåpå tillFör
grund djurbidrag. grisköttsproduktionen märkspå För18% av nya en
intäktsutveckling, minus Köttproducenterna har fåttnegativ 5%. vid-

konkurrens från övriga EU-länder, märkts i slutetkännas somen mer av
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1995 på grund den svenska valutan stärkts. Fortsatta struktur-attav
omvandlingar i industrin ocksåär vänta.att

Förväntningarna inför medlemskapet mjölkpriset skulleattvar vara
ungefär oförändrat. Mjölkpriset till jordbrukama ökade dock något under
året på grund mjölkbrist i landet. Beräknad intäktsökning vid drifts-av
inriktningen mjölkproduktion inklusive5% de kompensations-är nya
bidragen miljöstödet till vall och betesmark.samt

Framtidsutsikterna beroende EU:s hanteringär överproduk-av av
tionsproblemen skapats den jordbrukspolitikensom av gemensamma
CAP. GATT-avtalet begränsar möjligheterna fortsätta medatt exportera
subventioner.

Ekologiskt4.5 producerade livsmedel

Efter EU-inträdet har den ekologiska arealen i Sverige under 1995
Åtgärderfördubblats till omfatta 3,5% hela åkerarealen.att föreslåsav

i utredning för utvidgning till 10% jordbruksproduktionen.en av
ekologiskaDen produktionen har under fått1995 ökat stöd genom

miljöstödsprogrammet hälftenfinansieras från EU.som
EU alltså stöd till ekologiskt jordbruk inom för jordbruks-ger ramen

politiken. harEU också regler för vad får kallas ekologiska livs-som
medel i marknadsföringen den marknaden. Både stödgemensamma
och kriterier skiljer sig från de tidigare svenska motsvarigheterna.

växande efterfråganDen ekologiskt odlade produkter huvud-är ett
skäl till verksamheten ökar. Pris, tillgänglighet, marknadsföringatt och
kunskapsbrist har dock varit hinder för utvecklingen. konsument-Ett
intresse likaväl intresse för handeln här hitta smidigareett är attsom
distributionsvägar mellan konsument och producent.

4.5.1 Utvecklingen efter EU-inträdet

Efter EU-inträdet har den ekologiska arealen i Sverige under 1995
fördubblats till omfatta 3,5% hela åkerarealen. Antalet producenteratt av
anslutna till Kontrollföreningen för ekologisk odling KRAV ökade

år från till1600 2500. flestaDe de animalieprodu-ärsamma av nya
de ekologisktAv odlade 100 000 hektaren används fjärde-center. nu en

del till spannmålsodling, medan 60% vallareal.är
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Fortfarande produktionen liten förhållandei till den totala konsum-är
tionen livsmedel i Sverige. Grönsaker fortfarande den vanligasteärav
ekologiska produkten. Marknadsandelen för olika slags ekologiska grön-
saker varierar mellan några få till tio kött kanFörprocent.upp
marknadsandelen räknas i promille i Utvecklingenän procent.snarare
för animaliska livsmedel från ekologisk uppfödning har dock varit
uppåtgående de åren. kommerNu 1,7% Arlas mjölk frånsenaste av
ekologiska gårdar.

Ökat miljöstöd för ekologisk produktion

effekt medlemskapet iEn EU den svenska ekologiska odlingenär attav
omfattas de regler EU ställt för vad får kallasnu av som upp som

ekologiska livsmedel i marknadsföringen den mark-gemensamma
naden. skillnad efter medlemskapetEn regler inomär attannan nya
jordbrukspolitiken införts för stöd till ekologisk odling.

Ekologisk odling kan få stöd med enhetligt belopp hektarettnu per
och år under femårsperiod. Avsikten med stödet överbrygga detär atten
inkomstbortfall övergång till ekologisk odling innebär på grundsom en

karensregler och eventuellt lägre produktionsresultat i intensivänav
konventionell odling.

Arealstödet till ekologisk odling kronor hektar900 i mindreär per
gynnade områden och kronor1600 ha i övriga landet. Ekologiskper
djurhållning kan därutöver 600 kronor hektar för vallareal.ge per
Hälften stödet betalas inom för miljöprogrammet enligtEUav av ramen
förordning 2078/92.EEG Stödet till vallareal och träda förbättringarär
för de ekologiska odlama jämfört med det gamla svenska stödet. Särskilt
har spannmålsgårdama fått det bättre möjligheterna till träda ochgenom
gröngödsling.

Till detta stöd till odling och djurhållning vid ekologisk produktion
finns miljoner330 kronor år, vilken dock bli heltväntasen ram om per
utnyttjad först Endast1999. 100 miljoner blev utnyttjat under 1995.

för närvarande miljonerDessutom 50 kronor årligen till rådgivningges
och utbildning lantbrukare för öka intresset för ekologisk produk-attav
t1on.

Regelverket för det ekologiska lantbruket den gemensamma
marknaden i innebär vissa produktionsmetoderEU godkändaäratt som
listas i s.k. positivlistor. inte dessaDet i listor förbjudet.ärtassom upp

lång tid ändra dessa detaljerade regler och flexi-Det störretar att en
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bilitet och möjlighet till anpassningar efter lokala Förhållanden efterlyses
från både odlarhåll och Jordbruksverket.

Enligt regeringsbeslut skall EU:s förordning ligga till grund för vilka
svenska odlare får stöd för ekologisk odling. Jordbruksverket harsom
därför under 1995 utarbetat regler för detta. Reglerna har inteännunya
funnit sin slutgiltiga form för mycket kritik från odlarhåll.utan utsatts

problematiskaDet har varit kravet ekologiskt utsäde skaatt användasi
odlingama. Det råder brist på sådant utsäde och odlama tycker därför

kravet för tidigt ställt.är Kravet kanatt bara uppnås på sikt. I Jord-
bruksverkets ekostödsbroschyr också i enlighet med EU-förord-angavs
ningen stallgödselregler faktiskt kräver kontroll. Jordbruksverketsom
har dock inte tänkt igenom hur kontrollen ska gå till, påpekades i

från odlama. Troligen kommer ingenprotester kontroll utföras underatt
1996, regler utarbetas till års ansökan.nästamen

Miljöstödsprogrammet skall utvärderas 1997 och då blir det också
dags utvecklingen för den ekologiskaatt produktionen.summera

utredningEn inom Jordbruksverket har nyligen utarbetat aktions-en
plan för utvidga den ekologiska produktionensatt omfattning till 10%

jordbruksproduktionen. Utredningen sig inte någotav utgöramenar
inslag i debatten kring för- och nackdelar hos olika produktionsformer
i framtiden utgår från riksdagsbeslutet med dennautan 10%- målsättning
Prop. 93/94:157, bet. JoU 1993/94:22, rskr. 1993/942272. Uppdraget

visa problemområdenär och behovatt insatser för att garanteraav en
långsiktigt hållbar produktionsform.

Konsumentperspektivet det gäller efterfrågannär ekologiska livs-
medel saknas till delar i detta arbete. Detta skullestora kunna tolkas

miljöskälen för ekologisk odlingatt tillräckliga ochsom attanses vara
avsättningen för produktionen bisak.är I Danmark finns mot-en en
svarande satsning för utökning det ekologiska lantbrukets omfattning,av

där uttalas målet utbudet ekologiska livsmedel skaattmen motsvaraav
efterfrågan vid sekelskiftet.

Aktionsplanen i förslag miljoner15utmynnar år skallett att per av-
för försök och utvecklingsättas inom ekologiskt lantbruk. Finansie-

ringen kan ordnas från kompensationsmedlen från förEU den svenska
revalveringen, och redovisas under Jordbruksverkets anslag för miljö-
förbättrande åtgärder.

Skogs- och jordbrukets forskningsråds SJF R för alternativaprogram
produktionsformer kommer avslutas i år. SJFR har i uppdragatt attnu
utreda behovet forskning inom den ekologiska jordbruks- och träd-av
gårdsproduktionen. SJF R kommer alltså förslag syftar tillatt avge som
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ekologisk produktion i landet. kompe-underlag for ökad Denatt ge en
tensuppbyggnad sker för vidareutveckla den ekologiska produk-attsom

produktionsformerkunna bidra till utveckla andrationen sägs även att
miljöanpassning.ökadmot en

hälsodimensionemaKvalitetsfrågor, miljö- och4.5.2

kommit alltmer i förgrunden för kon-hälsa har årEtik, miljö, senare
ökandemärks också bland konsumenternaintresse. Så ettsumenternas

livsmedel med speciella kvalitets-för ekologiskt framställdaintresse
med hänsyn till djurframställda etiskt godtagbartegenskaper, sättett

och natur.
livsmedlensosäkerhet eller vad gällermånga finnsFör pro-en oro

duktionsforhållanden, restsubstanser, tillsatser etc.
livsmedel har kvalitetsdimensioner: kost/för ekologiska tvåIntresset

gäller betydelsen olika kvalitets-respektive miljö/etik. dethälsa När av
utvecklingen från tidigare domi-ekologisk odling gårför ettargument

miljöargumenten framhålls alltmer.hälsokosttänkande tillnerande att
villvarför konsumenterna haundersökningar har gjortsFlera om
ekolo-fortfarande den vanligasteodlade grönsaker,ekologiskt ärsom

UtredningsinstitutLantbruketsEnligt studie 1987giska produkten. aven
alternativodlatmotiv för köpakonsumenternaLUI attattsomangav

Naturskydds-bättre. inomgiftfritt, nyttigare och smakar Experterdet är
livsmedelsfrågor uppfattar konsu-medföreningen arbetar attsom

växandemycket hälso- och miljöaspekter.skiljer så på Ettintementerna
hävdar de.jordbruk märks tydligt,för miljö och uthålligtintresse

Kravodlama i Sverige vinternkonsumentundersökning frånEnligt en
hälso-väljer KRAV-produktervanligaste skälen tillde1994 är att man

Kvalitets- ochföljda djuromsorgsskäl.och miljöaspektenaspekten av
Nyttigheten framhållsfärresmakaspekter relativtnämns sett personer.av

åldernihushåll med barn under årsärskilt 15 samt personeravav
högutbildade.Miljöhänsyn de De34-54 år. värnarpoängteras yngstaav

framhåller den bättresärskilt norrlänningarnadjuren, medanom
kvaliteten.

jämfört och konven-har ekologiskaLivsmedelsverket och SLU
bör tolkas med försiktighet dåframställda livsmedel. Resultatentionellt

"År ekologiskaFöda 8/95.Livsmedelsverkets tidskrift Vår Temanummer:nr
nyttigare"livsmedel
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endast antal studier finns tillgå. slutsats kansmärre En drasett att som
dock hälsosynpunkten vetenskapligt belagd. Sammanfatt-är att är

ningsvis från livsmedelsverket mycket forskning behövssägs att mer
innan kan säkerställa eventuella hälsobefrämjande mindre halterman

skadliga högre halter nyttiga substanser egenskaperämnen, hosav av
ekologiskt framställda jämfört med konventionella livsmedel. kanDetta
möjligen komma ha dämpande betydelse för framtida efterfrågan påatt
ekologiska livsmedel. Helt säkert det dock inte. Ekologiska livsmedelär
kan ändå kännas för vissa konsumenter.tryggare

Enligt Livsmedelsverkets sammanfattning det i dagens kunskaps-är
läge miljöaspekter, djuromsorg och helhetssynen vad gäller desnarare
icke förnyelsebara talar for val ekologiskanaturresursema som av
livsmedel.

Problem

Vad beträffar miljöaspekter kan konstateras det finns vissa problematt
natur-med den ekologiska odlingen. All odling innebär ingrepp iäven

landskapets ekosystem. Att ökning den ekologiska odlingenen av gyn-
den biologiska mångfalden bättre konventionell odling berorännar

främst på ekologisk odling sker kemiska bekämpningsmedel. Attatt utan
de ekologiska gårdarna inte använder konstgödsel innebär dock alls inte

problemet med kväveutlakning löses. finnsProblem medatt växt-
näringsförluster efter användning stallgödsel och kvävefixerandeäven av

Ökadebaljväxter vanligt i ekologisk odling. kunskaper behövsärsom
detta område.på Jordbruksverkets bedömning dock utökningär att en
den ekologiska produktionen till 10% inte påverkar dennämnvärtav

totala kväveutlakningen i landet eller målet halvera densamma till åratt
2000.

beträffarVad kvalitetsproblem det sedan länge känt for konsumen-är
ekologiskt odlat mjöl för brödbakning har lägre proteinhaltterna att än

det konventionellt odlade.
det gäller mejeriprodukterNär finns det inga studier den eko-om

logiska produktionsmetoden sådan skulle leda till någon kvalitets-som
forändring. Vissa kvalitetsfrågor och risker kan anledning tillsom ge
uppmärksamhet kända. växtföljdsskälAv odlas de ekologiska går-är
darna baljväxter och korna delvis foder vid konven-änannatmer ges
tionellt jordbruk. Exempelvis det grannlaga uppgift framställaär atten
ensilage god kvalitet under dessa förhållanden. kravStora ställs påav

Del Utvecklingen efter11 EU-inträdet



74 Konsumtion och utbud SOU 1996:62

teknik och kunskap. Vilka ensileringsmedel tillåtna enligt EU:särsom
regler kan avgörande betydelse.vara av

Vad gäller kvaliteten på köttprodukter kan konstateras ekologisktatt
kött för erhålla merbetalning måste uppfyllaatt kraven ställs ien som
butikerna. svårtDet få avsättning för "fel"är vikter, klass, fettgruppatt

och slaktdjur från ekologiska gårdar varieraretc, lika mycket i slaktvikt
och klassning de konventionellt uppfödda. Den ekologiskasom upp-
födningen köttdjur så liten omfattningär ännu det inteattav av ges
underlag för exempelvis omfattande ekologiskt sortiment chark-ett av
produkter, vilket skulle kunna avsättning för ekologiskt kött allage av
olika kvalitetsklasser. En del kött från ekologiskt lantbruk blandas därför
in i konventionella charkprodukter. alltsåDet angeläget för kon-är även

produktionsresultaten på gårdarna förbättrassumenterna att för eko-
logiskt kött, så den ökade ekologiska produktionen finner sinatt egen
avsättning på marknaden.

Marknadsföring4.5.3 och handel

inomIntresset industri och handel för ekologiska livsmedel har ökat
kraftigt de åren. Betalningsviljan för ekologiska produktersenaste är
enligt handelns mycket hög. Organisationen Konsumenterrepresentanter
i Samverkan har fått för prisjämförelser mellan olikagöraattpengar
butikskedjors priser på ekologiska livsmedel. Det ofta efter-sägs att
frågan ekologiska livsmedel utbudet. I underär större än annonser
våren hävdade1995 ICA och KF de köper allt producerasatt som
ekologiskt, något inte de ekologiska odlamas marknadsföringsorga-som
nisationer höll med Stora ökningar dock gång på köttsidan,ärom.
Ekokött räknar med fördubblingar och tredubblingar försäljningenav
under 1996.

ekologiskaDe marknadsorganisationema Ekokött, Samodlama
Sverige, Sveriges ekomjölksbönder och EcoTrade har bildaenats attom

särskilt Ekofrämjande, för främjande ekologiska livsmedel.ett organ, av
Verksamheten kommer till börja med drivas med statliga medel.att att

vill vidgaMan marknaden marknadsföring och information.genom
JordbruksverketsAv medel för konsumentfrämjande åtgärder har

bl.a. utgått medel till förbättrad livsmedelskvalitet och förstärkt informa-
tion till konsumenter, allergiker. mindreEn del detta har berörtt.ex. av
ekologiska livsmedel.
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Märkningsregler

För konsumenterna trovärdig informationatt det viktigt medärge en
oberoende märkning och kontroll ekologiska livsmedel.av

I EG-förordningen 2092/91 står ordet ekologiskt eller liknandeatt
exklusivt f°ar användas for produkter kontrollerats och godkänts isom

eller utsedda kontrollorgan i de olikastaten länderna.staten Iav av
ståSverige har ochKRAV svenska Demeterförbundetstaten utsett att

för kontrollen, dvs endast KRAV- och Demetermärkta produkter får
benämnas ekologiska. Dessa organisationers kontrollverksamhet har
redan åren före EU-inträdet fått stöd med miljoner kronorett par
årligen, vilket inneburit 50-procentig subvention kontrollkost-en av
naden, för höga kontrollkostnader inte skulleatt hinder förutgöra ett
utvecklingen det ekologiska lantbruket. innebärKRAV kontrollav av
produktionsmetoden, inte produkten.

förKrav för växtodlingen är:

handelsgödsel eller bekämpningsmedel-

karensår under omställningen från konventionellett till ekologisk-
odling

inte hela gården ställts ska den ekologiska odlingenom om, vara en-
avgränsad del.

förKrav djurhållningen är:

ekologiskt odlat foder

utevistelse, djuren utlopp för specifika behovge

god djunniljö förebygger sjukdomarsom-

slakt onödigt lidande.utan

Många mindre "halvaltemativ" marknadsförs med likartadesteg, argu-
ekologiska livsmedel krav-godkända,ment exempelvisärsom men
odlat bekämpningsmedel,sprättägg, närodlat, kött frånutan utegångs-

djur. grundIntresse kunskap miljön, hänsyn till djur ochav om om-
den hälsan, innebär kanske inte självklart konsumen-attsorg om egna
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form miljövänlig produktionden specifikaväljerterna som numeraav
beteckningen ekologisk.får ha

IP-märkning. "Integrerad produktion"diskussion pågår s.k.En om
lantbrukarnas vaddel de svenska LRFkan strävan motsom en avses
jordbruk. innebärkallar världensi reklamen IP strävanrenaste atten

bekämpningsmedel, ianvändningen handelsgödsel ochminska menav
lönsam-till den företagsekonomiskabalanserad takt, hänsyntarsomen

fler märken sinainte intresseradHandeln verkar dockheten. änavvara
och KRAV.egna
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livsmedelskvaliteten

skedde de förändringarnagäller livsmedelskvalitetenVad största
livs-svenska konsumenter redan EES-avtalet, dåför genom

viktigtmedelslagstiftningen harrnoniserades med EG:s regler. Ett
livsmedelreglerna för importkontroll animaliskaundantag är av

bestämmelserefter EU-medlemskapet medfrån vilkaEU, ersatts
helhetsbild huregentillsyn.för För attmottagarens ge en av

har viktigaför livsmedelskonsumentemasituationen ävenutser
i med EES-avtalet tagits med i dettaförändringar skedde ochsom

kapitel.
attitydundersökningar visarKonsumentberedningens att en

EU-med-relativt andel svenska konsumenter attstor anser
har påverkat eller kommer påverka den svenskalemskapet att

frågan hur livsmedels-livsmedelskvaliteten negativt. påMen
flestaverkligen har förändrats under dekvaliteten 1995, attsvarar

oförändrad. Slutsatsen kan draden i ärär attstort sett man
negativa inställning till "smittatsvenskarnas i allmänhet EU av

för-eller konsumenterna bedömerdetta område,sig" på attatt
måstekommer lite längre sikt. Då konsumenternaändringarna

kvalitet ellertill välja mellan lågt pris, högställning attta
första handväljer endast tredjedel isvenskproducerat, enen

svenskproducerad vara.

livsmedelskvalitetVad5.1 är

innehåller bådesvårdefinierbart och diffust begrepp. DetKvalitet är ett
subjektiva ochfaktorer och faktorermätbara och objektiva ärsom som

Livsmedels-till och från tid tillvarierar från annan.person person
livsmedelslagstiftningen,delvis, framför alltkvaliteten regleras genom
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och efterlevnaden kontrolleras den offentliga livsmedelstillsynen.genom
Många de faktorer bidrar till livsmedlens kvalitet kan/bör dockav som
inte regleras. De bör utveckas i växelspel mellan konsumenterett och
producenter på marknaden, där priser och omolika slags information
produkterna, inklusive märkning, betydandeär styrande instrument.

Anslutningen till EES och EU har påverkat förutsättningarna för
svensk livsmedelspolitik, då harmonisering området till EU:sen av
regelsystem förutsättning förär deltagande i samarbetet. Livsmedels-en
kvaliteten har varit och omdiskuteratär underett helaämne anpass-
ningen till EU. EU har kritiserats för inte konsumenternasatt sätta in-

tillräckligt högt, för detaljtresse styrning på icke önskvärda områden och
för slapphet på områden där bra reglering skulle behövas.

5.2 EU-anpassningens betydelse för

livsmedelskonsumentema

EU:s bestämmelser på livsmedelsområdet innefattar märkning, livs-
medelsstandarder, livsmedelstillsatser och livsmedelskontroll. Dessutom
finns bestämmelser bl.a. vin- och spritprodukter, material ochom
produkter kommer i kontakt med livsmedel, livsmedel för särskildasom
näringsändamål, gränsvärden för främmande ochämnen ytvattenom

ska användas för framställning dricksvatten. Samtliga dessasom av
bestämmelser omfattades redan EES-avtalet. I EES-avtalet ingickav ca
175 direktiv på livsmedelsområdet, vilket har resulterat i kun-75ca
görelser utgivna SLV. Vad gäller veterinära frågor, därav gräns-
kontrollen animaliska livsmedel ingår, skedde de föränd-störstaav
ringarna Sverige blev EU-medlemnär i och med gränskontrollemaatt
försvann.

Flertalet bestämmelserna på livsmedelsområdet, bl.a. märkning,av
totalharrnoniserade,är dvs. Sverige kan varken ha eller mildaresträngare

lagstiftning. Minimireglering förekommer dock på vissa områden. Det
innebär enskilt land har möjlighetatt ett behålla eller införaatt strängare
regler.

Om regler saknas i EU på visst område gällergemensamma ett
nationella bestämmelser. Enligt den s.k. Cassis de Dijon-principen är
dock alla länder i EU enligt huvudregeln skyldiga tillåta importatt av

produkt lagligen tillverkas och marknadsförs i EU-land.en som ett annat
Undantag kan importlandet i frågagöras kan åberopa skydd förom
människors liv och hälsa. De nationella reglerna får dock inte såvara
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utformade de kan uttryck för godtycklig diskrimineringatt anses vara
eller handelshinder. Reglerna måste också stå i proportion till det man

skydda, dvs. ska använda minsta möjliga handels-attavser man
för dethindrande åtgärd vill uppnå.man

På livsmedelsområdet har kommissionen uttalat det gällernäratt
bestämmelser syftar till skydda konsumentintresset och redlighetattsom

handeln, i de flesta fall märkning tydligt redovisari är som varans
egenskaper och karaktär tillräckligt. EG-domstolen slutgiltigtDet är som

land får tillämpa regler de övriga. Cassis-avgör strängare änettom
mindreprincipen f°ar dock allt betydelse efterhand områdensom

detaljregleras i EU.
s.k. miljögarantin figurerade mycket i debatten inför folk-Den

omröstningen hösten och beteckningen syftar artikel1994, på l00a i
Romfördraget. Paragrafen möjliggör för enskilt land behållaett att

regler till skydd för miljö, hälsa och säkerhet EG-strängare även om
reglering finns området. restriktionerpå Samma gäller på desom
oreglerade områdena, dvs. bestämmelserna får förtäcktainte vara
handelshinder.

Övergångsbestämmelser inom för5.2.1 EESramen
och EU-medlemskap

medlemskapsförhandlingamaSverige deklarerade i med detEU att var
behålla svenska ambitionsnivån bl.a. miljö-,viktigt den höga påatt
och djurskyddsområdena vid deltagande i och/ellerIivsmedels- EESett

medlemskap i de fall anpassningen till regler bedömdesI EU:sEU.ett
försämraallvarligt situationen i Sverige krävde Sverige undantag i

införlivandetsamband med regler. På det veterinära områdetEU:sav
beträffandetillerkändes Sverige undantag kontrollett permanent av

infört från Tidsbegränsade undantag medgavssalmonella i kött EU. t.ex.
beträffande förbud antibiotika och kadavermjöl i fodret, fetthalt imot
mjölk och kontroll vissa allvarliga djursjukdomar i infört kött. Underav
övergångsperioden arbetar med sina regler, arbete därEU överatt ettse

också deltar för påverka i önskad riktning. inteSverige EU Om EUatt
ändrar regler kommer Sverige begära förlängda ellersina undantagatt
särskilda tilläggsgarantier, vilket redan har skett i fall vidarenågra se
tablå och de kapitel tablån hänvisar till.5.1
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Tablå 5.1

Undantag: Begärt Vad händer
t.o.m.:

Gränsvärden for bly och begärt Regler for offentlig tillsynsamt
kadmium i keramik råd till livsmedelsföretag ochavsett
for livsmedel handel utarbetas for närvarande

Livsmedelsverket, ochav en
kungörelse beräknas komma ut
under våren 1996.

Azo-färger, cyklamat Begärdes, Regeringen har beslutat att
god- "miljögarantin" och hän-prövamen

kändes visar till skydd for människorsav
hälsa forEU upprätthålla for-att
budet
se kap. 5.4.2.

Foder: Regeringen1998 har tillsattt.0.m. ut-en
Antibiotika redning ska undersökasom om-

generell antibiotikatillsats i
foder hälsorisk förär män-en
niskor se kap. 5.4.3.

Kadavennjöl Regeringent.o.m.1998 kommer att ge-
Jordbruksverket i uppgift att
undersöka kadaverrnjöl iom
djurfoder skadligt förär män-
niskor se kap. 5.4.3.

Djursjukdomar regler för kontroll:Nyapermanent
se kap. 5.4.3: undantag: ISO-standard ska användas.

Salmonella särskilda-
tilläggsgaran-
tier

"galna ko-sjukan" gränskontrollBSE Regeringen har ansökt hos-
kvarstår Kommissionen få be-attom

hålla kontrollen1996 BSE.t.0.m. av
Svinpest gränskontroll forSamma BSE.som-

kvarstår
1997t.0.m.

Lättmjölk fetthalt 1997 Regeringen har intet.0.m. ännu
bestämt hur skaman agera.
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Övrigt internationellt samarbete5.2.2

Codex Alimentarius det regelverk för livsmedelär namnet som
fram underarbetas FAO:s och förWHO:s gemensamma program

Standardisering livsmedel, Food Standard SyftetProgramme. är attav
skydda konsumenternas hälsa och redlighet i internationellgarantera
handel med livsmedel. Beslut inom Codex ligger ofta till grund för EU:s

regler. införoch Sveriges Samordning Codexmötena sker inom därEU,
Sverige deltar. regler finnsOm inom kan inteEUnu gemensamma
Sverige driva linje direkt Codex. Codex Alimentarius-gentemoten egen
kommissionen, högsta beslutande bildades 1962 ochär ärsom organ,

för de för närvarande medlems-151sammansatt representanterav
länderna. Kommissionen har 30 olika underkommittéer förberedersom
alla ärenden.

stadgar CodexWTO standarder ska ligga till grund för denatt
livsmedelslagstiftning reglerar handeln mellan länder. tvistOmsom upp-

mellan gällerkommer två länder Codex-reglema såvida inte land kanett
åberopa skydd för hälsa och säkerhet giltigt undantag.som

hel del nordiskt samarbete förekommerEn också, i Nordiskat.ex.
Ministerrådets ämbetsmannakommittéer, där arbetar mycket medman

försöka påverka beslut inom både och Codex.EUgemensamtatt

åsikter5.3 Konsumenternas om

livsmedelskvalitet

Konsumentberedningen vid flerahar olika tillfällen undersökt kon-
inställning till olika kvalitetsaspekter livsmedel. Undersumenternas

slutet 1995 gjordes den tredje mindre undersökningen dettapåav
Undersökningen täckerområde. delvis områden två tidigaresamma som

undersökningar från genomförda ochKoB 1992 1993. gjordeDessutom
forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet1994 på uppdrag

och detaljerad studie sju olika livsmedels-KoB störreav en mera av
och livsmedelskvaliteten, studie"Konsumentema Engrupper, av

konsumentupplevelser", SOU 1994: 12.l
Jämförelser i det följande avsnittet tidigaremed dessa under-görs

sökningar med studie, "Riskema med maten",samt gemensamten som
gjordes under Livsmedelsverket för1995 SLV och Centrumav
riskforskning. Tyngdpunkten kommer här läggas vid redovisaatt att
vilka förändringar i konsumenternas åsikter har skett sedan Sverigesom
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blev medlem i EU. Perspektivet i KOB:s undersökning från 1995 var av
den anledningen ettårigt, för förändringar efter Sverigesatt EU-med-
lemskap skulle kunna studeras, medan de båda tidigare undersök-
ningarna hade femårsperspektiv.ett

5.3.1 Livsmedelskvalitet för konsumenterna

Färskhet, näringsvärde och råvaruinnehåll 1995 de treangavs som
viktigaste kvalitetsegenskapema hos livsmedel. 1992 och 1993 års
undersökningar resultat, och övriga kvalitetsegenskaperävengav samma
värderas på ungefär tidigare.sätt Den skillnadenstörsta ärsamma som

smak 1995 värderas betydligt lägreatt 1993 och åter iän nivå medär
1992 års undersökning. Hänsyn till djuren har blivit någoten mera
viktig egenskap, liksom livsmedel tillsatser och ekologiskt produ-utan
cerat.

Nästan 50% konsumenterna i allmänhet varkenatt matenav anser
blivit bättre eller under det året.sämre De tyckersenaste att matensom
försämrats något eller mycket 18% medan 14%utgör motsatsen,anser
och de tveksamma 19%. tendensEn finnsutgör i högreatt man
utsträckning i städer i övriga riketstora än matkvalitetenattanser
förbättrats. Detsamma gäller för med högre utbildning. 1992personer en
och 1993 tyckte de svarande dock i betydligt utsträckningstörre än nu

förbättrats. Jämförelsen då avsåg dockatt maten tidigare nämntssom
förändringar jämfört med fem år tillbaka, medan 1995 års undersökning
endast behandlar förändringar i ettårsperspektiv.ett

ochSLV Centrum för riskforskning ställde i sin undersökning frågan
nöjd"Hur Du på det hela medär den Du äter".taget Svarenmat var

mycket positiva, bara några få missnöjda medprocent maten.var
Uppemot 90% svarade de nöjda eller ganska nöjda.att var

5.3.2 Konsumenterna, och EUmaten

20% svenska konsumenter den uppfattningenär vi i Sverigeav attav
har mycket bättre livsmedel vad har iän andra västeuropiskaman
länder, och 44% svensk något bättre.att är Nästan tredjedelmat ären
tveksamma eller indifferenta. Lågutbildade i utstäckningstörre änanser
högutbildade svensk bättre. Viss tendens kanatt är ocksåmat man se
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för kvinnor svensk bättre. finnsDäremot ingaäratt att mat störreanser
skillnader i åsikt mellan olika ålderskategorier.

Samma fråga ställdes i 1992 och 1993 års undersökningar. 1993 hade
viss ökning skett för de svenska livsmedlens popularitet, mellanen men

1993 och kan inte statisktiskt1995 någon säkerställd förändring skönjas.
lundaekonomemas studieI ställdes frågan angående sju olika produkt-

flertalet produkterFör det 40-5 0% konsumenternagrupper. var av som
ansåg de svenska bättre.äratt

och förSLV Centrum riskforskning ställde i sin enkät också frågor
hur konsumenterna värderar svensk i jämförelse med impor-matom

terad. fråganPå "Vad det helaDu på producerad itaget matanser om
Sverige jämfört med importerad mat" svarade majoritetstor atten
kvaliteten på svensk bättre importerad. fjärdedelarDrygtänmat trevar
77% bedömde den svenskproducerade bättre, medan nästanmaten som
ingen tyckte importerad bättre. tyckte importerad23%att mat attvar
och svensk ungefär lika bra. detMen resultatet i vissmat sägsvar var
mån i sammanställning vilka egenskaperöveremot rapportens man
värderar högst hos livsmedel. fårDär svenskproducerat relativt lägresett

kan konstaterasDetsamma till hur geografisktpoäng. om man ser
värderas det gäller märkning livsmedel. Endast 25%närursprung av

i undersökningKoB:s detta1995 de viktigasteäratt treanger en av
uppgifterna förpackningen.på Svaren pekar alltså i olika riktning
beroende på hur ställer frågorna. När direkt frågar svenskman man om
kvalitet jämförtpå med utländsk, så det värderarmångaärmat som

högt. "bakarsvensk Om in" det geografiska ochmat ursprunget,man
inte det till tydligt fårså och givet alternativ, det lägregör poäng.ett

ställde också frågan vilken de lågtKoB egenskaperna pris,treom av
hög kvalitet och svensk konsumenterna prioriterar, ochvara som svaren

mycket intressanta. det gäller prioriteringen svenskNärär av vara
respektive hög kvalitet skiljer sig åsikterna mellan och kvinnor,män
olika ålderskategorier, utbildningsnivå och boenderegioner. värde-Män

hög kvalitet högst, medan kvinnor prioriterar svenska Likasårar varor.
värderar människor hög kvalitet högst, medan äldre med storyngre
majoritet främst.svenska Svenska värderas också högtsätter varor varor
på landsbygden och lågutbildade, medan kvaliteten i främstasättsav

storstädernai och högutbildade.rummet av
alltså mycket tydligt det framför alltDet vissa iär äratt grupper

samhället uppfattningen svensk bättre. för-Enär äratt matsom av
klaring till detta i dessa kanske svenskär sätteratt matman grupper

hög kvalitet,med dvs. då väljer svenskattsynonymt man anser man en
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får automatiskt också hög kvalitet. Det dock inte bara iärvara man
Sverige helst vill inhemskt produceradäta dettaman mat, utan mönster
går igen också i andra länder.

Bilden ytterligare delar livsmedlenäven inyanseras om man upp
olika vilket i lundaekonomemasgörs studie "Konsumentemagrupper,
och livsmedelskvaliteten". dettaPå kan förkärlekensätt förattman se
svensk för vissaär livsmedelmat större andra.typer Förän t.ex.av
korv, bröd och väljer del konsumenter hellrepasta utländskaen pro-
dukter.

Intressant också det kanär skillnadatt notera mellan 0rdatt ochvara
handling. Förklaringen ligger förmodligen i det handlar två olikaatt om
situationer: frågorpå sina preferenseratt i enkät ellersvara attom en
plats i butiken vad faktiskt skaavgöra köpa. detI fallet harman senare

många fler faktorer hänsyn till, såsom hushållskassan,att taman
priserna på olika produkter, sortimentsbredd, vad hade tänkt ätaman
just den dagen osv.

förklaringEn Sören Jansson och Lindquistpresenterar Lotteannan
i undersökning universitetfrån Stockholms De väl ien attanser
butiken svenskarna relativt neutralaär i sin inställning till det geo-
grafiska dvs. köper de facto inte svenska livsmedelursprunget, iman

utsträckning stödjer den idén i ord och tanke. Mansamma som man
framför teorin konsumenterna huvud inteatt tänkeröver så myckettaget

fråganpå svenskproducerat eller då de ska sina inköp,göraom om
de lägger märke till Massmedias och produ-ens varomas ursprung.

bild den svenska sundcentemas och producerad påmatenav ettsom
bra har uppmärksammatssätt konsumenterna. Därför bedömsav

viktigt på frågorursprunget när i sådana härsom man svarar
undersökningar. verklighetenI kanske konsumenterna egentligen värde-

andra egenskaper högre eller helt enkelt fast i konsumtions-ärrar ett
dvs. handlar det de brukarmönster, Lundaekonomerna benämnergöra.

detta handlingssätt i sin studie två olika föreställningsramar ellersom
modeller: retorisk och handlingsorienterad.en en

Undersökningen från Stockholms universitet gjordes dock redan
1993, och förhållandena kan ha ändrats. Det har sedan dess förekommit

mycket hård marknadsföring svenskproducerad både frånen matav
producenter och handel se vidare kap. 5.6.2, och konsumenterna kan

"Made Sweden. Konsumentattityder till svenska och importerade
livsmedel." Vår Föda 1/94.
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svenskt i praktiken.inriktade på köpamycket väl ha blivit ävenattmera
har försämrat eller kommerEU-anslutningen16% attattanser

livsmedelskvaliteten mycket, och 38% något. Nästan 40%försämra är
positiva. Utbild-och fåtal odelateller indifferenta,tveksamma ärett

utbildningför vilken åsikt har. högreavgörande Juningsnivån är man
i allmänhetmed viss tendens till kvinnorfärre negativa,desto äratten

motsvarande fråga i studienLikartadenegativa.något svar gavsmera
för Riskforskning.och Centrumfrån SLV

allmäntjämföra med fråganintressantDet är att somsvaren
kon-livsmedel, där 50%kvalitetsförändringar ibehandlar nästan av

blivit bättre elleri allmänhet varken sämre.matensumenterna attsvarar
deförsämrats något eller mycket 18%,De utgöratt matensom anser

och de tveksamma 19%. Svaren11% överens-motsatsenansersom
möjligakan dra tvåriktigt och dettaalltså intestämmer manav

slutsatser:

ochallmänhet utbrett,EU-medlemskapet iMissnöjet med är
förknippas medallt EUkanske kan det så att anses somsomvara

sig" livsmedelsfrågoma. Maten"smittar pånegativt, och på så sätt av
under folk-uppmärksammad symbolfrågaviktig ochvar en

fråntill sig budskapetoch mångaomröstningskampanjen EU togom
skulle försämras.befaradenej-sidan att matenatt man

medi samband EU-förändringarnaKonsumenterna atttror
sikt. EU-lite längre Manmedlemskapet kommer atttror

påverkapåverkat eller kommerharmedlemskapet matensatt
försämratstyckerintekvalitet, kan säga att att matenmanmen

EU-medlem.förstaSveriges årunder 1995,nämnvärt som

butikenFörändringar i5.3.3

förväntat resultatlivsmedelsbutikemaurval iEtt ettstörre varav varor
tillfrågade konsumenterna,majoritet deEU-medlemskapet. En avav

underlivsmedel också har bliviturvaleteller 53%, störreatt avanser
ellervarken har blivittycker detåret och 30%det störreattsenaste

blivit mindre.urvalet någotEndast 4%mindre. attanser
för svenska konsumenter. 55%livsmedel viktigtMärkning är avav

förpackningens märkning, 32%de ofta tittarsvarandede attuppger
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ibland och endast 12% sällan. Viss skillnad föreligger mellan ochmän
kvinnor; kvinnor flitigareär medän läsamän på förpackningenatt

viktigasteDen informationen på produkternas förpackningar enligtär
KoB:s undersökning bäst före-datum/sista förbrukningsdag med 75%.
Innehållsdeklaration och tillverkningsdag viktigastär näst med 45%ca
vardera tre alternativ fick väljas. Uppgift tillverkningsdag inteärom
längre obligatorisk, det alltså viktigtär för konsumenternamen att
tillverkare och handel håller fast vid de gamla svenska bestämmelserna.
Intressant att är näringsvärde,notera att värderas högtsom som
kvalitetsegenskap, inte alls värderas så högt det gällernär märkning.
Detsamma gäller geografiskt ursprung.

5.4 Objektivt mätbar kvalitet

Objektiv livsmedelskvalitet handlar hur livsmedel produceras, han-om
och kontrolleras ochteras förekomsten naturliga eller främmandeom av

i vårämnen Dessa kvalitetsegenskapermat. oftast objektivtär mätbara.
I kapitlet redogörs för de tekniker för produktion och hanteringnya av
livsmedel finns, för reglerna tillsatsämnen och för livsmedels-som om
kontrollen.

5.4.1 Användning teknikerav nya

foodsNovel

Novel foods, "nya livsmedel", begreppär inbegriperett bådesom
råvaror tidigare inte konsumerats inom EU t.ex. alger eller vissasom
tropiska frukter och livsmedel förändradeär människor påsom av
något bl.a.sätt, genmanipulation, eller framställda medgenom nya
tekniker och Exempel på novel foods de s.k. krabbpinnamaärprocesser.
fiskprodukt med krabbsmak och de fettersättare finns i dag,som men

inteännu används i livsmedel. Men de omdiskuteradesom blandmest
novel food-produktema de genmodifierade.är

Med genmodifiering kan uppnå egenskaper svåra ellerärman som
lång tid få fram med konventionellatar att metoder, för grönsakert.ex.

bättre motståndskraft bakterier och besprutningsmedelmot eller för-
bättrad hållbarhet. Gränsen mellan genmodifiering och traditionell avel/
förädling dock inte glasklar.är Inom finnsEU regler genmodifieradeom
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miljöaspekter, och regler för märk-livsmedel det gäller hälso- ochnär
regelförslag dock inte heltäckande vidaregång. sening på Dessa ärär

vill främst ha märkning konsumentetiska skäl,kap. Sverige5.6.1. av
vill köpakonsumenterna ska få själva de livs-avgöraatt omman anser

idag det kan bli aktu-medel genmodifierats. Bl.a. talar attman omsom
från djur i grönsaker, och utförainföra kopiorellt ävenattatt av gener

genmodifieringar djur och här kan del invändningargöraav man en av
etiska skäl se vidare kap. 5.7.3.

Bestrålnin g

förlivsmedel med energirik, joniserande strålningBehandling görsav
kankvalitet och hållbarhet. Med hjälp bestrålningförbättraatt manav

parasiter angriper livsmedel, kraftigt reduceradöda insekter och som
livsmedel, salmonella,farliga mikroorganismer ihalten t.ex.somav

mognaden hos frukt och grönsakercampylobacter, fördröjalisteria och
potatis och rotfrukter kan lagragrobarheten hos såoch hämma att man

dem längre.
Konsumentföreträdare hävdar inte har bestrålningensatt provatman

människor under tillräckligt lång tid, för säkert kunnaeffekter på att
försiktigofarliga. Därför de bör ide är attveta anser varamanom

livsmedelsindustin vidare kap.användningen bestrålning i se 5.7.3.av
livsmedel inteMetoden mycket dyr. Sverige bestrålningockså I ärär av

den onödig, det finns bättrefrämst därförtillåten, attatt man anser vara
komma livsmedelsproblem det här slaget ochtill medatt rättasätt attav

liggerinte intresse färskvarors hållbarhetstidi konsumenternasdet att
artificiella metoder.förlängs med

livsmedel får bestrålas.regler hurEU har inga gemensamma
försökasin ordförandeland under 1994under tidTyskland ville som

för det motstånd justrestriktiva bestämmelser detta,införa möttemen
råder låg aktivitet området.det restriktivt, ochgrundpå attav var nu

dettaupprätthållakan det dock bli svårtoch med EES-avtaletI att
inteCassis de Dijon-principen. Om vi påförbud, med hänsyn till veten-

hälsa och säkerhet, riskerar vigrunder kan åberopa hänsyn tillskapliga
Dockimport bestrålade livsmedel. måstebli accepteratvungna attatt av

speciellt vidare kap. 5.6.1.fall dessa livsmedel märkas sei så
använder den,länder, och 20-talMetoden idag tillåten i 30-40är ett

metoden flitigast ilänge försök. använderså på I EUännu mest man
StorbritannienNederländerna ochFrankrike och Belgien, ävenmen
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tillåter bestrålning rad livsmedel. Bestrålning mindre antalav en ettav
livsmedel tillåts i Danmark, Italien, Spanien, Finland och Norge. I
Grekland, Irland och Portugal saknas bestämmelser strålningom men

har positiv inställning, medan har betydligtman svalareen man en
Österrikeinställning i och Luxemburg där också bestämmelser saknas.

Tyskland har förbud bestrålningett livsmedel,mot i likhet medav
Sverige.

5.4.2 reglerNya för tillsatsämnen Sverige prövar-
"miljögarantin"

Vid årsskiftet 1995/96 började EU:s regler tillsatser gällaattnya om
inom hela EU. Regeringen har dock beslutat inte införa dessaatt
bestämmelser i sin helhet i svensk lagstiftning. Undantag gäller främst
reglerna de omstridda azo-färgämnena och sötningsmedlet cyklamat,om

Sverige framgång begärdeutan undantag från redan isom
medlemskapsförhandlingama. Nu har istället beslutat åberopaattman
den s.k. miljögarantin kap.se 5.2 skydd för medborgarnas hälsaom
och säkerhet och på så i fortsättningensätt även kunna begränsa
användningen dessa Det EG-kommissionenämnen. är först harav som

utreda miljögarantinatt går tillämpa. Det viktig princip-att ärom en
fråga för konsumenterna miljögarantinatt något kanärse om man
stödja sig på i sådana här fall.

Färgämnen och sötningsmedel tillåts inte i barnmat, medan harman
relativt liberal på berikningsmedel se vidare kap. 5.5.2.en syn
Sverige har också begärt undantag för kunna begränsa använd-att

ningen vissa tillsatser i vad kallar "traditionella livsmedel":av man
sötningsmedel i sillinläggningar och färgämnen i saft, äppelmos, namn-
skyddade korvar, fruktyoghurt Beslut kommer fattas i Rådetattm.m.

i april 1996.senast
Att frukt har varit i förbjudet i Sverigestort tidigare,settvaxa men

tillåts eftersom betraktas tillsatsämne och ingår i deettnu vax som ovan
nämnda reglerna. Vaxning används för frukten blank ochattnya ge en
hållbar och kan också förlänga dessyta hållbarhet. De god-vaxer som
känts i och med detta beslut har tillåtits redan tidigare i Sverige för
ytbehandling andra livsmedel, främst konfektyrer.av
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Livsmedelskontrollen5.4.3

produceradelivsmedel gäller såväl inhemsktKontrollen somav
Förändringar har skett båda områdenaprodukter.importerade genom

medlemskapet ianslutning till och EU. Genom EES-Sveriges EES
anläggningar producerarregler föravtalet ñck vi strängaret.ex. som

medan importkontrollen påverkadeslivsmedel föranimaliska export,
EU-medlemskapet.först i och med

vegetabilier fortsätter före E U-Importkontrollen somav
medlemskapet

grönsakerlivsmedel spannmål, frukt ochvegetabiliskaKontrollen attav
ibekämpningsmedel fortsätterinnehåller otillåtnam.m. inte rester av

proportionelltEU-medlemskapet. stickprovföre Man görstort sett som
vilka sedan analyserasaktuella livsmedlet,konsumtionen detmot av

bekämpnings-olika metoder. olikasammanlagt 229med hjälp 24av
främst möjligheten tillanalyseras.medel på detta Detkan ärsätt

längreförändrats, eftersom den intedenna kontrollfinansiering somav
från skatidigare. Frukt och EUinforselavgifterfår ske gröntsomgenom

kontrollenvegetabilier, och det innebärsvenskahanteras att avsom
Livsmedelsverketstatsanslag.ske med hjälpegentligen skulledessa av

kontroll meddennakan finansierautredning föreslagithar i att manen
tillsynsavgifter.hjälp högreav

innehåller mindregrönsaker och frukterodlade färskaInhemskt rester
undersökning frånimporterade, visar 1993,bekämpningsmedel än enav
livsmedlen ytterligare.i de svenska Isjönk halternaunder 1994och

gränsöverskridandemedökade andelenimporterade livsmedel prov
isänkt gränsvärdenaberodde främstdettaresthalter, att manmen

EG-anpassningen.samband med

importkontrollen animalierregler förNya av

skagränskontroller,någrafår det inte förekommaEUInom utan varor
enligttillinom hela unionenfrittkunna mottagarentransporteras

med detal-kompletterasrörligheten.den fria Dettaprincipen systemom
regler forproduktionen ochkontroll samband medfor ijerade regler

för-livsmedelsbestämmelserveterinäracertifikat.utfärdande EU:sav
uppfyller unionensköttprodukter intemed kött ochbjuder handel som
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hälsobestämmelser. En medlemsstat har förbjudarätt införsel köttatt av
från medlemsstat där sjukdomzepizootisk har brutiten en ut.

Införsel livsmedel från andra EU-länder räknas inte längreav som
import och reglerna för kontroll vid införandet har därför ändrats. Den

först parti med animaliskatar emot ett livsmedel frånsom EU-ett annat
land ska kontrollera partiet åtföljsatt handelsdokumentett ellerav
sundhetsintyg där bl.a. kan identifiera varifrån köttet kommer,man vart
det ska och det besiktigatatt är veterinär. Mottagaren har ocksåav
skyldighet kontrollera dokumentetatt eller intygetatt stämmer överens
med livsmedlet, det kontrollmärktär enligtatt gällande regler samt att
det åtföljs intyg livsmedlet salmonellafritt.att är Finns ingetav om
sådant intyg, måste omedelbart låtamottagaren kontroll i frågagöra en

salmonella, antingen själv eller med hjälpom ansvarig tillsyns-av
myndighet reglerna skiljer sig lite beroende vilken kött detsorts
gäller och vad det ska användas till. Den salmonellakontroll som
tidigare gjordes vid har alltsågränsen till delstor ersatts mottagarensav
egentillsyn. Kontroll salmonellareglema följsatt i kommunernagörsav
i form stickprov.av

Livsmedel animaliskt från tredje land får bara importerasav ursprung
där det finnsöver orter gränskontrollstation, godkänd Livs-en av

medelsverket. Antalet införelseorter för livsmedel har därför änmer
halverats, från 30 till 12 stycken. Gränskontrollstationerna skulle inte
behöva ligga vid Om slutdestinationengränsen. Stockholmär hart.ex.

produkten kan ändaansett att dit innan kontrolltasman Dockgörs. var
det tänkt livsmedlen skulleatt s.k. gränspasseringsstation vidpassera en
någon Sveriges därgränser, skulle dokument-göraav ochman en
identitetskontroll. Detta detär används försystem närvarande feb.som
1996. i

Men Sverige har efter inspektion fått anmärkningar från Kommis-en
sionen hur vi uppfyller kraven på gränskontrollstationer. Kritiken bestod
främst i inte ansågatt Sverige kontrollenatt allvar.påtogman
Kommunerna och deras inspektörer ska sköta det här intesom var
tillräckligt informerade och följde inte instruktionerna för hur
pappershantering och dokumentation ska skötas. Lokalerna ansågs i
många fall undermåliga, liksom utrustningen för kontrollen. För åt-att
gärda detta har vi fått övergångstid fram till juli1 1996. Men Sverigeen
fick också kritik för vi grund de långaatt avstånden i vårt landav

2 epizooti epidemi smittsam sjukdom bland djur
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tillåtit längre avstånd mellan gränspasserings- och gränskontrollstation
avsikt, och litatEU:s på importörema påän sättettsom var som var

främmande för Kommissionens kontrolltjänstemän. vill Kommis-Nu
sionen gränspasseringsstationema bort, och införsel från tredjeatt tas att
land ska skötas via gränskontrollstationema. Dessa måste enligt de nya
kraven ligga vid i skrivandeDet stund oklart hur kontrollengränsen. är
för import från tredje land slutligen kommer Kommun-att ut.se
förbundet bör denna kontroll. kommerEUövert.ex. att staten taanser

inspektionsin i september 1996.göra nästaatt

Salmonella—

Sverige fick vid EU-inträdet tilläggsgarantier för vi inte fåskaatt
salmonellasmittat kött. Varje EU-land har skrivit under Sverigeatt
har kräva salmonellakontrollerat frånkött Dock saknadesEU. deträtt att
fram till juli detaljregler för godkändal 1995 analysmetoder. sådantEtt
beslut finns alltså och den metod föreskrivs ISO-ärnu, som en
standardmetod, Ministerrådet kan besluta andra, likvärdigaävenmen om
metoder. konventionella metoderna till tre-fyraDe dagar, ochtar upp
bl.a. Dagab, och ICA har krävt få använda snabbareKF metoder, däratt

kan komma till provtagningstider timmar.24 metodDenman ner
hittills i Sverige och Finland, den s.k. NMKL-metoden,använts ärsom

inte tillåten längre, dispensen föroch använda den gick i februariatt ut
metod något snabbare1996. Denna ISO-metoden.är än

Svenskt kött i det salmonellafritt och har mark-är närmaste en
nadsandel kring 90-95%. viss import förekommer alltså, ochMen en
exempel det blivitpå har svårare upptäcka salmonellasmittaatt attnu
i importerat kött finns. från EU-länder åtföljasKött måste intygettav
från producenten det salmonellafritt, detta haräratt trotsom men
köttpartier hittats smittadevarit med salmonella. stickprov deDesom
lokala tillsynsmyndigheterna idag inte lika omfattande dengör är som
tidigare importkontrollen gjordes vid vilken bekostadesgränsen,som av
importören.

"Galna ochko-sjukan" svinpest-

Gränskontroll importerat kött smittat med den s.k. galna ko-ärav om
sjukan bovine spongiform encephalopathy får fortsättaBSE, t.o.m.

Gränskontroll kött smittat fårutgången 1996. svinpestärav av om av
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fortsätta ytterligare år, alltså utgången 1997. Sverige harett t.0.m. av
ansökt tilläggsgarantier hos Kommissionen för vi ska kunnaattom
upprätthålla denna kontroll, dröjersvaret ännu.men

Läkemedelsrester och hormoner-

Importkontroll livsmedel innehåller i Sverige otillåtna resterav om av
läkemedel har pågått regelbundet sedan 1991; den alltså relativtärmera

har i förstaIntresset hand koncentrerats till tillväxthormoner,ny. men
också antibiotika och antiparasitmedel har ingått i kontrollerna.

Resultaten tyder på riskerna för konsumenterna ska komma iatt att
kontakt med några högre halter tillväxtstimulerande ellerpreparatav
läkemedelsrester mycket små. har jämförtMan medär inhemskt
producerat kött och kommit framtill kvalitetsskillnadema i dettaatt
avseende mycket små. Dock kan resultaten inteär tolkas deattsom
undersökta djuren aldrig blivit behandlade med förbjudna medel, utan
bara halterna låga och ligger under analysmetodemasatt är detek-
tionsgräns. Särskilt hormonpreparat svåra upptäcka, vilket ställerär att
höga krav på metoderna.

det inte baraMen i sig kanär ställa till problem.preparaten som
Med alltför användning antibiotika riskerar bakterierna blistor atten av
resistenta, och därmed omöjliga behandla. kan dåDe överföras tillatt
människan, med svårbotade sjukdomar följd. Därför förbjödsom man
antibiotikaanvändning i tillväxtstimulerande syfte i Sverige 1986. För
sjukvårdande insatser antibiotika tillåtet använda, detär att ärmen
endast veterinärer får skriva I EU det tillåtetut ärpreparaten. attsom
behandla svin, kycklingar och kalvar med antibiotika i tillväxt-
stimulerande syfte, och det ofta mycket enkelt få iär att tag preparaten.

har bidragitDetta till den svåra salmonellasituationen i många EU-
länder. Holland skräckexempel. 1994 90% salmonella-är ett övervar av
bakteriema resistenta flera olika viktiga antibiotika i Sverigemot var-
motsvarande siffra bara några få procent.

Sverige fick i medlemskapsförhandlingama upprätthålla derätt att
reglerna för antibiotikaanvändning understrängare övergångsperioden

fyra år, dvs. 1998. Därefter måste Sverige kunna lägga framt.0.m.om
vetenskapliga bevis för generell antibiotikatillsats i djurfoderatt är en
hälsorisk för människor och djur och förbudvårt vetenskapligtäratt
motiverat. Regeringen har tillsatt särskild utredning för detta.en
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Svenska livsmedelsproducenter kan dock frivilligpå väljaväg att
bara saluföra djur inte behandlats med antibiotika i till-som
växtfrämjande syfte, inte skulleEU den svenskaäven accepteraom
hållningen i denna fråga. policyEn utarbetades LRF,gemensam av
samtliga mejeri- och slakteriföreningar branschföreningen Svensksamt
Fågel redan 1981. god djurhälsaDär ska uppnåssäger attman en

åtgärda orsakerna till problemen i djurbesättningama iställetattgenom
för bota med hjälp antibiotika. Antibiotika i tillväxt-att symtomen av
befrämjande syfte ställer sig helt avvisande till.man

läkemedelFör håller inom EU på utarbetarester att ettav man
med speciella gränsvärden. s.k.Dessa MRL maximum residuesystem

limit-värden ska den högsta godtagbara halten varje aktuelltange av
läkemedel olika för olika läkemedel. Samtliga läkemedel användssom
till livsmedelsproducerande djur ska ha fått MRL-värde föreett ut-
gången 1996; kommer de inte få användas.attav annars

hormonerFör gäller andra förutsättningar. till djurHormoner iges
del länder, bl.a. främst därför deUSA, ska bättre, och förväxaatt atten

de ska producera mjölk de s.k. bovina somatotropinema, BST.mer
det förbjudetInom EU sådana medel till livsmedelsprodu-är att ge

cerande djur, och därför finns heller inga MRL-värden för hormon-
Varje påvisad förekomst tillväxtstimulerande medel innebärpreparat. av

illegal användning har förekommit.att preparatenav

Kvalitetsnormer enligt5.4.4 EU:s

marknadsordningar

EU gäller trettiotal s.k. marknadsordningarI i form förordningarett av
inte ingick i EES-avtalet, eftersom de ingår led i EG:settsom som

jordbrukspolitik. viktigaste marknadsordningamaDe fjäderfä,rör ägg,
mjölk och vin. vissa avseenden liknarI de livsmedelsstandarder med
definitioner och kvalitetsregler, hel del sig mycket främ-termen en
mande för svenska konsumenter figureratoch har i media och debatt.
Marknadsordningarna har främst uppmärksammats för det finnsatt
regler för gurkors böjningsgrad och jordgubbars storlek. Bestämmelserna

villkor för olika stöd till bönder, och avsikten med det helaär är att
hålla dåliga produkter borta från marknaden, produktionen skaatt styras

konsumenternas krav och handelsförbindelser ska underlättas. Detattav
handlar alltså inte förbjuder produktionEU och försäljningattom av
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produkter inte följer dessa de berättigar alltså inte tillsom normer, men
EG-stöd.

5.5 Näringsmässig kvalitet

Näringsmässig kvalitet handlar sambandet mellan kost och hälsa. Iom
detta kapitel redogörs kortfattat för det arbete bedrivs dettasom
område, i Sverige och internationellt. Dessutom livsmedel förtas
särskilda näringsändamål liksom gränsdragningen mellan livsmedelupp,
och läkemedel, begreppet functional foods och de regler påstyrsom
området.

5.5.1 och hälsaKost

Sambandet mellan kost och hälsa välkänt. Forskarna har blivitär alltmer
säkra på sambandet mellan felaktiga och de vanligaste sjuk-matvanor
domarna i vårt land. Man uppskattar 40% hjärt-kärlsjuk-att ca av
domarna och 30% cancerfallen kan förklaras med felnäring. Vi äterav
för mycket fett och socker och för lite fibrer. Livsmedelsverket och
Folkhälsoinstitutet de två svenska myndigheterär sysslar med kost-som
och hälsa-frågor.

Internationellt det framförallt FN:s bådaär för livsmedel ochorgan
jordbruk respektive hälsa, FAO och WHO, arbetar med detta. 1992som
avhölls internationell konferens nutrition i regi just FAO ochen om av

FokusWHO. riktades naturligtvis framförallt utvecklingsländemasmot
situation och världssvälten, problemet med kostrelateradeäven motmen
sjukdomar. Alla deltagande länder förband sig före utgången 1994att av
utarbeta nationell handlingsplan för nutrition, vilket Sverige ocksåen
har gjort. Huvudmålet för denna lyder enligt följande:

Att förbättrade och motionsvanor befrämja hälsa förebyggamat-genom samt
sjuklighet och för tidig död i kostrelaterade sjukdomar minska desamt att
sociala förekomstklyftorna med avseende på dessa sjukdomars

och medI Maastrichtavtalet har också EU fått befogenhet vidtaatt
åtgärder folkhälsoområdet.på Detta innebär organisationen ska bidraatt

3 "Förslag till nationell handlingsplan för nutrition", Livsmedelsverket, 1994
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till säkerställa hög hälsoskyddsnivå främjaatt samarbeteatten genom
mellan medlemsstaterna och vid behov stödja deras insatser artikel

Riktlinjerna129. för detta arbete i betänkande frånpresenteras ett
kommissionen år 1993, och bearbetat Landstingsförbundet.översatt av

konstaterarMan i denna folkhälsoarbetet ska bedrivas medrapport att
utgångspunkt från subsidiaritetsprincipen, dvs. bara skaEU sigatt ägna

det inteåt kan bättre på någon nivå. innebärDetgöras attsom annan
vill prioritera projekt ochstörreman

...åtgärder möjliga mervärde med de begränsadestörstasom ger resurser som
står till buds och använda de instrument och förfaringssätt bedöms hasom

effektfstörst

Främst vill på svåra sjukdomar AIDS och påsatsaman som cancer,
drogrelaterade problem, sjukdomar relaterade samttill milj öförstöringen
övervakning och kontroll hälsotillstånd och hälsofrämjande åtgärder,av
och dessa har därför fått åtgärdsprogram. Sverige sedan EU-äregna
inträdet också involverat i detta arbete, och Folkhälsoinstitutet kon-är
taktpunkt för flera Men på andra ställentrots attav programmen. man
i konstaterar felaktig kost de betydelsefullarapporten att är mesten av
sjukdomsorsakema ingår det bara del i för allmäntsom en programmen
hälsofrämjande åtgärder och för cancersjukdomar.

Livsmedel eller5.5.2 läkemedel... eller
mittemellan

Lagstiftningen skiljer livsmedel,på livsmedel för särskilda närings-
ändamål och läkemedel. Livsmedel allt människor kan ochär ätasom
dricka, undantaget läkemedel. Livsmedel för särskilda näringsändamål

livsmedel på något anpassade för vissaär sätt ärsom grupper av
människor med speciella behov vidarese nedan.

"vanliga"I livsmedel ingår berikade livsmedel ochävengruppen
kosttillskott, vitaminer och mineralämnen i tablettform. Emellertidt.ex.

förändring eventuellt på här.gång Anpassningen tillär reglerEU:sen
har inneburit den gamla regleringen för naturmedel har tagits bort,att
och samtliga detta slag, avsedda inmundigas, måstepreparat attav

4 "Förslag till riktlinjer för folkhälsoarbetet inom EU". Landstingsförbundet,
1994
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klassificeras antingen livsmedel eller läkemedel i detta fall vadsom
kallar naturläkemedel. Läkemedelsverket och Livsmedelsverket harman

trend"5skriver i "noterat klarrapport,nu, som man en gemensam en
bland vissa tillverkare och/eller marknadsförare bortatt ta egen-
skapstexter på förpackningar med förhoppningen produktens karaktäratt

läkemedel ska försvinna. skulleDe på så kunna sälja produktensättav
livsmedel och slippa den omständligare läkemedelskontrollen. Detsom

hälsobringande budskapet för sedan på bådaDesätt.ut annatman
verken vill få bort denna gråzon produkter och skapa tydligareav en

mellan läkemedel och livsmedel. Arbetet har dock motståndgräns mött
och den utredning gjorts på området har fått mycket kritik. Mansom

från bl.a häsokostbranschen och från konsumenthåll möjlig-attmenar
heterna till egenvård försämras i och med hel del hälso-att en
kostpreparat kommer klassas läkemedel. Produkterna riskeraratt attsom
bli dyrare och i vissa fall endast säljas på apotek, de alls kommeratt om

finnas kvar. Kontrollen kan kännas relativt dyr för mindre produ-att
naturläkemedelförkortat förfarande gäller förävencenter, ettom

Utredningen har under början 1996 varit remiss och detuteav
återstår hur resultatet blir.ännu att se

Livsmedel för särskilda näringsändamål

Livsmedel för särskilda näringsändamål, s.k livsmedel påsämär, är som
grund särskild sammansättning eller tillverkningsmetod lämpligaärav
för vissa grupper:

spädbarn och barn till årtreupp-
i behov särskild kostpersoner av-

kan ha kontrollerat intag särskildanytta ettpersoner som av av-
i kosten.ämnen

ska klart kunnaSärnär skiljas från livsmedel för normal konsumtion.en
Exempel på barnmat, låglaktosprodukter, glutenfria livsmedelsämär är

produkter kallades tidigareDessa specialdestinerade livsmedeletc. -
kom EES-avtalet. Utvidgning begreppet skeddesämärnamnet genom av

5 gränsdragning mellan läke- och livsmedel"."Rapport Livsmedelsverketom
och Läkemedelsverket, okt. 1995
6 Registreringsavgiften 24 kr årliga000 och den avgiftenär preparatca per
därefter kr.6000
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samtidigt och det omfattar också vissa ochsportpreparatnumera
bantningsprodukter.

Huvudregegeln det krävs tillstånd från Livsmedelsverket förär att att
få sälja ibland räcker det med anmäla sin produkt.sämär, Dettaattmen

försvinner dock efterhand varje område detaljregleras inomsystem som
EU.

Barnmat-

Speciella regler gäller för barnmat. harI EU liberalare påman en syn
barnmat vad vi har i Sverige. tillåterManän sackaros och honungt.ex.
i barnmat, och i viss mån berikning, vilket inte i Sverige. Dockgörman
tillåts inte färg- och sötningsmedel. och medI Sveriges EU-anpassning
har blivit produktdefinitioner och behandlagöratvungen attman nya

produkter. sådanEn spannmålsbaserade produktertyper ärnya av grupp
förkokt och rågmjöl. Sådana finns i Danmark och Norge,t.ex. vete men

försvann från den svenska marknaden för 20 år sedan.
Samma regler för innehållsdeklaration för vanliga livsmedelsom

förgäller barnmat, dvs. allt ska deklareras i fallande skala, meden
undantag för vad faller under den s.k. 25-procentsregeln se vidaresom
kap. 5.6.1. De två barnmatstillverkama i Sverige, Findus ochstora

har dockSemper, lovat fortsätta deklarera enligt de tidigare svenskaatt
reglerna, och tillämpa femprocentsgräns för innehåll i sammansattaen
livsmedel. Negativ innehållsmärkning vanligt för barnmat i dvs.EU,är

märker produkten med vad inte ingår.man som

för allergiker, glutenintolerantaMat m.fl.-

Marknadsföring livsmedel med hjälp påståenden "utan soja",av av som
gluten" får"utan sedan juli1 1995 endast användas för produkteretc,

klassats livsmedel för särskilda näringsändamål. viktigtDet ärsom som
dessa begrepp används korrekt och helt tillförlitigtatt ett sätt.

Tidigare har tillåtit tillverkare marknadsföra och märka sinaattman
livsmedel med olika symboler för underlätta för allergiker,t.ex. att
glutenintoleranta och andra detta har inneburit risk förgrupper, men en

känsliga konsumenter invaggas i falsk trygghet.att en
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Bantningspreparat-

Bantningsprodukter kommer regleras EU. Idag krävs detsnart att attav
producenter vill sälja bantningspreparat måste söka tillstånd hossom
Livsmedelsverket, med detaljregleringEU:s försvinner det kravet.men

fårDå producentema själva för följa de reglerna.ansvaret att nya

unctional foodsF

Functional foods begrepp funnits i debatten ochär år,ett ettsom par
ofta till "Fysiologiskt verksamma livsmedel".översätts Idén med dessa

produkter de förutom näring, energi ochär smakmässig njutningatt
de flesta livsmedelsom ska ocksåge ska motverka sjukdom och

åldrande eller ha speciella effekter reglera speciellat.ex. attsom
kroppsfunktioner. Idén kommer från Japan och går på producenterut att
ska kunna sälja livsmedel med hälsopåståenden, de förebyggeratt
sjukdomar eller botar sjukliga förändringar. Det kan sigrörat.ex. om
filprodukter med speciell bakteriekultur bra för Detsom anses magen.

det functional foods kan ingå i någonmesta deav som anses vara av
befintliga svenska kategorierna livsmedel, eller läkemedel, ochsämär
svenska myndigheter har inte någon speciell lagstiftningattansett
behövs för denna produkter.grupp av

Informativ5.6 kvalitet

Informativ kvalitet handlar vilken information livsmedlenom om som
konsumenterna har tillgång till i form märkning och reklam.av

Märkning5.6. 1

Varför märkning

Märkning livsmedel idag de viktigaste hjälpmedlenär förettav av
konsumenterna i deras val produkter. förpackadeVarorna och säljsärav
i självbetjäningsbutiker, och det därför ofta svårt få frågorär påatt svar
och kvalitet med hjälp lukt och underlättaravgöra Dessutomatt av syn.

bra märkning för konsumenten näringsriktig kostsättaatten samman
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diabetiker och andra haroch för allergiker, speciella behov fåattsom
också viktigt känna till hållbarheten.i bra Det är attmat.tag

och EU-inträdet har inneburit märkning blivitEES-avtalet braatt en
marknad kan leda tillviktigare. antalEn större störreän ettgemensam

produkter och aktörer, och detta kan öka behovet utförligav en
märkning vad gäller och tillsatser.t.ex. ursprung

EES-avtalet grunden för märkningsreglernaär

samtliga livsmedelsregler gäller märkning trädde i kraftI stort sett som
och med EES-avtalet. förändringarredan i De gjorts sedan dess,som

dvs. efter EU-inträdet, hade ändå arbetats i och med EES.även
Området totalhannoniserat, dvs. Sverige kan inte lagstifta sigär om vare

eller mildare bestämmelser. Frivilligt kan enskilda handlaresträngare
dock märka sina produkter med ytterligare information.

Märkningskungörelsen7 trädde i kraft i och med EES-avtalet januaril
och anpassad efter gällande EG-regler. Samtliga livsmedels-1994 är

haförpackningar ska i förekommande fall uppgift om:

beteckning

ingrediensförteckning; alla ingredienser ska enligt huvudregeln
i fallande skaladeklareras en

nettokvantitet

sistarespektive förbrukningsdag,bäst före-datum för särskilt
känsliga livsmedel

speciella för förvaring, det siganvisningar rört.ex.om om
livsmedel märkt med sista förbrukningsdag

eller firmanamn och adress för tillverkaren, förpackarennamn
eller säljaren denne etablerad inom EES-avtaletsom tillämp-är
ningsområde

7 FS 1993:19SLV
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avsaknad uppgiften skulle vilseleda konsumentenursprung, om av

bruksanvisning, det nödvändigtärom

faktisk alkoholhalt, för drycker innehållande 1,2 volym-änmer
alkoholprocent

Märkningen ska tydlig, läslig och lättförståelig enligt huvud-samtvara
regeln skriven på svenska. Det viktigt med enhetlig märkning,ärvara
därför det då blir lättare jämförelser.att göraatt

bestämmelserDessa kompletteras med del märkningsregler påen
andra håll. T.ex. måste bestrålade livsmedel också märkas.

Prismärkning

Enligt gällande EG-regler ska försäljningspris och jämförpris påanges
förpackningen alternativt hyllkant eller särskilt anslag. behöverMan
dock jämförpris standardförpackningar används. Dettaange om

fungerar dock enligt svensk mening inte tillfredställande,system efter-
begreppet standardförpackning inte enhetligt. finns långaär Detsom

förteckningar vad standardforpackningar,över och detsom anses vara
olika för olikaär produkter. Därför driver fråntypernormer av man

svenska sida jämförpris alltid ska Kommissionen har beslutatatt anges.
föreslå Ministerrådet denna regeländring, resultatetatt inteär ännumen

klart. arbetsgruppEn för konsumentskydd och information under Rådet
har fått i uppdrag bearbeta förslaget och lämna synpunkter,att ävenmen

konsumentministrama i Ministerrådet uttalade sig positivt iom
november det1995 inte helt klart hur slutresultatetär ännu kommer att

ut.se
Undantag från den här regeln diskuteras också i arbetsgruppen, och

förslaget det ska kunna nationellt.är Främst handlar detatt göras attom
skulle kunna få undantag i de fall då jämförprisergöra skulleman vara

meningslösa varor inte i vikt och volym eller sådansom anges om en
uppgift skulle kunna leda till förvirring för konsumenten. Men det finns
också förslag införa generellt undantag för vadett kallarattom man
småbutiker. finnsDet dock ingen definition för vilka butiker skullesom
falla under den beteckningen. landI Italien denett attsom anser man
övervägande delen butikerna skulle kunna definieras småbutiker.av som
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Datummärkning

Huvudregeln för datummärkning alla livsmedel ska märkas medär att
bäst före-datum eller för med längre hållbarhet månad eller år.varor

för vissa,Men s.k. lättfördärvliga livsmedel, har för svenskt vid-en
kommande nygammal regel införts i juli 1995. På färsk fisk, färskt.ex.
kyckling, köttfärs, och råkorv ska sista förbrukningsdagorganvaror nu

Även andra livsmedel kan komma ifråga, livsmedelt.ex.anges. som
"hanterats normalt", strimlat kött och fárdigkryddadeän t.ex.mer pro-
dukter. finnsDet detaljerade regler för vad ska lätt-som anses som
fördärvligt, till syvende och sist det den packar köttetärmen som som
med sin yrkeskunskap måste vad egentligenavgöra ärsom
lättfördärvligt.

EG-reglemaI inget dubbel datummärkning, dvs. förpack-sägs om
ningsdag, respektive bakdag för bröd, inte längre obligatoriskt. Mångaär
svenska företag har dock förklarat sig villiga i fortsättningenävenatt att
märka sina produkter också med förpacknings- eller bakdag för
färskvaror. Dagab i Konsumentberedningens sortimentsunder-uppger
sökning kräver förpackningsdatum för kylda ñsk- ochatt attman
köttvaror på detaljistfdrpackningen ytterkartongen.sätts Däremotut
kräver inte det på konsumentförpackningen. Hemköpsättsatt utman
kräver leverantörerna förpackningsdatum på färskvaror.att sätts utav

gäller för ochDetsamma ICA också kräverKF, märkning medsom
bakdag för bröd.

Innehållsdeklarationer

Alla ingredienser ska deklareras fallandei skala, liksom tidigare. Men
för vissa livsmedel gäller sedan ingåendet EES-avtaletsammansatta av

inte behöver redovisa vissa välkända och/eller namnskyddadeatt man
produkter ingår med mindre 25%. svenska lågDenän gränsensom
tidigare och från5%, svensk sida arbetar för få tillbaka den.attman

det inte längreDessutom obligatoriskt vissa kända starkaär att ange
allergener mängd, det tidigare.oavsett som var

Märkningsregler på gång för genmodifierade livsmedel

för märkningRegler genmodifierade livsmedel diskuteras justav nu
bådeinom och Codex. ministerrådEU EU:s beslutade i oktober 1995
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kompromissförslag till ståndpunkt angående märkningettom gemensam
genmodifierade livsmedel.av

Märkning krävs:
sammansättning eller näringsvärde det "nya livsmedlet" harom-

förändrats, inteannars

falli de det kan framföras "etiska betänkligheter" livsmedlet,mot om—
djurgener införs it.ex. växt.en

Märkning krävs inte:
genmodifieringen endast jordbruksmässiga orsaker,görs t.ex.om av-

för spannmål inte ska angripas insekteratt av

för produkter tillverkats genmodifierade råvaror produktsom av-
inte består levande organismer, dvs. kan föröka sig.som av

Bedömning märkning ska ske från fall till fall. Sverigegörsav om
Österrikereserverade sig förslaget tillsammans med Danmark, ochmot

Tyskland, därför inte tyckte det tillräckligt. Sverige haratt attman var
tidigare uttalat vill ha konsekvent märkning genmodi-att man en av
fierade livsmedel, Gentekniknämnden har nyligen lämnat ett yttran-men
de i huvudsak stödjer EU-förslaget. Förslaget gick i början 1996som av
till Europaparlamentet för andra läsning, och förord-väntar atten man
ningen tidigast kan träda i kraft vid årsskiftet har1996-97. Parlamentet

relativt inflytande frågan och kan förslaget helt,ett överstort stoppa
inte några förändringar i det.väntas göra störremen

Codexsamarbetet diskuterasInom också hur märkning ska ske. Här
har inte kommit så långt i EU, diskuterar frånutanman ens som man

GMO-produkters.grunden ska ha någon märkning alls Iom man av
dokumentet "implications of Biotechnology for Food Labelling", som
ligger till grund för denna diskussion, har mycket producent-man en
styrd på det hela och speciell märkning inte behövs förattsyn menar
GMO-produkter, eftersom det inte finns några vetenskapliga förbevis

de hälsofarliga. det skaMan från fall till falläratt avgörasattmenar
märkning ska etiska, medicinska eller religiösa skäl.görasom av

8 betyderGMO "genmodifierad organism". "GMO-produkt" såledesEn är en
produkt innehåller genmodifierad organism.som en
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diskuterarDessutom istället borde införa omvändman om man en
märkning för produkter fria från GMO, så producenter därigenomatt

skaffakan sig "nischmarknader" för icke-genmodifierad mat

Obligatorisk märkning bestrålade livsmedelav

Codex Alimentarius har beslutat alla livsmedel bestrålatsattom som
måste märkas med ordet "bestrålad" på tydligt synlig plats på livs-en
medlet. Regeln gäller också i EU. Livsmedelsverket har metoder för att
avslöja bestrålade livsmedel, och viss kontroll förekommer im-av
porterade livsmedel.

Frivillig ursprungsmärkning köttav

Ursprungsmärkning livsmedel behöver enligt reglerna bara görasav om
det skulle vilseleda konsumenten inte den uppgiften, vilketsättaatt ut
egentligen inte så mycket. SverigeOm lagstiftar obligatorisksäger om
ursprungsmärkning skulle det i EU handelshinder. Dess-ettanses vara

betecknar gällande EG-regler begreppet ursprungsland detutom som
land där köttprodukt har framställts, och inte det land där djuret föttsen

förMen många konsumenter det viktigt få varifrånär att vetaupp.
köttet egentligen kommer, och eftersom det fortfarande tillåtetär att
märka livsmedel med frivilligpå har andra lösningarväg,ursprung
sökts.

överenskommelse underEn hösten gjord1995 mellan ICA, D-är
Vivo Stockholm, Hemköp och Sveriges Livsmedelshandlare-gruppen,

Överenskommelsenförbund ursprungsmärkning kött. gäller helt,om av
malet, strimlat och kött och oblandade charkvaror, exempelvistämat
skinka och kassler. Ursprungsland definieras det land där djuretsom
fötts och slaktats och ska på förpackningen eller i direktupp anges
anslutning till produkten, och bör också i marknadsföringen. KFanges

valthar stå utanför överenskommelsen, har i andra sammanhangatt men
lovat fortsätta ursprungsmärka, i flygblad ochävenatt annonser.

avtal dennaMen kan på patrull i konkurrenslagstift-stötatypav
ningen, eftersom branschen på detta begränsar företagens frihetsätt
framför allt de vill. Konkurrensverket ska därföratt annonsera som
granska överenskommelsen.

kan alltså denna frågaMan något pilotfall för hurettse som av en
överenskommelse detta slag kommer fungera dels lag-att gentemotav
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stiftningen dels konsumenterna. Kommer de enskilda hand-gentemot
lama följa avtalet och konsumenterna den informationatt ärge som
avsikten kommerHur det fungera med det kött säljst.ex. att som
manuellt eller packas i den enskilda butiken konsumenternaKan lita
på märkningen stämmer Vissa regler gäller föratt produktt.ex. att en
ska få kallas svensk, hur länge djur måste vistas i Sverige.t.ex. Det är
de olika kedjorna har för till detta kommeransvaret att att attsom se
fungera, undersökning i Malmöhus län visar så mångaattmen en som
40% handlama svenskmärker sina köttprodukter utan attav noggrant
kontrollera 30% nöjer sig med fråga leverantörernaursprunget. att munt-
ligen, och svenskt10% har ingen täckning för kalla köttet Frånatt
centralt håll i Dagab, HemköpKF, och ICA dock samtliga iuppger
Konsumentberedningens sortimentsundersökning januari 1996 deatt
ursprungsmärker allt kött och det fungerar bra.att

Frivilliga för underlätta förinsatser allergikeratt ex.

allergikerFör kan de reglerna för innehållsdeklaration innebära ettnya
allvarligt problem. Livsmedelsverket och industrins branschorgan har
därför livsmedelstillverkama fortsätta använda den gamlauppmanat att
svenska lagstiftningen vad gäller innehållsdeklarationer.

Under Nordiska Ministerrådets ämbetsmannakommitté för livsme-
ÄK-livsdelsfrågor finns sedan år tvärsektoriellett par en grupp som

arbetar med frågor och överkänslighetsreaktioner, Allergi-runt mat
ÄK-livsDenna och för märkningsfrågor hargruppen. grupp grupp

utarbetat nordiskt arbetsdokument "Labelling of Potentialett gemensamt
Allergens Foods". föreslåsDär kända starka allergen alltid skaatt
deklareras och den s.k. 25-procentsregeln ska sänkas tillatt 5 procent.

dokument harDetta varit på remiss hos Codex medlemsländer ochute
diskuterades vid det Codex märkningsgrupp hade imöte Kanadasom

Flera1994. länder har ställt sig positiva och diskussionerna fortsätter.
Frågan kommer på Codex märkningskommitté i maj 1996.att tas upp

trycker hårdastDet på från svensk sida vissa kända särskiltär attman
starka allergen alltid måste deklareras mängd, såsom nötter,oavsett
ärtprotein, mjölk, och fisk.ägg

9 SvD 95-11-15. Se också "Marknaden för kött och köttprodukter", KoB:s
faktablad dec30, 1995nr
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Livsmedelsverket har förklarat sig försöka minska problemen för
allergiker tolkninggöra vilkaatt snäv ingredi-genom sammansattaen av

kan ha allmänt vedertagen beteckning bland svenskaenser som anses en
konsumenter och informera reglerna till berörda Dagabom grupper.

i KoB:s sortimentsundersökning alla kända allergener alltidattuppger
måste deklareras deras produkter och de ställer krav påatt samma
sina leverantörer. Hemköp och KF kräver sina leverantörer attav man
tillämpar de gamla svenska reglerna för märkning i sin helhet i detta
avseende.

Även andra allergiker kan i behovän korrektgrupper vara av en
innehållsdeklaration. Vegetarianer, och vissa religiösaveganer grupper

inte all någraäter exempel.sorts ärmatsom

Kvalitets- och symbolmärkning

Märkning med symboler olika slag har blivit mycket populärtettav
medel i marknadsföringen vissa produkter. Främst det miljö-ärav
märkningen har fått genomslag hos konsumenterna,stort ochsom man
kan idag hitta rikhaltig flora eller mindre seriösa märkenen av mer
främst på rengöringsmedel och Men för livsmedel finns detävenpapper.

del symboler ska signalera god kvalitet i eller form.en som en annan
Kvalitetsmärkningen omfattar främst de områden inte märk-som

ningskungörelsen omfattar, näringsvärde och odlingsmetoder.t.ex. Mest
känt Gröna nyckelhåletär fettsnåla och fiberrika livs-garanterarsom
medel. Tillstånd använda Gröna nyckelhålet Livsmedelsverket.att ges av

ekologisktFör producerade livsmedel finns KRAV- och Demeter-
märkningen, båda hanteras icke-statliga organisationer. Potatissom av
kontrolleras och kvalitetsmärks Svensk matpotatiskontroll, SMAK.av
Kontrollen har tidigare varit statlig Livsmedelsverket har föreslagitmen

branschen själv ska kontrollen.att överta

5.6.2 Reklam

lade företagen1994 ungefär 29 miljarder kronor på reklam i svenskaner
media, fördelat med ungefär hälften på traditionella medier t.ex. press,

bioTV, och hälften på icke-traditionella medier t.ex. direktreklam,
och butiksreklam. Livsmedelsbranschenmässor reklamköpareär storen

det dock svårt särskilja kostnadernaär för just denna bransch.att En-
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strukturförändring reklammarknaden pågår för närvarande. TV-
reklamen ökar stadigt, och direktreklamen marknadsandelar frånt.ex. tar
dagstidningama.

Marknadsföringslagen redan tidigare till delen harmoni-är största
serad med EU:s lagstiftning. stadgarDen reklam inte får vilse-att vara
ledande och måste hålla sig till god marknadsföringssed. Dock detär
enligt EG-rätten inte förbjudet rikta TV-reklam direkt till barn underatt

år, vilket det i Sverige.12 gäller den s.k. sändarlandsprincipen,I EUär
vilket innebär det sändarlandets regler för TV-sändningar skaäratt som

och inte degälla, gäller i mottagarlandet. innebär i sinDetta tur attsom
TV3, sänder från Storbritanien, faller utanför svenska bestäm-t.ex. som

melser. Från svensk sida arbetar med försöka påverka EUatt attman
det svenska inte barn ska för TV-reklam.synsättet; utsättasattanamma

Konsumentombudsmannen driver därför för närvarande mål i EG-ett
domstolen inte ska omfattas sändarlandsprincipen,annonsörerattom av

måste sig efter svensk marknadsföringslag. Besluträttautan väntas
någon gång under 1996.

förväntad förändring EU-medlemskapetEn ökad kon-av var en
utländskakurrens och därmed ökad mängd reklam. Menav varor, en

den tydligaste och följdenintressanta EU-anpassningen denmest ärav
marknadsföringsinsatsmassiva för svensk kommit igångmat som

istället. väntade sig tydligenMan den utländska konkurrensen skulleatt
bli svår vid anslutning till friaEU:s marknad, och därför satsadeen man

intensiv marknadsföring svenska livsmedel. kampanjLRF:s "Påen av
världens jordbruk" har blivit mycket uppmärksammad,väg mot renaste

liksom Scans från Sveriges bönder"."Bra Svenska bönder fram-mat
håller de inte använder hormoner eller kadavermjöl djur-igäma att
uppfödningen, de försiktiga med antibiotikaanvändningen och inteäratt

djuren onödigt långt, Svensk marknadsförstransporterar matosv. som
liktydigt med god kvalitet.

Etisk kvalitet5.7

har iblandKonsumenterna invändningar köpa vissa produktermot att
därför de de producerats etiskt felaktigt Dis-att sätt.att ettanser
kussionema kring denna immateriella kvalitet har på tid blivitsenare
alltmera uppmärksammade.
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Djurskydd5.7.1 och djurhälsa

Kadavermjöl djurfoderi

Kadavermjöl tillverkas självdöda djur, avlivade sjuka djur ellerav av
djurdelar kasserats vid slakt, och används i vissa länder i foder tillsom
husdjur. Sverige infördesI i mitten 1980-talet totalförbudett mot attav
använda kadavermjöl i foder, efter intensiv mediadebatt och häftigaen
konsumentreaktioner. finnsI EU inget generellt förbud användamot att
kadavermjöl på detta och Sverige ficksätt, vid medlemskapsförhand-
lingama igenom undantag under övergångsperiodett 1997. Fört.0.m.en

vi ska kunna bibehålla förbudet efteratt 1997 måste vi lägga fram en
godtagbar vetenskaplig dokumentation det motiverat. Jord-att är
bruksverket kommer få regeringens uppdrag framatt sådanatt ta
dokumentation, ska bevisa det farligt eller olämpligtär förattsom
människor kött från djuräta utfodrats med kadavennjöl.att Kada-som
vermjöl orsaka den s.k. galna kosjukant.ex. BSE, hjärn-anses en
sjukdom dödlig för djuren.är Forskarna kan idag inte uteslutasom att
"galna ko-sjukan" också kan överföras till människor. Det finns dock

etisk och djurskyddsmässigäven aspekt på problemet. åsiktEnen som
förs fram inom konsument- och djurskyddsrörelsema djur inte allsär att
ska utfodrats med kadavermjöl och därmed riskera få BSE, oaktatatt
vilka risker smittan innebär för människor.

Djurtransporter

Djurtransportema blev de första stridsfrågor i EU uppmärk-en av som
sammades svenska media. Ministerrådet har beslutatav trans-nu om en
porttid på 2 14 timmar med timmes med och föda.vattenx en paus
Motsättningama mellan länderna i söder ochstora ochvar norr,
resultatet blev kompromiss. svenskaDe och tyska förslagen löd påen

maximal transporttid på timmar2 8 med timmars vila för slakt-treen x
djur och 2 timmar12 för livdjur, medan vissa länder i södra Europax
ville ha 2 22 timmar maximal transporttid.x som

Användning hormoner och antibiotika tillväxtbejrämjandei syfteav

Användning hormoner i tillväxtstimulerande syfte i djuruppfödningenav
förbjudet inom hela liksomär EU, hormoner ökar mjölkproduk-som
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tionen de s.k. bovina somatotropinema, Motivet främstBST. hänsynär
till djurens hälsa och välbefinnande. förOro vad kan hända medsom
livsmedelskvaliteten sikt spelarpå också in. kan uppluckringMen nu en

förbudet på gång. Codex har tagit ställning för tillåta till-attav vara
växthormoner i djuruppfödningen 1995attgenom man sommaren
beslutade införa gränsvärden för vissa hormoner i köttprodukter.attom

reserverade sig beslutet. behandling tillåtenEU Denna i USA,ärmot
och har därför sig till och begärtUSA WTO utredning EU:svänt en av
hormonförbud, eftersom intresserad kunna sittär att exporteraman av
kött till inte bevisa hormoner farliga förEuropa. Kan EU är män-att
niskor kommer förbudet förmodligen bedömas handelshinderatt ettgen vara
och förmodligen upphävas. innebärmåste Detta inte heller Sverigeatt
och Livsmedelsverket kan hindra hormoner häranvänds i landet. Detatt
kommer dock tillåtet för köttbranschen ställa krav påatt attvara egna
hormonfrihet.

Under avhöllshösten 1995 europeisk konferens i därämneten
uppgiftervetenskapliga lades fram ifrågasatte hormoner i köttattsom

förskadliga människor. aspekter Sverige främstDeär som anser vara
viktiga det gäller hormonanvändningen, nämligen etik och djur-när
skydd, diskuterades inte alls konferensen.på bl.a. från svenskMan anser
sida och inom den europeiska konsumentrörelsen allmänt djuren skaatt
få i sin takt och inte konstlad tvingas produceraväxa vägegen mer
mjölk normalt.än

det gäller antibiotika det lite annorlunda AntibiotikaNär ärut.ser
tillåtet använda i delar i tillväxtbefrämjande syfte,Europaatt stora av
vilket kan lite konstigt eftersom effekten densammaärsynas vara

med hormonema. etiska diskussion återfinns dock, villSammasom man
inte djuren ska tvingas snabbare vad naturligt.växa än äratt att som
Problemen med för hög antibiotikaanvändning resistenta bakterieratt ger

också också kap.diskuteras givetvis se 5.4.3.

påEtiska aspekter handeln med tredje världen5.7.2

viktig inte innefattas i det traditionella kvalitetsbegreppetaspektEn som
det gäller livsmedel, den etiska bedömningen handeln medärnär av

produkt kaffe, tilltredje världen. del produceras iEn storsom som
framställts underbetaldaLatinamerika, kan ha arbetare påt.ex. av en

för maximal vinst jorden alldeles för hårt.plantage nåatt utsom suger
del svenska konsumenter, och de villnågotDetta är upprörsom en
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därför hur produktionen i och handeln medveta tredje världen sköts.
fairBegreppet trade, rättvis eller solidarisk handel, betyder denatt som

tillverkar eller säljer produkt ska ha till värdigt livrätt etten samma
köper den, och detvi har blivit slagord i debatten.ettsom som

främjaFör rättvis handel arbetaratt antal ideella företag ochetten
organisationer, bl.a. i kyrkans regi, med importera och säljaatt varor

framställts företag i tredje världen tillämpar ekologisktsom av som en
och humanitärt hållbar produktion. Under har1996 arbete påbörjatsett
i Sverige med skapa för import ochatt märkningett system av
produkter med s.k. Rättvisemärke i skala.ett Det sju kyrkligastörre är
solidaritetsorganisationer bl.a. Lutherhjälpen och Kyrkomas världs-
forum vill svenska konsumenter ska börja tänkaatt på hursom varorna
till börja med kaffe producerats etisktatt perspektiv,ett attur genom
märka bra produkter. Liknande finnsut i bl.a. Holland ochsystem

ÄvenTyskland. harKF planer på utveckla motsvarandeatt ett system,
och EG-kommissionen diskuterar för närvarande åtgärder för främjaatt
denna åtgärder.typ av

EU:s marknad tullunionutgör omvärlden,gemensamma gentemoten
vilket innebär import från länder utanföratt EU försvåras och
produktionen i skyddas.EU Det ibland kallade "Fästning Europa" in-
verkar skadligt på världsmarknaden. Jordbrukspolitiken i harEU också
haft direkta negativa effekter jordbruket i utvecklingsländerna.
Prisnivån till producenter har hållits konstlat hög nivå inom EU,en
samtidigt överskotten dumpats på världsmarknaden till priser tredjesom

med.världen inte kan konkurrera Detta har berövat utvecklings-
länderna exportmöjligheter, har också lett till avfolkning ochmen en

fattigdom landsbygdenpåstörre då det har varit lönsamt förmera
befolkningen köpa sin på marknaderna i städernaatt arbetamat än att

bönder.som
EU:s med högre tullar på förädlade produktersystem oför-påän

ädlade försämrar möjligheten till rättvis handel. ochI med Sverigesen
EU-inträde höjdes också de svenska tullsatsema på förädlade Omvaror.
tullama förädladepå produkter sänktes skulle utvecklingsländerna kunna

på förädla sina produkter för kunnasatsa att sälja dem till bättreatt ett
pris. En ytterligare skillnad mellan den politik Sverige förde tidigare och
EU:s politik på detta område Sverige hade enhetliga tullarär för allaatt

° vidare iSe "Europeiska konsumentrörelsers på jordbrukspolitik",EU:ssyn
KoB:s faktablad 32, 1996nr
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länder. och därmed också Sverige har olika tullar för olikaEU, numera,
länder, vilket snedvrider konkurrensen mellan länderna i tredje världen.

s.k. Loméavtalet tidigare kolonier inom69 ACP-gruppenDet rätt attger
tullar till jordbruksprodukterfritt och EUutan exportera varor som

odlas inom dockomfattas CAP dvs. undantagna.EU Dess-ärav — -
ibland mycket kvoter för import vissa frånhar småEUutom av varor

utanför allt for skydda det jordbruket.länder EU, att egna

invändningarEtiska användningen5.7.3 mot av nya
tekniker

främsta och miljöorganisationemainom konsument-Det argumentet mot
tekniker i livsmedelsproduktionen inte vilka följderär att vetnya man

Ävensikt de kan föra med sig. vetenskaplig expertispå lång som om
finns,idag inga faror många inom både svensk ochsägerattanser

konsumentrörelse nej till dessa tekniker just dennaeuropisk av an-
bättre hållbarhet, reduceringledning. forespråkarnasMot argument om

bättre grobarhet alltså motståndarnas etiska invänd-bakterier och stårav
dessa invändningar här.ningar, och det några Seär presenterasav som

också kap. 5.4.1.

Bestrålning

Även förrelativt teknik. detBestrålning livsmedel är omen nyav
vetenskapliga bevis for metoden skullenärvarande inte finns några att

tvivel inför den.farlig för människor, så hyser många konsumentervara
bestrålning livsmedel påverkarVäldigt få studier gjorda huröverär av

huvudinvändingen teknikenmänniskan längre tid, och äröver mot att
utläsa negativa resultat förrän efter flera år.kanske inte kanman

förändrar bestrålning produkternas sammansättning, ochDessutom man
befarar detta kan innebära risker.att nya

konsumentrörelsen ställer sig kritiskden europeiskaInom är man
bestrålning kryddor flera håll,metoden, idag påmot accepterar avmen

och Båda dessa organisationer arbetar forbl.a. inom CEG BEUC. att en
ska ske reglerna for bestrålning livsmedel,harmonisering samt attav av

får bestrålas skalista for vilka produkter upprättas.somen gemensam
ochKonsumentskyddet vill lösa konsekvent märkning ettman genom
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godkännande produkt för produkt livsmedel ska tillåtas förav som
bestrålning.

Genmodzfierin g

främstaDe genmodifierad framförs fleraargumenten mot mat, som av
konsument- och miljöorganisationer i Sverige och följande:Europa, är

harMan eflekterna genmodifieringinte livsmedel påännu sett av av-
längre sikt. forskareInga kan genmodifierade produktergarantera att
inte medför risker för människor, djur eller miljö i framtiden.

bättre hållbarhetDen för har uppnåtts medtomaterex. som—
genteknik används ofta fel. Idag måste plockas förtomater omogna

de ska kunna hålla för med genmodifiering kanatt transporter, men
de plockas och ändå komma fräscha fram till konsumenten.mogna

hävdarMen inom konsumentrörelsen de genmodifieradeattnu man
ändå plockas och den bättre hållbarheten användstomaterna omogna,

för hantera och dem under längre tid istället.att transportera

ska åldrasMat naturligt.-

överföra djur- ellerAtt människogener till oetiskt.växter är—~
Tekniken kan innebära problem för vissa religiösa ochgrupper

kanske också för allergiker.veganer,

oetisktDet djur för Djuren ska bramågenexperiment.är utsättaatt—
och inte behöva lida för människans skull. Genmodifiering djurav
innebär ofta vill de ska producera kött, vilket kanatt attman mer

djuren.innebära onaturlig muskeltillväxt hosen

" s.k. BelgianDen Blue, figurerat mycket i svensk medianötrasen som som
"monstertjuren", dock inte genmodifierad framavlad på konventionelltär utan
vis. Belgian Blue-koma måste förlösas med kejsarsnitt, och djuren måste slaktas

förtidi eftersom benen inte dembär längre.
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5.8 Milj

intresseKonsumenternas för sambanden mellan konsumtion, produktion
och miljö har ökat, och de villigareär for miljön.störreatt ta ett ansvar

Potentiella konflikter finns dock mellan konsumentintresse och
miljöintresse:

miljövänliga produkter ofta dyrare konventionella.är än-
miljökrav och funktionskrav kan stå i konflikt-

Alltmer uppmärksamhet riktas jordbruketspå miljökonsekvenser och
möjligheterna bedriva uthållig produktion. detatt Om ekonomiskaen
stödet till jordbruket produktanknutet ökar intensitetenär i jordbruket,
d.v.s. användningen bekämpningsmedel och gödsel, vilket medförav
läckagerisker och andra negativa miljöeffekter. Jordbrukets omvandling

odlingslandskapet Åinnebär hot den biologiska mångfalden.ett motav
andra sidan kan neddragning traditionellt jordbruksstöd innebäraen av

jordbruksverksamhet önskvärd från miljösynpunktatt riskerarsom anses
upphöra. Väl genomtänkta reformer jordbrukspolitikenatt behövs förav
uppställda miljömål skall kunna uppnås.att

miljövänligareEn jordbruksproduktion uttalat mål förär ett även
producentgruppema och iLRF sitt konsumentpolitiskastaten. anger

mål Sveriges bönder ska producera livsmedel frånattprogram som
världens jordbruk.renaste

5.8.1 miljöstödEU:s i jordbruket

ochI med EU-medlemskapet blir miljökvaliteten på livsmedelsområdet
avhängigt EU:s politik. Miljöfrågoma har tydlig bäring på såvälav
konsument- jordbrukspolitik.som

Miljöfrågoma fortfarande till del nationellär angelägenhet.stor en
Legala och finansiella dock gemenskapen.ramar ges nu av

Sverige överlämnade under våren förslag1995 till EG-kommissionen
hur skulle utforma de miljöåtgärder i och med EU-om man som

medlemskapet infördes i jordbrukspolitiken.
Ett förslag till utformning svenskt för miljöstödettav program

lämnades tidigare i utredning SOU 1994:82. valdesDär utnyttjaatten
i hela den framförhandlade miljarder kronorstort sett treramen om per
år, skulleEG finansiera början50%. slötsI 1995 överens-varav av
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kommelser jordbruksstödet mellan centerpartiet och den socialdemo-om
kratiska regeringen faktiskt utnyttja denna del norrlands-Enatt ram. av

fördes då till miljöstöd.stödet över

omfattarMiljöprogrammet beslutades 1995 miljöstöd försom

för förhindraodlingslandskap, bevara odlingslandskapet ochöppet attI
omfattande nedläggning jordbruksmarken av

biologisk mångfald, för förstärka slåtterängars och betesmarkersatt-
och kulturmiljövärdenhöga natur-

kulturmiljöer, för skötsel landskapselement med rika lämningarav av-
äldre markanvändning i jordbruket

ekologisk odling, med sikte på tio arealen omställdäratt procent av-
år 2000

skyddszon/extensiv vall för minska växtnäringsläckage ochatt-
erosion

för minska kväveutlakningen under vinterhalvåretfånggrödor, att-

utrotningshotade husdjursraser, för bevarande dessaav-

mångfaldenvåtmarker och småvatten, för öka den biologiskaatt-

traditionella odlingenför bevarande denbruna bönor, av-

alltså miljarder kronor år från denMiljöprogrammet omfattar 1,5 per
femårsperiod, och lika mycket till frånsvenska budgeten under EU.en

miljöåtgärder iväsentligt höjd ambitionsnivå förinnebärDet en
medel församtliga åtgärder inom miljöprogrammet finnsjordbruket. För

lantbrukare.informations— och utbildningsinsatser riktade tillsärskilda
till effek-kommer utvärderas med hänsynMiljöprogrammet 1997att

behovet förändringar.för mål ochuppsattaterna av
Ännu kunnat utnyttjas jordbruket. Under 1995har inte hela avramen

i miljöstöd tilljordbrukare fått drygt 500 miljonerhar svenska öppet
till ekologisk odling.odlingslandskap, och ytterligare 100 miljoner Dess

kan förändras.öka i framtiden, utformningenstödfonner väntas men
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EU:s miljöstöd i jordbruket infördes med reformEG:s 1992 denav
jordbrukspolitiken, CAP. Jordbrukspolitiken har från bör-gemensamma

jan intensivt, högavkastandeuppmuntrat ett europeiskt jordbruk. Enligt
kritikerna har detta inneburit maximal produktion med liten hänsyn till
långsiktig hållbarhet. Kritikerna kräver inom CAP försäkrarattnu man
sig jordbrukspolitiska åtgärder konsistentaatt med miljömål.ärom

Jordbrukspolitiken sedan delarär den s.k. MacSharryre-numera, av
formen 1992 genomförts, i mindre utsträckning tidigare baseratänav
prisstöd, premierar produktion. ställetI direkta inkomst-storsom en ges
stöd torde ha dämpande effekt på intensiteten i jordbruket ochsom en
därmed miljövänliga.vara mera

Kompletterande stöd skulle till vissa miljövårdande åtgärder,ges
skogsplantering på åkermark och förtidspensionerin jordbrukare. Deg av

stöden till skydd för miljön och odlingslandskapet i EU:snya anges
direktiv 2078.nr

Principema bakom miljöstödet och direktiv 2078 enligt mångasär
mening förvirrande. Det har flera mål mycket viktigtett är attvarav ge
lantbrukarna högre inkomster. Samtidigt ställs miljökrav. Principen, som
kallas cross-compliance, innebär alltså för viss stöd skaatt att typen av

ställs krav på område. kändEn tillämpningett annatges, av cross-
compliance principen i Sverige under 1995 har varit jordbruksverkets
krav på miljögodkänd gödselhantering för lantbruksföretaget iatten
fråga skulle få tilldelas mjölkkvot.en

Miljövänlig5.8.2 konsumtion

För hänsyn till miljön skall avspeglas iatt vår konsumtion krävs
kunniga och medvetna konsumenter, framsynta producenter och bra
teknologi, också effektiva styrmedel; miljömärkning, ekonomiskamen
styrmedel och regelsystem.

miljövänligtEtt levnadssätt ställer krav konsumenten i formstora
merarbete och infonnationssökning. Informationen till konsumenternaav
ofta splittrad det gällerär olika aspekternär på eller tjänst. Deten vara

kan gälla pris, kvalitet, säkerhet, energiåtgång eller andra miljöaspekter.
konsumentberedningensI förra betänkande bedömdes effekten av

den interna avregleringen i den svenska livsmedelspolitiska reformen av
1990 marknaden fungerar bättre och konsumenternasatt attvara
önskemål och efterfrågan lättare framnår till råvaruproducentema. Detta
skulle då också gälla miljömedvetna konsumenters efterfrågan.
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viktig del efterfrågan på miljökvalitet består efterfrågan påEn av av
diskussion livsmedelekologiska livsmedel. samlad ekologiskaEn om

i del kapitelförs i detta betänkande 4.5.
vid konferens miljö ochAgenda 21-dokumentet, FN:santaget om

konsumenternautveckling UNCED 1992, berör och miljön genom
målsättningar som

och produktionsmönster,främja konsumtions- minskar på-att som-
miljön, och tillfredsställer mänsklighetens bas-frestningarna på som

behov.

förståelse för konsumtionens roll ochutveckla bättre vägar attatt-
åstadkomma hållbara konsumtionsmönster.mer

utveckladehållbara konsumtionsmönster deuppnå attatt genom-
länderna går i spetsen.

Agendasvenska konsumentpolitiken har tagit tankar från 21,Den upp
skrivas iställs krav uthållig konsumtion ska EU:soch attnu

konsumentpolitik.
Civildepartementet ochnärvarande sitter utredning underFör ut-en

miljön". Utredningen ska belysa olika hinderochreder "Konsumentema
för välja den konsumtionkan finnas konsumenterna att sorts somsom

hindren.föreslå lösningar undanröjerbelastar miljön minst och som
myndigheters insatser kanorganisationers ochkonsumenters,Genom

inriktning utvecklas.produktionsmönster med dennaockså

konsumentorganisationer och miljönInternationella

miljöarbete.konsumentorganisationer bedriver aktivtInternationella ett
miljöprogram.International våren 1993 DessCIConsumers antog ett

ochleva i hälsosamfilosofi inbegriper konsumenternas rätt ut-att en
behoven för morgondagens konsumenterhållig miljö. Uppfyllandet av

idag. Därför det viktigtändrade konsumtionsmönsterberor är attav
verksamhet"tänka Exempel på CI:shjälpa konsumenter grönt".att

småskrifter, s.k. briefing miljöval för konsumen-därvidlag är papers, om
medlems-paketmaterial använda föroch miljömärkning. Ett attter
värld.konsumentaktioner för CIorganisationerna finns grönareom en
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har också policydokument rubriceratutgett ett Inför 2000-talet, över-
gången till uthållig konsumtion.

Consumers in Europe Group CEG i London visar i sin årsrapport
många aktiviteter på miljöområdet, exempelvis med denmötensom
brittiske miljöministem Agenda 21, miljömärkning, konsumentrepre-om
sentation, EU-kommissionens "grönbok" för miljöskador,om ansvar
förpackningsproblem, miljöargument i marknadsföringen, och trädes-
bidrag i jordbrukspolitiken. Energi och förpackningar andra viktigaär
frågor.

Konsumentorganisationema vill skapa konsumentfora för miljö-nya
frågor, inte lämna miljöaspekter på konsumentfrågoma till miljöorga-
nisationer. De bedömer det till exempel viktigt branå lösningarattsom
för konsumenter och inte hamna i protektionism.attresurssvaga

Konsumentorganisationer visar intresse för miljöfrågor, och omvänt
arbetar miljöorganisationer alltmer med konsumentfrågor. Miljögrup-

lokalt arbetar dock mindre ofta med livsmedelsfrågor depema än
nationella miljöorganisationema.

Konsumentorganisationema inom EU, danska orbrugerraadetFex.
och holländska Consumentenbond, arbetar aktivt med miljöfrågor.
Prioriterade arbetsuppgifter arbetet medär EU:s miljömärke och EU:s

livsmedelsreglema.översyn Man arbetar också med frågan mark-av om
nadsföring ekologiskt odlade livsmedel.av

5.8.3 miljöpolitikEU:s

Miljöaspektema konsument-på och jordbrukspolitik måste motses
bakgrund EU:s allmänna miljöpolitik.av

Rom-fördraget,I EU:s grundlag, fanns från början inga regler om en
miljöpolitik, i början 1970-talet insiktenväxtegemensam men attav om

miljöproblem inte EU har sedanstoppas gränser. 1973 antagit fem,av
icke bindande, miljöhandlingsprogram. I enhetsakten 1987 skrevs möj-
ligheten föra miljöpolitik.att Maastricht-fördraget inne-en gemensam
bar ytterligare förstärkning det europeiska miljösamarbetet,en av genom
formuleringarna i artikel 130 miljöfrågan ska integreras iatt allom

politik. Detta dock inte alltid.görsannan
Hittills har den miljöpolitiken, efter enhetsakten ochgemensamma

Maastrichtfördraget, hundratals rättsakter,styrts två slag:genom av
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regler miljökravharmoniseringsregler,a gemensamma om varor,
hindra handeln. de fallolika regler i olika länder ska Iför inteatt

Cassis-principen:regler inte införts gäller en vara somgemensamma
EU-land får också säljas i de andra. Undantag måstefår säljas i ett

handelshinder.visas inte förtäcktavara

miljöregler, inte direkt har med denminimi-regler, egentligab som
Enskilda länder får inte underfria handeln gågöra. överatt men

Vattenkvalitet, luftkvalitet,Minimiregler finns för exempelviskraven.
naturvård.miljökonsekvensbedömningar,

avfall."handel" med ochfinns sedan förregler 1994Nya transporter av
avfall.möjligheter förbjuda importLänderna har att av

miljöärenden inomhanteras miljön ochEU-kommissionenInom
avdelning sköter detgeneraldirektorat EnXI. gemensamma euro-nr

skall dock dennaEU-blomman. Enligt förordningenpeiska miljömärket
miljö-livsmedel, drycker eller läkemedel.märkning inte omfatta EU:s

omfattar och disk-ochmärkningsprogram startade 1992 tvätt-nu
jordförbättringsmedel ochoch hushållspapper,maskiner, tvättmedel, toa-

SverigeStandardiseringsorganisationen iharglödlampor. Sverige SISI
för ochför EU-blomman.behöri Intressetfått uppdraget att organvara

förbetydligtmärket dock så längeanvändningen änär än svagareav
Sverige.funnits längre i Attmotsvarighetenden nordiska Svanen som

leda till konsu-finns kan visserligenolika miljömärkenmånga att
från privata företagoch vissa miljöpåståendenblir förvirrade,menterna

med märkningtillförlitliga. Allt kan inte lösasinte visat sighar vara
Ökad prioritet börkonsumentvägledning krävs också.tillförlitligutan

börkonsumentinformationen, miljömärkningmiljöfrågor iåt merages
marknads-bedöma miljöargument ibör kunnautvecklas, konsumenterna

vilseledande. nordiskafår Desådana miljöargumentföringen, vara
för detta.har utarbetat kriterierkonsumentombudsmännen

Environmental Agency,miljöbyrå EEA European ärEU:s som
miljöförhål-samlar data medlemsländemasi Köpenhamn,placerad om

kontrollera medlemsländer-till uppgifthar däremot intelanden. Man att
dock skillna-Datainsamlingen visaråtaganden i miljöpolitiken. attnas

efterlevnadmedlemsländerna vad gäller EU:smellanderna minskar av
miljödirektiv

.
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Miljöhandlingsprogram

de femårigaAv och icke-bindande miljöhandlingsprogrammen handlade
det första från 1973 allmänt minska föroreningar ochatt undvikaom
exploateringar orsakar ekologisk skada. PPP-principen Pollutorsom

PrinciplePays riktmärke, dvs principen det denärangavs attsom som
förorenar skall betala, det inte konsumenternaär ska betala försom som

slippa föroreningen. I femårsprogramatt nästa ochtog vatten-man upp
luftföroreningar bullerfrâgor. Denna princip skrevssamt sedan i
enhetsakten 1987. Utnyttjandet behandlades för förstanaturresurserav
gången i miljöhandlingsprogrammet 1983. I det följande programmet
behandlades olika substanser och föroreningskällor. 1992 besluttogs om
det miljöhandlingsprogrammet isenaste EU. förespråkadesDär införan-
det ekonomiska styrmedel såsom miljöavgifter, vilket dock har blivitav
svårare Endastän fåtal länder har gjorttrott. detta. Englandett harman

krav på koldioxid/stoppat energiskatt. Detta exempelär påetten
svårigheten fatta beslut i Rådet, där enighet krävs.att

det femteI miljöhandlingsprogrammet, Towards sustainability, 1993,
anlades globalt perspektiv. dettaI förett uthållighet utpekadesprogram
fem sektorer särskilt viktiga, nämligen industri, energi, trafik,som
jordbruk och turism. Miljöhänsyn ska också vid utformningtas av
jordbruksstöd och vid användningen EU:s strukturfonder.av

harNu kommissionen gjort detta miljöhandlings-översynen av
bland med hjälp EEA. I pekarannat kommis-översynenprogram av

sionen behovetpå integrera miljöfrågoma i andraatt politiska områden,
såsom till exempel jordbruket. Sverige pekas land där miljö-ut ettsom
frågoma väl integrerats i jordbrukspolitiken. Man förväntar sig därför

ideer på detta område från Sverige. Hittills har miljöhänsyn intenya
integrerats i denämnvärt marknadsordningama i jord-gemensamma
brukspolitiken; det behövs sådant. Ett de fåtaliga fallen ärmera av
införandet för antal djurmaxgränsen hektar i stödsystemet förav per
köttdjur.

På gödselområdet visar användningenöversynen handels-att av
gödselkväve gått från20% 1988 till 1992. Fosforgödselmedel mins-ner
kade samtidigt med 40. Näringsläckage dock vanligt; högstaär gränsen
för nitrat i grundvattnet överskrids på 50% jordbruksarealen i EU.av
Riktlinjen 2,5 liter överskrids på 80% arealen.mg per av

Kommissionen föreslår jordbruksstödet i framtiden skaatt frånstyras
prisstöd till direktstöd delvis knyts till miljökrav. Detta kallassom
cross-compliance, och föreslogs Fischler i kommissionensäven av
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jordbrukspolitiken hösten Kommissionenvitbok 1995. uppmanarom
effektivt följa redan existerande miljöregler ochländernaäven att mer

insamling statistik.förbättra rapportering ochatt av

inställningensvenskaDen

regeringen vill miljöregler tydligare ska framhävassvenska EU:sDen att
sänka miljö-hög skyddsnivå. Sverige ska inte behövautgå från en

politik. svenskastandarden vid tillämpning EU-gemensam Denav en
drivande i miljöpolitik.vill också Sverige skall EU:sregeringen att vara

politikområden börmiljöhänsyn ska integreras i övrigapåKravet att
därvidlag vikt, exempelförstärkas. Sektorsansvaret ärär ettstorav

i jordbrukspolitiken.miljöansvarvikten att tasav
finns sedan tidigare miljömål i vår jordbrukspolitik;SverigeI ett om

mångfald,odlingslandskap, historisk och fysisk kulturmiljö, biologisk
riksdagenjordbrukets miljöbelastning. svenskaminimera Densamt att

användningen kemiska bekämp-två halveringarhar beslutat av avom
jordbruket. Vidare har riksdagen beslutat kväve-ningsmedel i att

jordbruket skall halveras fram tillutlakningen från år 2000.
regeringskonferens föreslår den svenska regeringen1996Inför EU:s

jordbrukspolitiken förs in imiljömål för denatt ett gemensamma
tidi-artikel sådant miljömål harRomfördragets 39. Ett nämntssom ovan

jordbrukspolitiken. Vidare bör miljökravenfunnits i den svenskagare
Rio-Romfördraget stärkas, eftersom det viktigtartikel ii 100a är att
ochhållbar utveckling återspeglas i fördragmål EU:skonferensens om

före Rio-konferensen.Maastrichtfördraget skrivetär

Miljö och handel5.8.4

innebär fritt varuflöde inommarknaden i EuropaDen ettgemensamma
Ävenmiljöområdet.regler livsmedels- ochoch påEU gemensamma

del hardel harmoniserats. Sverigeskonsumentskyddet har till viss För
kanbegränsad. Vidgat för importhandeln med livsmedel varit utrymme

produktionenkonkurrenstryck den inhemskadock skapa starkareett
teknisk utveckling och högre kvalitetmed lägre priser, snabbare som

konsumentsynpunkt.betydelsefullt från inte minstföljd, något ärsom
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Vissa konsumentgrupper uttrycker for den ökade handelnattoro
leder till miljöproblem, inte minst de långa Entransporterna.genom
allsidig kost förutsätter dock omfattande import sådant inteen av som
eller endast till kostnader kan producerasstora inom landet. Utan
livsmedelsimport skulle svenska folkets mathållning bli både torftig och
ohälsosam. De flesta livsmedel färskvarorär ställer höga kravsom
snabba och bra KoB refererade itransporter. sitt förra betänkande till
SCB:s och industristatistik,transport- visar livsmedel fraktas iattsom
genomsnitt betydligt längre sträckor andraän Totalt har desettvaror.
genomsnittliga transportsträckorna förändrats obetydligt 1985sen men
för livsmedel har de ökat något.

Internationella konsumentorganisationer CI/BEUC attsom anser
handel i sig inte negativt för miljön.är Bättre ekonomi minskar trycket
på miljön. finnsDet ingen egentlig motsättning mellan liberaliseraden
handel och miljövård. Båda har mål, effektivast använda ochattsamma
fördela samhällets resurser.

För begränsa miljöproblemen bör iatt allmänhet ekonomiska styr-
medel avgifter och dylikt användas förbud och liknandeänsom snarare
regleringar. EU använder dock ekonomiska styrmedel i mindre utsträck-
ning Sverige; i finnsän EU exempelvis ingen koldioxidskatt. Ekono-
miska styrmedel också begränsa konfliktensättett mellanattvore
handel och miljö. Då skulle miljökostnader för och dylikttransporter
hanteras avgifter direkt för miljöpåverkan. kallasDetta eko-genom av

för intemalisering miljökostnaderna. På så skulle intenomer sättav
behov finnas direkt reglera handeln. Få länderatt har dock påbörjat
intemalisering miljökostnaderna och därför märks i opinionenav en
konflikt mellan handel och miljö.

Gränsöverskridande miljöproblem kan endast lösas inter-genom
nationellt samarbete. dettaI samarbete sker avvägningar hurav
handelsrestriktioner ska kunna minimeras samtidigt skyddet försom
konsumenter och miljö hålls hög nivå. CI/BEUC:s ståndpunkt ären

miljöfrågor inte ska lösasatt handelsregler inter-utangenom genom
nationella överenskommelse för skydda miljön. Legitima miljöregleratt
ska tillåtas, "grön protektionism" undvikas.men

Miljöfrågorna diskuterades först i den nyligen avslutade GATT-sent
rundan. arbetsgruppEn arbetar vidare med dessa frågor. Nästa GATT-
runda till del fokuseras kring miljö/handel-frågoma.tros stor En känslig
fråga huruvida handelshinderär skall få användas för skydda denatt

miljön. hellerInte reglerades frågor produktions-gemensamma om
metoder. GATT-avtalet idag inga möjligheter oönskadeatt stoppager
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produkter med hänvisning till produktionsmetoderna. Däremot miljö-är
märkning tillåten för upplysa konsumenten.att

harGATT ombildats till organisation, World Tradepermanentnu en
Organisation, WTO. WTO har arbetsgrupp handel och miljö,en om
Trade and Environment Viktiga frågor dagordningenpå kopp-ärgroup.
lingen mellan handelsåtgärder vidtagna inom för internationellaramen
miljökonventioner MEA och handelsregelverket enligt artikel XX i
GATT, frågor förknippade med miljöreglers effekter mark-samt
nadstillträde. Diskussionerna handlar mycket säkerställa miljö-att attom
åtgärder inte i onödan hindrar marknadstillträde för frånexportörer
utvecklingsländer. Handelsmöjligheterna viktiga för länderär som sam-
tidigt angriper fattigdomsproblemen och miljöproblemen. Sverige försö-
ker driva frågan ökat marknadstillträde med hjälp miljömärkning.om av
Är det produktionsprocessen eller slutprodukten ska miljö-som vara
mässigt sund U-ländema det Positiva åtgärder rekom-anser senare.
menderas i stället för handelsrestriktioner exportländemasgentemot
miljöproblem. En fråga problemet med förbjudnaär ärannan varor som

miljö- eller hälsoskäl i det landet, ändå kan kommaav egna men som
Flera u-länder har uttryckt farhågor för dylikatt exporteras. export av

s.k. DPGs Domestically Prohibited Goods från i-ländema.
Handelsfrågoma har etisk aspekt, uttryckt i strävandenaäven efteren

"solidarisk handel", vilket behandlats i avsnitt 5.7 Denna aspektovan.
på handeln betonar de mänskliga rättigheterna, det kan ocksåmen
kombineras med miljöintresset, i Naturskyddsföreningens kampanjsom
för det ekologiskt odlade kaffet Café Organico från Mexico.
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Prisutveckling6 och prisnivåer

EU-anslutningen förväntades för ökad konkurrens på denöppna
svenska livsmedelsmarknaden, dittills domininerats ettsom av
fåtal inhemska starka aktörer inom både industri och handel.
Införandet EG:s jordbruksreglering, med lägre prisstöd ochav
högre direkta inkomsstöd till jordbrukarna, beräknades, allt annat
lika, kunna sänka konsumentprisema livsmedel med 2-3 %.
Konsumentberedningen har studerat dessa förväntningar harom
infriats under vårt drygt år inom EU.ett

Beredningen konstaterar den låga kronkursen underatt större
delen 1995 har försvagat eller förhindrat konkurrensen utifrån.av
Konsumentprisema på livsmedel har stigit med 0,9 % under 1995
december 1994-december 1995. Det innebär real sänkningen
med %, eftersom1,7 totala KPI samtidigt stigit med 2,6 %. En
del de förväntade prissänkningama har "fastnat" i mellan-av
liggande led, vilket också skedde efter 1990 års livsmedels-
politiska reform.

Kronkursen har förbättrats under slutet 1995. fortsattEnav
stark krona förutsättningar för ökad konkurrens, fram-ger som

kan komma priserna denpå svenska livsmedels-över att pressa
marknaden.

6.1 Förväntningar livsmedelsprisemaom

före EU-anslutningen

svenska beslutetDet ansöka inträde i EU väckte förhoppningaratt om
de höga svenska matpriserna efter EU-anslutningen skulle sjunkaattom

till "EU-nivå". redan föreMen anslutningen den 1 januari skedde1995
radikal utjämning livsmedelsprisema, uttryckta i svenska kronor,en av
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mellan Sverige och beroddeEU. Det dels effekternapå denav
livsmedelspolitiska reformen dels1990, den mycket kraftiga
deprecieringen kronan i november 1992. fortfarandeMen under 1994av
beräknades EU-anslutningen kunna leda till viss sänkning deen av
svenska livsmedelsprisema till följd övergången till jordbruks-EG:sav
reglering. innebar högre direkta stödDenna till jordbruket i kombination
med lägre priser. beräknade livsmedelsprisema,KoB allt likaatt annat
och förutsättningunder oförändrade öresmarginaler i handeln, skulleav
kunna sjunka med delen2-3%. Större den beräknade prissänkningenav
kunde hänföras till avgifter, belastat mjöl och vegetabiliskaatt som
fetter, skulle falla bort till följd EU-anslutningen. del andraEnav varor
förväntades emellertid stiga i pris, socker och ris. Detsamma gälldet.ex.
vissa sydfrukter, framför allt bananer, vilka dock inte ingick beräk-i
ningen.

beräkning,KoB:s utfördes redovisas1994, isom sommaren
tabell 6.1.

Överslagsberäkning6.1Tabell ändrade livsmedelspriser till följdav av
EU-anslutning

Ändring
Regleringsledet, Konsumentpris, %
öre/kg 1

Förmalningsavgift 14,60-1
Bröd -5
Fettvaruavgift -430
Margarin 15-
Socker +1 50 +23
Ris, införselavgiñ +600 +50
Nötkött -300 -5
Griskött -200 -5
Fjäderfäkött -100 -4

l Oförändrade öresmarginaler
Källa: beräkningar baseradeKoB:s på uppgifter från SJV, SCB och Eurostat,
SOU 1994:119

Beträffande mejeriprodukter, inte finns med i tabellen antogssom ovan,
genomsnittspriset för hela skulle bli i oför-att stort settvarugruppen

ändrat, förändringar kunde komma ske inom sortimentet.att attmen
Priserna på mjölk skulle kunna sjunka medan priserna ochpå smör,0st

högre i Danmark i Sverige, kunde komma stiga. Dessaän attsom var
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förändringar bedömdes dock osäkra till följd konkurrens-som av
förhållandena.

På sikt prissänkningama kunna bliantogs angivnastörre 2-3% tillän
följd dels pågående reform jordbruksreglering,EG:s dels ökatav av
konkurrenstryck på den svenska marknaden från övriga EU-länder. Före
deprecieringen räknade med livsmedelskedjan skulle behövaattman
rationalisera kraftigt för klara konkurrensen påatt EU-marknaden.
Kostnaderna inom industrin beräknades behöva sänkas med 25%.ca
Deprecieringen lättade dock detta tryck skillnaderna iattgenom
konsumentprisnivå mellan Sverige och andra länder momentant
reducerades. KoB framhöll därför konkurrenstrycket vidatt EU-
anslutningen denna bakgrund kunde kommamot bliatt änsvagare man
tidigare trott.

har dåHur den faktiska prisutvecklingen blivit under det dryga år
gått sedan Sverige anslöt sig till EU Har prissänkningama isom

jordbrukarledet förts vidare till konsument eller har de delvis fastnat i
något mellanliggande led, såsom fallet efter den livs-t.ex.var
medelspolitiska reformen 1990 detI följande redovisar KoB utveck-
lingen dels enligt mätningen livsmedelsprisema i KPI, dels enligt deav
prisindexserier för livsmedelskedjans olika led utarbetassom av
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden.

Som kommer framgå har de nominella livsmedelsprisemaatt till
konsument inte sjunkit efter EU-anslutningen under 1995. K0B:s pris-
beräkning avsåg dock bara effekter det byte jordbruksreglering,av av

EU-anslutningen innebar. Livsmedelspriserna påverkassom även av
andra faktorer råvaruprisema.än Realt dvs. i jämförelse med KPI,
totalt har livsmedelsprisema sjunkit, med 1,7% mellan december 1994
och december 1995.

Den svenska kronans värde har vidare under delen 1995större av
legat lägre omedelbart före EU-inträdet.än De reglerade EG-prisema har
därmed blivit högre, räknade i svenska kronor och har tryckt upp
råvaruprisema. Den valutan har också medfört högre importprisersvaga
och detta har minskat konkurrenstrycket utifrån. Konsumenternas prefe-

för svenska livsmedel kan ha bidragit till det importtrycket.renser svaga
Under delen 1995 har dock kronan stärkts och import-senare av
konkurrensen ökat.
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Valutautvecklingen6.2

prisutvecklingen.faktorerna bakom EnligtValutasituationen är en av
med lägstasvenska kronan i början 1995tabell sjönk den6.2 ettav

påtaglig förbättring ochUnder augusti inleddesvärde i april. en mer
novembergenomsnittet förhållande tillfrån och med ikronans värde har

omedelbart före EU-anslutningen.legat värdetflertalet valutor över

och börjanValutautvecklingen under 1995 1996. DenTabell 6.2 av
till vissa valutor. samtligavärde i förhållande Försvenska kronans

avvikelse i från december 1994månader %

NLG FIM ECUDEM DKK
1995

-l,9-2,1 -1,6 -1,9 -l,5Januari
-2,4 -2,7 -2,5 -1,9Februari -2,8

-6,6 -4,6-7,4 -5,4 -7,2Mars
-9,9 -7,2-10,3 -9,8 -10,3April

-7,8 -7,8 -8,3 -5,4Maj -7,7
-8,1 -7,8 -8,3 -5,5Juni -7,7
-8,0 -7,4 -8,3 -5,5Juli -7,5

-7,8 -3,2-4,4Augusti -4,5 -5,5
-0,9-2,1 -5,1September -2,2 -3,2

-1,6 -1,2 -3,1 1,1Oktober -1,3
4,51,6 2,7 -0,6November 2,6

1,3 5,62,6 3,8December 4,0
1996

2,7 5,24,0 2,6 3,8Januari
3,00,8 1,9 2,7Februari 1,9

DKKDanmark NLGNederländemaDEMTysklandMynt/land:
FIMFinland

RiksbankenKälla:

på livsmedelKonsumentprisema6.3

kalenderårenUvecklingen 1989-19956.3.1

mindre denlivsmedelsprisema stigit1980-talet harSedan slutet änav
dentrendbrott. Mellan och 1993vilket 1989allmänna prisnivån, är ett -

sjönkbetänkande 1994:119behandlades i SOUperiod KoB:ssom -
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livsmedelsprisema i relation till totala KPI med inte mindre 17%. Iän
genomsnitt för 1994 låg de faktiska livsmedelsprisema 1,7% nivånöver
1993. För jordbruksreglerade produkter dock prisernagruppen steg
endast med 0,4%. Bakom den högre ökningstakten för livsmedel totalt
låg framför allt kraftig uppgång kaffeprisema. Under tid,en av samma
mellan åren 1993 och 1994, den allmänna prisnivån,steg dvs. KPI,
totalt, med 2,2%.

Efter EU-anslutningen har konsumentprisema på de fore EU jord-
bruksreglerade produkterna trädgårdsprodukter ingår inte sjunkit något,
med -0,7%. Procenttalet genomsnittet för kalenderåret 1995 iavser
relation till kalenderåret 1994. Priserna på andra livsmedel har däremot
under period stigit med 4,8%, livsmedel totalt därmed med 1,4%samma
och KPI, totalt med 2,5%. Realt har alltså livsmedelsprisema sjunkit
med 1%. Jämförelsen genomsnitt för kalenderåren 1994 ochca avser
1995. De i den inledande "rutan" angivna procenttalen avsåg en

jämförelse mellan december 1994 och december 1995, vilken närmare
beskrivs i avsnitt.nästa

Diagram 6.1 Konsumentprisutvecklingen, totalt och för livsmedel
1989-1995. Kalenderåret 1990100
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Anm. KPI-Jk0nsumentprisindex forjordbruksreglerade livsmedel omfattning
fore EU-inträdet, vilket innebär trädgårdsprodukter, ingåratt i EG:ssom
jordbruksreglering, inte ingår i index
Källa: LES
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ÅretUtvecklingen 1989-1995 framgår diagram har6.1. 1990 sattsav
bas eftersom detta den100, år redovisningsbasen iärsom nya

prisindexsystemet anpassning till EU-statistiken.en—
diagrammet redovisas konsumentprisindex för jordbruksregleradeI

produkter dels med, dels Momsändringama för livsmedelutan moms.
sänkning prisnivån med 5,6% och höjning med1992 1993 2,5%av

har inneburit sänkning livsmedelsprisema med 3%.en av ca

Prisutvecklingen under6.3.2 1995

första inom från december tillUnder det året EU 1994 december 1995
livsmedelsprisema stigithar de svenska med 0,9%. Priserna

livsmedel stigitjordbruksreglerade har med 0,4% och andra livsmedel
med Uppgången för totalt har samtidigt varit Realt har1,7%. KPI, 2,6%.
alltså livsmedelprisema, totalt sjunkit med och priserna1,7% påsett,
jordbruksreglerade livsmedel med under2,1% 1995.

bör dock påpekas höjningen för totala förklarasKPI 0,8Det att av
procentenheter höjda boendekostnader, 0,3nära utgörsav varav av

till egnahemsägare. Höjda inom hälso- ochslopat s.k. ROT-bidrag taxor
till isjukvården bidrog vidare med 0,3 enheter uppgången KPI.

för vissa och i redovisas iPrisutvecklingen KPIvaror varugrupper
tabell 6.3.

tabellen och diagram livsmedelsprisema iframgår 6.2Som stegav av
fram till maj. sjönk däreftergenomsnitt under början 1995, Deav

successivt under året.resten av
från beräknat utvecklingen för livsmedels-har 1995SCB ävenmars

annorlunda.exkl. färsk frukt och Därmed blir bilden någotgrönt.posten
färsk frukt och visas uppgång för livsmedelspostenFrånräknas grönt

nedgång.april och september med och däreftermellan 2% en svagca
besluterinras livsmedelshandeln i samband medkanDet att omom
tilllivsmedelsmoms utlovade "prisstopp" från oktobersänkt 1995 mars

färskvaroma undantagna.1996,
under för livsmedel exkl. färsk frukt ochRealprisutvecklingen 1995

Nedgången alltså inte lika stark forminus drygt 1%.grönt var somvar
färsk frukt ochhela livsmedelsposten inkl. -1,7%.grönt

säsongmässigt ochPriserna på färsk frukt och igrönt svänger är
allmänhet höga under vintern/våren. Säsongvariationema understoravar

Undermed starkare svängningar har förekommit.år1995 ännumen
priserna också den svenska kronan.påverkadesvåren 1995 av svaga

efter U-inträdetDel Utvecklingen EII
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Försörjningen med färsk frukt och baseras vid den årstidengrönt
huvudsakligen på import och betalas i allmänhet i de starka valutorna
D-mark och holländska floriner.

Bland stigit under andra halvåret märks1995varugrupper som
konserverad och djupfryst fisk under tredje kvartalet, mjölk,gruppen

och beredda grönsaker, frukt och bärägg, läskedrycker.ost samt

Diagram 6.2 Utvecklingen livsmedelKPI, december l994-decemberav
Indextal1995. med december 1994100

I05

‘
103 /‘ ‘7f/

/r".$‘‘-—102 /y Z/X m101 -I-KPI,in
H—D:o.extl.Fruktgrönt/ a

100
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Källa: SCB
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Tabell 6.3 Prisutvecklingen för vissa i underKPI 1995. Förvaror
samtliga månader avvikelse i från% december 1994

1995 Mars Juni Sept Dec
Hårt bröd -2,8 -2,3 -2,1 -1,0
Ris 28,6 38,4 53,6 53,4
Pasta -10,7 -9,8 -l0,0 -lO,l

skorporKex, 0,7 0,3 2,6 2,6
Mjöl -19,1 -19,5 -21,0 -22,9
VR-limpa -0,2 -2,1 0,4 -2,1
Formfranska -2,0 -l -2,8 -3
Vetelängd -3,8 -1,9 -3,1 -2,0
Mazarin 3,4 2,1 6,3 3,8
Fullkomsbröd -1,2 -2,5 l 0,2-
Mjöl, bröd -1,3 -1,6 -0,4 -0,2gryn,

Nötkött -0,7 -3,0 -0,0 -5,5
Griskött -3,9 -O,8 -5,0-1,9
Obland. chark -3,8 -3,0 -5,1 -5,0
Blandad chark 0,8 1,0 3,0 0,6
Köttkonserver -0,1 -3,8 -2,8 -1,8
Barnmat 0,5 1,3 3,5 4,0
Fjäderfán -2,6 -3,6 -4,7 -3,5
Kött -1,7 -1,5 -1,0 -3,0

-5,4 2,5 8,0 0,3
Färsk fisk
Konserverad och djupfryst -0,9 2,8 4,2 2,9
fisk
Fisk och fisk-konserver -1,7 2,7 4,9 2,5

0,8 0,6 -1,7 -5,2
Agg
Mjölk -0,9 -1,1 1,4 1,6
Grädde -3,8 -6,0 -3,8 -5,7
Hårdost 5,6 6,1 9,3 13,8

mjukostDessertost, 2,0 3,2 5,2 4,5
Mjölk, och ägg 1,30st 1,2 3,2 4,0

Smör 3,8 7,7 6,1 6,4
Hushållsmargarin -10,7 -9,6 -9,4 -10,1
Lättmargarin -4,5 -1,6 -1,5 -1,8
Matfett -4,1 -l,6 -2,2 -2,4
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Juni1995 Mars Sept Dec
Potatis, paketerad 18,2 29,2 5,5 -1,4
Potatis, lösvikt 23,0 60,9 -14,7 -8,4
Slanggurka 83,1 48,3 29,2 1,6

35,1 16,9 -25,2Tomater 13,9
Apelsiner 20,6 54,9 43,8 20,4

40,0 38,0 35,6Bananer 9,1
Färska grönsaker, frukter
och bär 23,8 34,5 -4,911,0
Grönsaker, rotfrukter,

14,8frukt och bär 21,2 9,2 0,9

Kaffe, och kakao -4,6 -7,9 -8,6 -9,9te

Socker 35,0 39,4 41,5 39,5
Glass 2,4 2,4 3,8 4,0
Övriga 5,4livsmedel 6,8 8,5 7,2

Läskedrycker, lättöl 0,5 0,4 2,0 3,0

Livsmedel 2,4 3,8 2,8 0,9
fruktLivsmedel exkl. färsk

och 0,3 0,8 2,0grönt 1,5

innehåller fler tabellen.Huvudgruppema de medtagits iAnm. änvaror som
Källa: SCB

i följande.Utvecklingen kommenteras varugruppsvis det

Aljölpriserna har sjunkit varierande genomslag brödprisemai-

Förmalningsavgiftens borttagande den januari har resulterat i1 1995
priser mjöl och harsänkta på Däremot brödprisema inte ipasta.

förväntad utsträckning följt med Bageribranschens företrädare harner.
tillverkningframhållit andra kostnader för bröd har stigit,att t.ex.av

socker, sirap och emballage.
anslutningen infördes högre avgiftVid EG:s vid införsel ris.av

underPriserna har successivt höjts året.

Del Utvecklingen efterII EU-inlrädet
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Köttprisema

Köttprisema sänktes redan i slutet 1994 branschen förberedde sigav -
för kunna konkurrensen frånatt möta övriga länder i EU. Prissänk-
ningarna därför inte så markanta i början 1995 och vissavar av
höjningar skedde därefter, bl.a. till följd den svenska kronans fallattav
avskärmade från utländsk konkurrens. Sedan kronans värde åter ökatoss
uppkom importkonkurrens från framför allt irländskt kött. Bl.a. detta har

priserna under hösten.pressat ner
Mer bearbetade produkter, blandade charkuterier och kött-som

konserver har stigit i pris eller sjunkit mindre råvarorna.än

Fisk och jiskprodukter

Färsk fisk med starka utbuds-är och säsongvariationer, någotvaror som
också illustreras prisutvecklingen under 1995.av

Priserna på konserverad och djupfryst fisk har stigit under året.
Många produkter importeras från Norge och har därmed fördyrats till
följd kronans fall. Norges beslut stå utanför harEU vidare resul-attav

i tullmur mellan våra länder.terat Ett avtal tullbefrielse fören om
kvoter, motsvarande tidigare normal handel, har manglats fram men
tillämpningen har fördröjts.

Mejeriprodukter matfettövrigtsamt

Införandet EG:s mjölkreglering kunna medföra sänkta priserantogsav
på flytande produkter och höjda och ostpriser.smör- I genomsnitt för
hela sortimentet förändringen bli obetydlig.antogs

Det spekulerades före EU-anslutningen hur konkurrenssituationenom
inom mjölksektom skulle påverka prissättningen. Sänkningama skulle
kunna utebli för flytande produkter till följd den bristande konkur-av

Däremot råder viss konkurrens på ostmarknaden. Prishöjningamarensen.
på kunde också tänkassmör bli mindre beräknat på grundän kon-av
kurrensen med margarinet, skulle sjunka i pris till följd bort-som av

fettvaruavgift.tagen
Det kan konstateras de förväntade prishöjningama haratt ägtnu rum.

börjanI året sänktes priserna på vissa flytande produkter lättmjölkav
och grädde. Till följd den bristande inhemska konkurrensen iav
mejeriledet och ingen importkonkurrens, kunde priserna på mjölk höjas
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under året. för helaI genomsnitt sortimentet har ökningen varitsenare
5%.ca

tidigare harSom borttagandet fettvaruavgiften sänktnämnts av
priserna på margarin och matoljor. hushållsmargarin blev sänk-För
ningen 10%. Avvikelsen från den beräknade effekten, sänkning medca
15%, berodde till början redan förepå EU-anslutningen stigande olje-en
priser på världsmarknaden. har emellertidDessa åter sjunkit under

delen 1995. förhållandet smörprisemaDet har stigit kan haattsenare av
minskat intresset sänka margarinprisema.attav

Ägg

Till konsument har äggprisema sjunkit med under5% 1995. Somca
kommer visas i följande avsnitt har producentprisema sjunkitatt ett
betydligt mer.

frukt ochPriserna på grönsaker har kraftig under åretvarierat

Under våren uppmärksammades1995 särskilt de höjda priserna färskpå
frukt och Prisstegringama sammanhängde med kombinationgrönt. en

försvagad valuta och vissa EU-effekter. De bestodsäsong,av senare
bl.a. bortfall exportbidragEG:s vid försäljning till Sverige. Vidareav av

Åhar tullar för vissa tidigare tullfria produkter införts. andra sidan har
tullar andra EU-länder bortfallit och delen vår importstörregentemot av

från dessa länder.kommer EG:s krångliga och fördyrande bananregle-
hadering däremot inte börjat tillämpas fullt Prisökningama påännu ut.

bananer under 1995 kan därför bara till mindre del förklaras EU-en av
anslutningen.

Färskvaroma har sjunkit i under hösten och lågpris i genomsnitt för
december under nivån1995 5% år tidigare. Framför alltettca
grönsaksprisema har sjunkit kraftigt från det höga läget i början av
1995. Tomaterna i december betydligt billigare år1995t.ex. än ettvar
tidigare -25%.

utförde i september studie färskvarumarknaden förKoB 1995 en av
frukt och Faktablad 28. Bl.a. jämfördes konsumentprisemasgrönt nr
utveckling för gurka, apelsiner och bananer med importpris-tomater,

förindex IMPI beräknas ochIMPI SCBsamma varor. av avser
försäljningspriser från importörer till led. Jämförelsen avsågsenare

decemberperioden l994-juni och konsumentprisema1995. Import-
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följde inte alltid varandra endast beträffande gurka kunde konsta-men
och under flera förekommandemånader skillnader,störreteras som

tydde ökadepå maginaler i handeln.
fortsatt studiumEtt avseende hela visar i bild.1995 stort sett samma

och konsumentprisema samvarierar långt ifrån alltid. Beträf-Import-
fande gurka detta särskilt tydligt. Konsumentprisema har helaär nästan

betydligt1995 legat nivån i december samtidigt import-1994över som
priserna visat kraftig nedgång vid jämförelse.samma

Beredda grönsaker, frukt och bär har genomsnittligt stigit prisi med
mellan december 1994 och december bidragande8% 1995. Ennära om-

ständighet har varit de höjda sockerprisema de påverkar framför allt—
tillverkning syltkostnaderna vid och marmelad. har im-Dessutomav

fördyrats till följd kronans fall.porten av

Socker

Införandet sockerreglering har lett till höjdaEG:s väntatav som
sockerpriser med följdverkningar för sylt och marmelad,varor som
nämnda och för choklad.t.ex.ovan,

Sänkt från januari 19966.3.3 moms

januari 1996 sänktes för livsmedel från till 12% somDen 1 21momsen
påslag. åtgärd betyder beräkningsmässigt sänkningDenna aven
prisnivån med 7,4%. särskilda Priskommission leds Civil-Den som av
ministern har i uppgift bevaka momssänkningen faktiskt kommeratt att

livsmedel till godo.konsumenterna av
i sjönk i januari med i förhållande tillLivsmedelsposten 5,5 %KPI

oförändrad februari jämförtdecember och i + 0,1%1995 nästanvar
januari tabell Färsk frukt och stiger säsongmässigtmed 6.4. grönt

under vintern. Frånräknas dessa nedgången för livsmedelspostenärvaror
i övrigt i januari och i februari i båda fallen i relation till-6,5% -7,4%
december bättre utfallet i februari får delvis tillskrivas1995. Det
sjunkande kaffepriser.
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Tabell 6.4 Prisutvecklingen för i KPI januari-februarivarugruppema
1996. Avvikelse i från% december 1995

1996 Januari Februari
Mjöl, och bröd -6,9 -7,8gryn
Kött -6,l -7,2
Fisk och fiskkonserver -6,4 -6,3
Mjölk, och ägg -6,7ost -7,2
Matfett -7,3 -7,2
Färsk frukt och grönt 5,0 14,7
Övriga frukt- gröntprodukter -6,9 -6,9o.
Kaffe, och kakao -7,lte -15,6
Övriga livsmedel -6,4 -6,1
Läsk och lättöl -5,2 -5,9
Livsmedel -5,5 -5,4
Livsmedel exkl. färsk frukt och -6,5 -7,4grönt

totaltKPI, 0,1 0,2

Källa: SCB

6.4 prissänkningamaHar i jordbrukarledet
förts vidare

6.4.1 Utvecklingen under 1995

Realt har konsumentpriserna på livsmedel sjunkit med 1,7% under 1995.
Nominellt har priserna stigit något, vilket har konstaterats i avsnitt 6.3

konsumentprisema. förklaringSom har i allmänhet angivits bristandeom
konkurrens, bl.a. till följd svenska valutans fall också före-av men
komsten ochmonopol oligopol denpå svenska livsmedelsmarknaden.av

i livsmedelskedjansVar olika led har prisändringama genererats De
indexserier Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden LES mån-som
atligen publicerar prisutvecklingen kan användas för sådanaöver ana-
lyser. diagram 6.3 och iI tabell 6.5 redovisas utvecklingen under 1995.

anknytningI till tabellen förklaras indexbeteckningama.
Möjligheten följa prisutvecklingen i leden från producent till kon-att

förunik livsmedelssektom. Ett vamande fingerär måste docksument
höjas: i vissa fall används något olika metoder vid beräkning de olikaav
indexserierna och detta kan jämförelsen. Behov föreliggerstöra attav

Del II Utvecklingen efter EU-inträdet



Prisutveckling och136 prisnivåer SOU 1996:62

index för livsmedelsindustrin förPPI-J öka jämförbarhetenöver attse
med konsumentprisindex KPI-J.

Prisutvecklingen decemberDiagram 6.3 1994-december i livs-1995
olika led.medelskedjans Indextal med december 199410O

A-index.— PR-index—-04-PPH——
"""KPI-J

förklaring tabellindexbeteckningama, 6.5.För av se
Källa: LES

framgår diagram 6.3 livsmedelsprisema i början 1995.Som steg avav
gällde särskilt avräknings- och prisregleringsleden och beroddeDetta

främst stigande priser potatis. betydligtpå Denna väger tyngrevara
i och PR-index i led PPI-J och KPI-J. slutet 1995A- Iän avsenare
redovisas nedgång avräkningsprisema, framför allt beroende påav
sänkta potatis-, och köttpriser, medan priserna i övriga ledägg- som
genomsnitt förändrats obetydligt.
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Tabell 6.5 Prisindexutvecklingen december 1994-december 1995.
Procentuell ändring

A-index PR-index PPI-J KPI-J
Mjöl, hårt bröd -9,7 -0,1gryn,
Mjukt bröd -0,9 -0,3

brödsädS:a 3,1 -49,4
Matpotatis -15,1 -l0,6 -l0,7 -6,5
Sockerbetor socker 38,4 43,0 32,6 39,5resp.
Oljeväxter olja och -53,9 -56,0 -8,9 -7,0resp.
margarin
Vegetabilier -7,7 -10,2 -4,4 -0,2
K-mjölk 1,4 0,3 1,9
Ost 20,0 20,1 11,9
Smör 14,0 14,0 6,4

mjölkSta och 1,4 6,6 6,5 4,9
mejeriprodukter
Ägg -25,5 -l3,5 .-12,7 -5,3
Nötkött -7,1 0,8 -O,9 -5,5
Griskött -3,8 -3,6 -1,4 -5,0
S:a kött och köttprodukter -5,2 -1,1 -1,9 -3,0
Animalier -2,9 2,4 1,7 0,6
Totalt -3,8 -0,4 -0,3 0,4

A-index avräkningsprisindex, pris till bonden. PR-index prisreglerings-
prissindex. producentprisindexPPI-J för livsmedelsindustrin, jordbruks-
reglerade konsumentprisindexKPI-J för jordbruksregleradevaror. varor.
Jordbruksreglerade produkter ingick i den svenska regleringenvaror avser som
före EU-anslutningen, dvs. trädgårdsprodukter ingår inte.

Källa: LES

börDet påpekas i A-index registreras jordbrukama erhållna priser.att av
Inkomsthöjande stöd prisstöd ingår inte i index. Ickeutöver prisan-
knutna stöd har ökat efter EU-inträdet.

Prisregleringsprisindex prisutvecklingen i det led jordbruks-mäter
regleringen exkl. trädgårdsprodukter verkar. förväntadeDe pris-
ändringama i detta led efter EU-anslutningen låg till förgrund beräk-
ningarna beträffande sänkta konsumentpriser.

Borttagandet förmalnings- och fettvaruavgiftema slår procentuelltav
mycket starkt i PR-index liksom höjningen sockerprisema till följdav

EU-anslutningen.av
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Utvecklingen i prisregleringsledet påverkar priserna i led, oftasenare
med viss eftersläpning. Eftersom priserna i ochPPI-J i allmän-KPI-Jen
het något förädlade produkter, råvaruprisförändringavser mer ger en

i förs vidare från prisregleringsledet procentuelltören ettsom svagare
utslag i och i Erfarenheten visarPPI-J KPI-J. prishöjningar i tidigareatt
led i allmänhet fortplantas med oförändrade procentmarginaler medan
prissänkningar brukar ske med oförändrade öresmarginaler, dvs. med
höjda procentmarginaler.

jämförelseEn mellan indexseriema för brödsäd PR-indexposterna
och mjöl, och bröd PPI-J och KPI-J visar på så skillnaderstoragryn

slutsatsen måste dras sänkningen förmalningsavgiften inte heltatt att av
har förts vidare till konsumenterna bröd. Detsamma kan gälla oljaav
kontra margarin.

När det gäller Mjöl, och hårt bröd i ochPPI-J KPI-J sänkninggryn
med 9,7% 0,1% bör beaktas mjöl, gått i pris,att vägerresp. som ner

i iPPI-J KPI-J. I riktning verkar ris, stigitäntyngre attsamma som
kraftigt i pris, bara ingår i och inte iKPI-J PPI-J.

EU-anslutningen beräknades inte medföra någon prisändring för
mejeriområdet helhet, prisjusteringar kunde ske inomävensom om

faktiska utfallet har blivit höjningDet prisnivån medgruppen. en av
i mejeriledet och6-7 % med i konsumentledet.5% Ytterligare pris-

höjningar aviseratshar inom mejerisektom under våren Framför1996.
allt har priserna på och stigit. har varitDet lönsamt för mejeri-smör ost

till följd relativt höga världsmarknadsprisersmöratt satsaema av
och exportbidrag från EU.

Priserna till jordbrukama på mjölk beräknas bara ha stigit med l-2%
mellan december 1994 och december har1995. De varit i stort sett
oförändrade sedan basen i indexsystemet. Samtidigt1990, har prisnivån
i mejeriledet stigit med januari13%. I 1996 registrerades dockca -
höjning mjölkpriset till bonden med ytterligare 2%, avsnitt.nästaav se

Prishöjningama inom mejeriområdet tillsammans med det relativt
genomslaget förmalningsavgiftsänkt bidrar till konsument-attsvaga av

livsmedelprisema på under 1995 inte sänkts beräknades före EU-som
anslutningen.

Producentprisema på har under 1995 sjunkit med inte mindreägg än
beroende25% på överproduktion och import billiga finska Deägg.av

heltlägre priserna har inte kommit konsumenterna till godo.
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Utvecklingen6.4.2 hittills under 1996

prisutvecklingenFör i livsmedelskedjans olika led under föreligger1996
f.n. beräkningar för februari tabellse 6.6. börDet hållas i minnet att

tabellens indexserier berörs endast konsumentprisindex förav
jordbruksreglerade produkter KPI-J momssänkningen den januarilav
1996.

Tabell 6.6 Prisindexutvecklingen december l995-februari 1996.
Procentuell ändring

A-index PR-index PPI-J KPI-J
Mjöl, hårt bröd 1,2 -7,3gryn,
Mjukt bröd -0,3 -8,1
S:a brödsäd 0,6 -0,3
Matpotatis -0,8 -0,3 -8,4-
Sockerbetor socker -2,9 -l,9 -9,0resp. -
Oljeväxter olja och -l,9 -7,4resp. - -
margarin
Vegetabilier -0,1 1,3 0,2 -7,9-
S:a mjölk och 2,0 -0,7 -0,9 -7,2
mejeriprodukter
Ägg 0,6 0,1 0,5 -4,6

kött ochS:a köttprodukter -6,8 -4,0 -3,7 -7,2
Animalier -1,8 l -2,3 1-7,-
Totalt -1,4 -l,8 -1,5 —7,4

förklaring indexbeteckningama,För tabell 6.5.av se
Källa: LES

Mjölkpriset till bonden med redan2% i januari 1996. PR-indexIsteg
och sjönkPPI-J priserna på vissa mejeriprodukter och framför allt på
kött. Nedgången i konsumentpriserna borde därför med viss efter-ev.-
släpning momssänkningen for dessa produkter,större än någotvara—

hittills februari inte fallet.ärsom

6.5 Regional prisutveckling

Före EU-anslutningen prisutvecklingen skulle kommaantogs att att
skilja sig åt inom olika delar landet. Landsdelar kontinenten ochnäraav

konsumtionscentra kunde kommastörre för ökad konkurrensutsättasatt
med sänkta priser följd. Glesbygden och Norrland kunde kommasom
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i ofördelaktigare läge på grund avstånd och konkurrens-ett sämreav
förhållanden.

den bakgrundenKoB i uppdragSCB for livsmedels-mot attgav
beräkna del-KPI för olika delar landet. Uppdelning har gjortsposten av

på två dels efter län, dels efter befolkningstäthet s.k. H-regioner.sätt,
båda fallen har uppdelningI skett i områden, fler så tillåter inteäntre

imaterialet med rimlig säkerhet i skattningama.
har uppdelats enligt följandeLänen länens sifferbeteckningar

framgår tabell 6.7:av

Landsdel Mälarlänen, sydöstra Sverige Gotlandutom
län 1-8,10,18-19

Landsdel Södra och sydvästra Sverige l 1-16
Landsdel Gotland och Sverige 9, 17, 20-25norra

H-regionema, redovisas i karta, figur 6.1, följande:ärsom
Region Storstädema H1, H2
Region Medelstora H3orter
Region Mindre H4-H6orter

sifferbeteckningarTabell 6.7 Länens

ÖrebroStockholmsl-2 10 Blekinge 18
3 Uppsala Kristianstads Västmanlands11 19

Södermanlands4 Malmöhus12 20 Kopparbergs
Östergötlands Hallands Gävleborgs5 13 21

6 Jönköpings Göteborgs Bohus Västernorrlands14 22o.
ÄlvsborgsKronobergs7 15 23 Jämtlands

Kalmar Skaraborgs8 16 24 Västerbottens
Gotlands Värmlands9 17 Norrbottens25

Beräkningar har utförts för varje månad under i relation till pris-1995
nivån under december Resultaten avseende1994. hela livsmedelsposten
framgår diagram 6.4 och 6.5.av

Några långtgående slutsatser kan inte dras utvecklingen undermer av
denna tid. svenska kronan under delenDen tiden harstörresvaga av
avskärmat från EU-konkurrensen. helaSett året föreligger inteöveross
några skillnader i prisutveckling mellan landsdelar och regioner,större

finns tilldet tendens priserna stiger i Sverige.attmen en mer norra
jämtSkillnaden ligger och den s.k. statistiska felmarginalen.nätt över
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undantagEtt under våren och färsk frukt och grönt,sommaren var som
i pris framför allt i storstadsområdena.steg

Diagram 6.4 Prisutvecklingen för livsmedel enligt KPI december
l994-december1995. Uppdelning i landsdelar efter län

EII-0-Tvi-0-
--Tm

Ornrådesindelning, och tabell 6.7textense
Källa: Specialbearbetning KPI, KoB/SCBav

Vad ligger bakom den något starkare prisökningen i Sverige,norra om
EU-konkurrensen inte hunnit påverka prisutvecklingenännu En av
orsakerna troligen prissättningen har blivit differentieradär ochatt mer
kostnadsanpassad, dvs. butikernas inköpspriser varierar beroende på
mängd, transportsträcka, m.m.

konkurrensEn till följd färre butiker i glesbygder ärsvagare av en
förklaring.tänkbar Uppdelningen konsumentprisindex förannan av

livsmedel i områden efter befolkningstäthet visar intesmå, statistiskttre
säkerställda, skillnader mellan och mindrestörre orter.

Del Utvecklingen efterII EU-inträdet



Prisutveckling och142 prisnivåer SOU 1996:62

H-regionemas omfattningFigur 6.1

Stockholm/Södertälje A-regionH1

Göteborgs A-region,H2
Malmö/Lund/Trelleborgs A-region

medH3 Kommuner 90 000änmer
invånare inom km radie från30
kommuncentrum

med 27 000H4 Kommuner änmer
invånare inom 30 km radie från
kommuncentrum medsamt mer

invånare inom km radie300 000 100än

med mindreH5 Som H4 300 000änmen
invånare inom km radie från100
kommuncentrum

med mindreH6 27 000Kommuner än
invånare inom km radie från30
kommuncentrum

H1
H2
H3
H4
H5

Hr H6
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for livsmedel enligt december6.5 Prisutvecklingen KPIDiagram
Uppdelning i H-regioner1994-december 1995.

105.....__,__ .. ., ,

99- - ——r———V—r ———————————————————————————————————r —Vr —Vr ——

ga , . , . . . , , . . , , , , ,. , . ,, , , , ,. .. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

97

Områdesindelning, och figur 6.1textense
Specialbearbetning KoB/SCBKälla: KPI,av

Prisutvecklingen andra EU-länder ochi6.6

under 1995Norge

närliggandeunder for någraUtvecklingen livsmedelsprisema 1995av
Finlandtabell Utvecklingen iEU-länder och redovisas i 6.8.Norge -

tilldrar sig särskilt intresse.liksom Sverige EU-medlem KoBny -
Finland efterstuderade utvecklingen ianlitade särskild utredare, somen

konkurrenspriser, prisundersökningar ochEU-inträdet beträffande
livsmedelFaktablad "Prisutvecklingen pådirektör Lindén, 31,Yngve nr

i Finland efter EU-inträdet".
enligt landetslivsmedelsprisema i Finlandtabell framgårAv 6.8 att

december ochsjönk med mellan 1994konsumentprisindex 8,5%
den finskainnebar förändringar fordecember EU-inträdet1995. större

jordbrukspoli-för den svenska. svenskalivsmedelsmarknaden Denän
utsträckning till EG-hade redan fore inträdet itiken anpassatsstor
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politiken och prisskillnadema EU-ländema inte sågentemot storavar
för Finland. Vidare sänktes i Finland redan den lmatmomsensom

januari från1995, 22 till 17%, vilket innebär sänkning prisnivånen av
med 4%.ca

Konsumentmyndighetema Finlandi beräknade de sänkta prisernaatt
till jordbruket tillsammans med lägre skatt skulle kunna leda till sänkta
konsumentpriser med 9-10%. Beräkningen i princip gjordvar samma

beräkningKoB:s möjlig prissänkningsätt i Sverige medsom av en
2-3%. finska beräkningenDen gick dock längre i detalj för enskildaner

och baserades på undersökningar, inte KPI. Genomvaror egna upp-
repade prisundersökningar har konsumentmyndighetema följt ut-egna
vecklingen under 1995. Vid den sista, avseende november kunde1995,
konstateras priserna under den gångna tolvmånadersperioden sjunkitatt
med alltså11 %, beräknades. kött,För mejeri-t.o.m. än t.ex.mer som
produkter och framför allt nedgångenägg Däremotstörre än väntat.var
hade kaffet stigit prisi i stället för sjunka motsvarandeatt moms-
sänkningen. Spannmålsprodukter hade sjunkit i pris något mindre än
förväntat.

ingen delAtt producentpris- och momssänkningen i Finlandav
kunde utnyttjas mellanleden för marginalfcirstärkning, tyder påav en
fungerande konkurrens. Härtill har bidragit den finska marken iatt mot-

till den svenska kronan stark under Vidare1995. har konsu-sats var
mentmyndighetema de upprepade prisundersökningama fokuseratgenom
intresset på prisfrågoma. Konkurrensmyndigheten i Finland har också
varit aktiv myndigheten i Sverige det gällt försökaän brytanär attmer

industri-monopol i och handelsleden.upp
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Tabell 6.8 Konsumentprisutvecklingen december 1994-december 1995
i vissa EU-länder och i Procentuell ändringNorge.

totalt livs livsKPI, KPI, KPI,
nominellt realt

Sverige 2,6 0,9 -1,7
Danmark 1,8 1,5 -0,3
Finland 0,3 -8,5 -8,8
Norge 2,2 0,7
Storbritannien 3,2 4,6 1,4
Tyskland 1,5 0,9 -0,6
Österrike 1,8 -1,4 -3,1

Källa: OECD eller lands statistiska kontorresp.

Prisnivåer6.7

Prisjämförelser mellan olika butiker6.7.1 och orter

Konsumentprisindex och Livsmedelsekonomiska samarbetsnämndens
indexserier för livsmedelskedjan förändringar i prisnivån vidmäter
oförändrad kvalitet såväl självapå tjänsterna runtvaran som
varan.Utvecklingen beräknas för hela landet genomsnitt.i Bara genom

beställdaspecialbearbetningar, KoB, har regional prisindex för KPIav
utarbetas.kunnat

Skillnader i prisnivåer mellan olika butiker enskildepåverkar den
konsumentens kostnader för livsmedel. Lågprisbutikemas ökande andel

dagligvaruförsäljningen inneburit prissänkningar fångashar inteav som
indexserier. Enligt undersökningar företogs dåvarandeupp av som av

låg prisnivån allmänhet där lågprisbutikerSPK i lägre på eta-orter,
Förekomsten verkat denblerats. lågprisbutiker har alltså sänkande påav

handelns effektövriga priser. registreras i prisindexseriema.Denna
omfattande och ambitiösa prisjämförelser företogsDe SPKsom av

om-upphört i och med tillsammanshar myndigheten med NOatt
vandlats till Konkurrensverket. Mätningar priser och prisutvecklingav

docksker många andra brukar emellertid inteDessaäven av organ. avse
hela livsmedelsposten och inte heller utformade det blirså attvara
statistiskt möjligt dra generella slutsatser. primära syftet oftaDet äratt

öka intresset för konsumentfrågor, konsumenternagöraatt att mer
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prismedvetna och öka konkurrensen i handeln. Seatt Faktabladäven
27 Livsmedelsprisema vad olika undersökningarsägernr -

Konsumentverkets matkostnadsundersökningar

Konsumentverket KOV har tagit fram modell for lokala matkost-en
nadsundersökningar. Syftet dels belysa hur det enskildaär hushålletsatt
matkostnader kan variera beroende på val inköpsställe, dels attav
möjliggöra prisjämförelser mellan olika orter.

Insamling sker på olika i antal butiker priserna påorter ett stort av
ingående i KOV:s näringsriktiga matkorg. Butikemas nivåvaror egen

beträffande service och sortiment beaktas liksom konsumenternast.ex.
olika tids- och resekostnader for inköpen. Resultaten skall kunna
utnyttjas den kommunala konsumentvägledningen och konsumen-av av

själva för matinköpen skall kunna förbilligas ochterna att sättaspress
handeln.
KOV:s undersökning skedde i oktober 1995 och avsågsenaste 11

i landet. konstateradesDet Borås hade denorter runt billigasteattom
matkorgen de med11 3649 kr månad. Den dyraste korgen fannsav per
i den nordligaste nämligen Skellefteå med 4215 kr månad.orten, per
Skillnaden, 566 kr eller 15%, genomgående mindrenästan änca var
skillnaden mellan billigaste och dyraste butik inom Störstaort.en
skillnaden i Borås med hela 1037 kr elleruppmättes 32%.

PRO:s prispressare

PRO har omfattande verksamhet med prispressargrupper. Under-en
sökningar dagligvaruhandeln sker fyra gånger året ochav om avser
inemot butiker.1000 "Korgen", prismäts, omfattar vanliga20som
dagligvaror, livsmedel.18 Enligt den mätningen i februarisenastevarav

hade1996 priserna i PRO:s korg sjunkit med jämfört9% med lägetca
före momssänkningen. Samma prissänkning noterades i forKPI samma
varor.

6.7.2 Internationella prisnivåjämförelser

De omfattande internationella prisnivåjämforelsema f.n.mest görs som
samarbetsprojekt mellan FN, OECD, ochEU nationella statistik-ett
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beräknar s.k. köpkraftspariteterMan och prisnivåindex för varjeorgan.
deltagande land. publiceradeDen undersökningen avsåg 1993 ochsenast
resultaten för Sverige jämfört med några näraliggande länder redovisas

tabelli 6.9. svenska livsmedelsprisemaDe 1993 högre25% änvar ca
genomsnittet för EU-ländema. Danmark, det dyraste landet i ochEU,

hade högre priser Sverige.Norge 7 9% Prisnivån livsmedelänresp.
i Finland beräknades ligga ungefärpå nivå den svenska, vidsamma som

rådande1993 växelkurser.
livsmedel föreligger varierandeInom prisskillnader, någotposten som

understryker vikten allsidig varukorg vid prisnivåjämförelser. Såav en
de danska priserna fetterpå och oljor lägre20% deänt.ex. var ca

svenska frukt och i genomsnitt högre.25%gröntmen ca

Prisnivåindex för den privataTabell 6.9 konsumtionen år 1993.
Prisnivån i Sverige10O

Livs Bröd FiskTot Kött Mjölk Fett Grönt
Sverige 100 100 100 100 100 100 100 100
Danmark 110 107 106 99 114 103 81 124
Finland 90 98 110 93 81 92 119 98

102 109 102 110Norge 105 129 89 103
Storbritannien 75 65 56 58 81 84 63 77
Tyskland 95 88 89 86 105 84 76 93
Österrike 92 94 89 88 131 109 99 90

7883EU-12 79 77 75 96 89 69

Källa: SCB

uppfattning hur prisnivåjämförelsen utvecklats efter kanEn 1993om
erhållas framskrivning års prisnivåindex med pris- och1993genom av
valutautvecklingen i land. Sådana framskrivningar företas regel-resp.
bundet beräkning för har offentlig.Eurostat. En 1994 nyligen blivitav

har själv gjort överslagsmässig framskrivningKoB indika-en som ger en
läget december tabell Tabellention 1995 6.10. visar hur de olikaav

ländernas prisnivåer förhåller sig till varandra, uttryckta i svensk valuta.
Prisnivåindex därför påverkat inte bara prisutvecklingen iär av resp.
land också den svenska kronans utveckling.utan av
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Tabell 6.10 Framskrivning med pris- och valutautvecklingen av
prisnivåindex för livsmedel för 1993 till 1994 och december 1995.
Prisnivån i Sverige100

Prisnivå- Prisnivå- Framskrivn. Moms på
index 1993 index 1994 till dec.-95 livsmedel

Eurostat KoB 1995, %
Sverige 100 100 100 21
Danmark 107 109 l 10 25
Finland 98 106 97 17
Norge 109 110 104 23
Storbritannien 65 65 60 0
Tyskland 88 88 87 7
Österrike 94 95 9 l 10

Källa: OECD, EU KoB:s beräkningar på basissamt uppgifter från SCB,av
OECD och nationella statistikorgan

Olika intlationstakt i länderna i allmänhet endast upphov till mindreger
förändringa i prisnivårelationema mellan näraliggande år. svängningarna
i valutakursema under år har däremot tidvis givit kraftiga skill-senare
nader mellan olika länder. Som framgår tabellen emellertidärav
skillnaderna mellan läget 1993, 1994 och i december 1995 inte så stora.
Om framskrivningen i stället gjorts för första halvåret då1995, den
svenska kronan kraftigt försvagad, hade övriga länders prisnivåindexvar
legat betydligt högre, räknat i svenska kronor derasutan att-
konsumenter därför hade upplevt några prisändringar vid sina matinköp.

Som konstaterats i det föregående har de finska priserna sjunkit
kraftigt under till1995 följd EU-anslutning och sänkt Denav moms.
svenska valutan har emellertid försvagats i förhållande till den finska.
Därför ligger den finska prisnivån för livsmedel, i svenska kronor
räknat, på ungefär nivå i december 1995 1993.samma som

Konsumentprisema på livsmedel har under 1995 stigit snabbast i
Storbritannien och Danmark. Pundets värde har dock sjunkit änmer
prisuppgången. Med beaktande härav beräknas prisnivån i Storbritannien

lägre i december 1995 under 1993 vid jämförelseän i svenskavara
kronor.

Vid jämförelse mellan prisnivåema i olika länder får beaktas deatt
har olika hög Sänkningen denmatmoms. svenska denmatmomsenav

januari1 leder1996 till sänkt prisnivå för Sverige och därmed höjda
prisnivåindex för övriga länder i relation till Sverige.
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prisnivåindex från framkommer prisnivåema förRensas attmoms,
livsmedel inte skiljer sig mycket i de länder redovisas i tabellsom

med undantag Storbritannien, fortfarande ligger6.10, betydligtav som
lägre.
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EU-inträdets effekter för7

livsmedelsindustrin och handeln

betydande förändringar, bl.a.Trots vad ägandeförhållan-avser
dena, konkurrenstrycket fortfarande inom livsmedels-är svagt
industrin med höga kostnadsnivåer följd. Många de påsom av
sina områden marknadsledande producentkooperativa företagen
har skaffat dotterföretag i andra EU-länder eller ingått allianser
med utländska företag. Samtidigt har de multinationella livsme-
delsjättamas ägande i svensk livsmedelsindustri ökat.

Inom livsmedelshandeln har det på tid blivit vanligaresenare
med direktdistribution vid sidan partihandeln från till-en av
verkare till lågprisbutiker och stonnarknader, vilket ökat pressen

partihandelsföretagen. Strukturrationaliseringen inom detalj-
handeln framförallthar inneburit ökning antalet lågpris-en av
butiker och stormarknader och kraftig minskning antaleten av
mindre dagligvarubutiker.

Inledning7.1

1994,Konsumentberedningen har tidigare, bl.a. i sin från höstenrapport
relativt grundligt redogjort för förhållandena inom livsmedelskedjans
handels- och industriled. Bl.a. har behandlats sådana förändringar av
lagstiftningen betydelse för livsmedelskedjans aktörerär sär-som av -
skilt liberaliseringama plan- och bygglagens regler för etableringav av

dagligvarubutiker och den EU-anpassade konkurrenslagstiftningnya nya,
infördes i Sverige den juli1 1993 se avsnitt 2.5.som

material belyserDe utvecklingen mellan 1994 och 1995 inomsom
livsmedelsindustrin och handeln begränsade till sin omfattning.är
Officiell statistik föreligger f.n. i huvudsak endast åren 1993 ellert.o.m.

och kan därför inte bidra1994 till belysa EU-inträdets effekter. Häratt
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därför i stället vissa andratas material belyser den svenskaupp som
livsmedelsindustrins och livsmedelshandelns situation och internationella
konkurrenskraft.

7.2 Utvecklingen inom livsmedelsindustrin

7.2.1 Tillbakablick och nuläge

översiktligEn bild förändringarna mellan 1991 och 1994 inom delsav
hela tillverkningsindustrin dels livsmedelsindustrin lämnas i tabell 7.1.

Tabell Antalet7.1 arbetsställen och antalet sysselsatta intäkter,samt
kostnader och förädlingsvärde 1991 och 1994 inom dels tillverknings-
industrin totalt dels enbart livsmedelsindustrin

Arbets- Syssel- Rörelse- Rörelse- Föräd-
ställen intäker, kostn., lings-satta

1000-tal mdkr mdkr värde
Hela tillverkn. industrin
1991 9 323 718 783 728 228
1994 8 169 601 920 814 271
Förändring, -12,4 -16,3 Iprocent 7,4 11,8 18,8

Livsmedelsindustrin
1991 873 69 110 101 23
1994 834 60 117 108 24
Förändring, -4,5 -12,8 6procent 6,4 4,8

Källa: SCB:s Industristatistik

Strukturomvandlingen inom livsmedelsindustrin har under treârsperioden
gått mycket långsammare inom övrig tillverkningsindustri.än Medan
antalet arbetsställen inom hela tillverkningsindustrin minskade med över
12%, stannade minskningen inom enbart livsmedelsindustrin vid endast

Äventredjedel därav. antalet anställda minskade måttligare inomen
livsmedelsindustrin inom den övriga tillverkningsindustrin.än

den kraftigaTrots krympningen hela tillverkningsindustrins arbets-av
volym ökade både dess rörelseintäkter +17% och dess forädlingsvärde
+19 % starkt. Inom enbart livsmedelsindustrin motsvarandevar
ökningstal endast 5 á 6%. Tabellen visar tillverkningsindustrinsäven att
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intäkter ökade mycket dess kostnader, medan dessa iän postermer
livsmedelsindustrin lika mycket.steg

Antalet företag och7.2.2 antalet anställda och1994

1995

Livsmedelsindustrin sysselsätter enligt SCB:s industristatistik 60 000ca
vilket antalet10% sysselsatta i hela tillverkningsindu-ärpersoner, av

strin. Livsmedelsindustrin därmed den tredje branschen efterär största
verkstads- och trävaruindustriema. Enligt SCB:s företagsregister som

med företag med mindre 20 anställda finns det något fleräven tar än
eller 66 000 sysselsatta inom livsmedelsindustrin.ca personer

industristatistikenEnligt finns det mycket antal företagett stort -
omkring 40% samtliga helt saknar anställda. företagDessaav som-
liksom företag fåtalmed anställda har ringa betydelse för livsmedels-ett
försörjningen och återfinns särskilt i bageri-, chark-, kvarn- och fisk-
beredningsbranschema.

Antalet sysselsatta inom hela livsmedelsindustrin ökade obe-1995
eller medtydligt 1%. absoluta talI ökningarna inom chark-,störstvar

ochstycknings- öl/läskbranschema. delbranschenInom frukt/grönt
minskade anställda.antalet

Livsmedelsindustrins internationalisering7.2.3

Översikt

delar den internationellaStora livsmedelsindustrin litenägsav av en
multinationella, eller med transnationella förtagtermgrupp en annan

TNF. ekonomiska fördelarna med denna företagsfonnDe samman-
hänger inte enbart med stordriften andra möjligheter tillävenutan
optimering verksamheten tillkommer. Arbetsintensiv produktion kanav
förläggas till länder med låg lönekostnad, transportkostnader kanen
minimeras det billigast ellerråvara produkt ochär att transportera- -
vinster kan intemdebiteringar flyttas till länder med den för-genom
månligaste beskattningen.

sysslar framför allt med högförädladeTNF livsmedelsprodukter.
uppköp har deras marknadsandelGenom i Sverige ökat under år.senare
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Primärförädlingen jordbruksråvaror sker fortfarande, åtminstone iav
Sverige, till delen inom producentkooperativastörsta företag.

finnsDe TNF i Sverige väljer ofta inte priskonkurreraattsom utan
prioriterar höga vinstmarginaler. Inbördes konkurrerar de inte heller med
varandra i någon högre omfattning föredrar marknadsuppdelningar.utan
Det tveksamt de nationella ellerär den för EU-ländernaom gemen-

konkurrenslagstiftningen alltid kan rå på dessa förhållanden.samma
Karaktäristiskt för TNF de frånär konkurreraavståatt att attgenom

med priset kunnat uppnå mycket god lönsamhet. Deras storaen resurser
innebär förutsättningar för omfattande produktutveckling. På grunden

gällande och historiska jordbruksregleringar icke-tariffära hindersamtav
försvårat utrikeshandeln har TNF produktionsanläggningar i mångasom

länder. Den öppnade EU-marknaden skapar förutsättningar förnu en
rationalisering och specialisering mellan anläggningar i olika länder.
Huruvida vinsterna härifrån skall komma konsumenternaäven till godo
i form lägre priser fråga.är öppenav en

De transnationella livsmedelsföretagen

Bland världens 500 företag finns 12 inom livsmedelstörsta och lika
många inom snabbmat, drycker och tobak. Derestauranger,gruppen
omnämnda livsmedelsföretagen 260 miljarder dollar ochomsätter över
har tillsammans 1 200 000 anställda i olika delarän världen.mer av

Andelen Årsvenska företag utländska ökarTNF snabbt.ägssom av
arbetade1982 10% samtliga anställda inom livsmedelsindustrin iav

utländska TioTNF. år motsvarande siffra 19%. medlem-Avsenare var
i Svenska Livsmedelsindustriarbetarförbundet, 38 000marna personer

1995, hade 35% anställning i företag huvudägare skrivenvars var
utanför landets företagDegränser. TNF har valt förvärva iattsom
Sverige de har den bästa lönsamhetensägs respektive devara som
starkaste varumärkena denpå svenska marknaden. Som framgår list-av
ningen nedan betydligt fler skulleär de företag inomän troman av
livsmedelssektorn uppfattas typiskt svenska helt eller delvissom som
ägda utländska TNF.av

Unilever direkt eller dotterbolagäger bl.a. G.B. Glace,genom- -
derVan Bergh Foods f.d. Margarinbolaget och Falkens Bryggeri.

Andra kända varumärken Unilever står bakom Blå Band, Lipton,ärsom
m.fl.Bong Svenska Unilevers omsättning 6 miljarder kronor,är ochca

antalet anställda i Sverige 1991 3 300.övervar
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Philip harMorris huvudägarställning hos flera företag inom kaffe-
branschen Gevalia, Maxwell House, Möllers och choklad/konfek-
tyrbranschen Marabou, inkl Slotts, Malaco, Estrella. Hit hör kända
varumärken såsom Kraft, Philadelphia, Toblerone m.fl.

Nestlé bl.a. Kaffe,Zoegas och Indra fryst färdiglagadäger mat samt
hälftenägare i Lars Jönsson. Varumärken: Nescafé, Afterär Eight m.fl.
Andra exempel på TNF-produkter Wasabröd Sandoz-ägt ochär

Knorr CPC International.
Procordia Food AB ägdes tidigare till häften svenska ochstatenav
hälftentill Volvo. Procordia såldes under 1995 till norska Orkla,av vars

främst privata norska investerare. Tillägare före-utgörs av gruppen av
Önos/Ekströms,idag ingår i Procordia hör Felix, Bob ochtag som

Österrike.Abba. Produkterna marknadsförs i de nordiska länderna och
Procordia Food AB 1995 fem miljarder kronor och hadeomsatte ca
2 900 anställda. Tidigare ingick Pripps, Lithells och Tobaks-även
bolaget, och omsättningen då dubbelt så Pripps idag tillägsstor.var
hälften direkt Orkla och till den andra hälften Volvo. Tobaks-av av
bolaget Svenska Match. Svenska Sockerbolaget danskaägs ägsav av
Danisco AB.

Svenska livsmedelsföretag på U-marknadenE

Vid sidan den utveckling innebär TNF svenska före-att övertarav som
sker i riktning svensk expansion i omvärlden, främsttag motsatt uten

i det deEuropa. Här producentkooperativa företagen, den före-är största
inom den ursprungligen helsvenska livsmedelsindustrin,tagsgruppen

varit aktiva.mestsom
producentkooperativa företagensDe omsättning uppgår ävenom-
och lantmannaföretagenskogs- medräknas till miljarder kronor70ca-

och antalet anställda till 35 000 Bondekooperationen bestårca personer.
15-tal delbranscher inom vilka bönderna via sina ekonomiskaettav

föreningar främst primära förädlingsföretag företag inomäger ävenmen
led. varje delbranschInom finns riksorganisation medsenare en numera

främst servicefunktion. De Slakteriförbundet Scan-största ärtreen
gruppen, Svenska Mejeriernas Riksförening SMR och Svenska Lant-

dessa delbranscherInom finns flera exempel på företagmännen. tre som
redan före EU-inträdet olika expanderat i Europa.sätt ut

bestårScangruppen sedan Scan och Farmek slogsVäst 1994samman
fem slakteriföreningar med riksorganisationen Slakteriförbundet ochav
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dotterföretag.antal Omsättningen 1994 miljarder15,4 kronor ochett var
antalet anställda uppgick till 8 400. Scangruppen kontrollerar 76 % av
slakten, 48% styckningen och 30% charktillverkningen inkl.av ca av
dotterföretaget Samfod på den svenska marknaden. Scan International

40% två italienska stycknings- och handelsföretagäger 16%samtav av
och importföretaget Annerstedt Holding.export-

Arla, den de åtta mejeriföreningamaär medstörsta 64%som av av
mjölkinvägningen, har omfattande internationell verksamhet, inteen en-
bart till länder inom och EU,export utan ävenutangenom genom
utlandsägande i Tyskland, Danmark eller samarbetsavtal utländ-med
ska mejeriforetag t.ex. finska Valio. franskaDet Yoplait-sortimentet
licenstillverkas i Sverige, och svenskt lättmargarin licenstillverkas på
motsvarande i Frankrike. japanska kulturmjölksproduktemaDesätt
Onaka och Bifilus licenstillverkas Arla, samtidigt Lätt La-av som
gom-produkter licenstillverkas i OmsättningenJapan. 1994 var
18,0 miljarder kronor och antalet anställda uppgick till 7 600.

SvenskaInom finnsLantmännen lantmannaföreningar,11 sedan
nyligen dem Svea iLantmän Enköping, Västsvenska Lantmäntre av -
i Lidköping och Lantmännen Odal i Norrköping gått samman.-
Verksamheten omfattar hantering, dvs försäljning eller vidareförädling,

jordbrukarnas spannmål och oljeväxter försäljning till jordbru-samtav
kama alla slags förnödenheter. Avregleringen och EU-orienteringenav
har inneburit Lantmännen utvidgat sitt i förädlingenatt engagemang av
råvarorna. bl.a.Lantmännen Cerealiakoncemen med dotterföretagäger
såsom Nord MillsKungsömen, och Skogaholms. Cerealia Skandi-är
naviens ledande företag inom kvarn- och bagerisektorn med verksamhet
i Danmark, TysklandNorge, och Polen. Ett exempel all utlands-att
etablering inte omedelbart lönsam Skånska förvärv förLantmänsär är

antal år sedan företag inom spannmålsbranschen i dåvarandeett av
Östtyskland. Verksamheten har hittills förorsakat avsevärda förluster.
Svenska Lantmännens omsättning miljarder1994 23,7 kronor ochvar
antalet anställlda uppgick till 11 200.

svenska producentkooperativaDe företagens expansion i EU-ländema
och i övriga delar världen uppköp eller samarbete medav genom av
utländska företag inom eller närliggande branscher syftar till attsamma
stärka marknadspositionema. vissI mån innebär denna form av samar-
bete marknader delas mellan vilket begränsar konkur-att parterna,upp

Därför denna utveckling inte odelat positiv för den svenskaärrensen.
konsumenten.
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7.2.4 Den svenska livsmedelsindustrins
konkurrenskraft

Flera studier har pekat på delar denatt stora svenska livsmedels-av
industrin sin skyddade ställning och fåtalsdominansen har låggenom
effektivitet. Detta gäller Konkurrenskommittént.ex. i slutet 1980-taletav
och Lindbeck-kommissionen i början 1990-talet. Senare kan nämnasav
det amerikanska konsultföretaget McKinsey 1995 de neder-samt
ländska konsultema de Klundert och Hendriks, påtalat särskiltvan som
den svenska livsmedelsindustrins höga kostnadsläge i internationelltett
perspektiv.

McKinsey-rapporten bl.a. de multinationella företagattanger som
etablerat sig inom livsmedelsindustrin i Sverige har högre produkti-en
vitet de svenska företagenän och mycket högre förräntningen egetav

Överlägsenhetenkapital. kan delvis bero på väljer vilkaatt man noga
företag skall köpassom upp.

Man inom producentkooperationenär inte helt omedveten brister-om
i sin effektivitet. En rationell slaktindustri liknande den ina Danmark

skulle kunna betala svinböndema 50 öre/kg ansvariga direk-sägermer,
Land den 15törer 1996. Sverige har för många och för småmars

företag i branschen. I Danmark konkurrerar fyra företag 20 miljonerom
grisar jämfört med 10 slaktföretag i Sverige handtarsom om

miljoner3,7 grisar. Vidare kapacitetensägs utnyttjas iatt Sverige.sämre

Slutsats7.2.5

Ännu det för tidigtär generellt uttala sig huruvidaatt den ökadeom
konkurrensen från livsmedelsindustri i andra EU-länder har medfört
någon prispress på den svenska marknaden. Försvagningen kronanav
under det första halvåret 1995 gynnade den svenska livsmedelsindustrin.
Därefter har kronan blivit starkare, och viss från importen haren press
inträffat, främst på stycknings- och charkindustrin.
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handelnUtvecklingen inom7.3

Översikt7.3.1

fárskvarorolika Vissafår sina påDagligvarubutikerna sätt.trevaror
Övrigabutik.direkt från tillverkare tillbröd levererasmjölk ochsåsom

dagligvaru-från partihandelnsregel via leveransererhålls somvaror
dagligvarubutikemavaruförsörjning tilltredje formcentraler. En ärav

ochväsentligt dyrare utnyttjaskanalvia s.k. snabbgrossister. Denna är
leveransformer eller saknar kredit-för andrahandlare för småärsomav

värdighet.

Strukturutveckling7.3.2

detaljhandel harmellan parti- ochlivsmedelsområdetKopplingen på
mängdrabatterPartihandeln har bl.a.Sverige.varit stark ilänge genom

partihan-sina frånköper andeltill butiker egetstor av varorsom en
formbutiker fastare till sig.sökt binda sina Dennadelsföretag av sam-

tilltillkommit förhade från börjaneller samarbeteägande att ta vara
torde eftervaruflöden,möjliggöra smidigarestordriftsfördelar och men

konkurrensen.lett till begränsningari stället hahand många gånger av
gradvis börjat brytashandelsleden harmellankopplingDenna nu

parti-frånhandelsblockens leveranserdeVid sidan stora egnaomupp.
tidigaretill butikerna,direktdistributionalltmerhandelscentraler sker en

omfattningi ökandebagerier,mejerier ochfrånfrämst numera enmen
och stormark-särskilt lågprisbutikertillövriga industriföretagfrånäven

ökatdistributionsfonn hardennafrånnader. Konkurrensen pressennya
harverksamhet. Såledesrationalisera sinpartihandelsföretagen att

distributions-ochantal fullsortimentslagerbetydandeavvecklat ettman
daglig-via partihandelnslevererasdagligvarorcentraler. Andelen som

under perioden 1988-1994livsmedelsbutiker har undervarucentraler till
jämlikoch Nyberg: FrånHultén A.till Källa:sjunkit från 52% 45%.

dagligvaruhandelns heterogenisering MTCdistributiontill ojämlik ~
1996-03-1 l .

Även förändringar Detdetaljhandelsledet harinom ägtstora rum.
och medminskade mellan 1990 1994dagligvarubutikertotala antalet

kvmstorbutiker med 400ochAntalet supermarketstill över700 7 000.
höjde derasstycken, vilkettillmed 2 035ökade 175butiksyta

Även ökade i antalservicebutikernatill %.marknadsandel från 66% 72
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med 249 till 2 720 stycken, deras marknadsandel förblevmen
oförändrat 10%. Den minskning antalet butikerca skeddeav som
hänförde sig till den övervägande delen till övriga dagligva-gruppen
rubutiker med 250-400 kvm butiksyta. Deras antal sjönk mycket
kraftigt eller med 1 115 till 2 245 stycken, och deras marknadsandel
krympte från 24% till 18%.

Under perioden 1980-1987 tillkom årligen 110 dagligvarubutikerca
med i Årgenomsnitt 440 kvm butiksyta. 1994 hade antalet nyetable-
ringar sjunkit till 48, deras medelyta stigitatt till 1 300 kvmmen genom
ökade den totala butiksytan vadän fallet tio årnya tidi-mer som var

Under 1995 fortsatte den nedåtgående trendengare. i antalet nyeta-
bleringar.

Nyetableringarna har starkt bidragit till de butikernas ökandestora
dominans. Detta sammanhänger med många kommuneratt vid etable-
ringen butiker tillåtit etableringar stonnarknaderav nya och lågpris-av
butiker. Lågprisbutikema hade 1995 marknadsandel 8%, vilketen ca

relativt lågt vidär internationell jämförelse. Där lågprisbutikeren eta-
blerats har de fått betydande inflytandeett på den lokala prisnivån. I
Västsverige, där deras förekomst är såledesstörst, prisnivånär på
livsmedel lägre i övriga landet.än

Bakom den redovisade strukturutvecklingen inom handeln ligger som
organisatoriskaantytts även förändringar delvis har inspirerats frånsom

grannländerna. Prisbildningen tidigare i hög grad från desom styrts
integrerade parti- och detaljhandelsblockens partiled har delvis överflyt-

till detaljistledet. Itats Norge har aldrig partihandeln varit så mäktig,
konkurrenskoncepten harutan utformats i detaljhandeln. Exempel på att

detta börjat bli falletäven i Sverige dels detaljistblocketär D-gruppen,
saknar fast knytning till något partihandelsblocksom köpermestmen

från Dagab, dels KF:s kedjor med olika konkurrenskoncept Obs, Fakta,
Gröna Konsum, vilka står mycket friare från KF:s partihandel denän
traditionella konsumbutiken tidigare gjorde. KF tillgodoser dem endast
med de partihandelsfunktioner de efterfrågar.som .En viktig förändring de båda handelsblockensstörsta strategierav
under de åren deras avyttringsenaste är huvuddelen sina indu-av av
striengagemang KF, ägande inom industrisektom omfattatm.m. vars
företag inom kvarn- och bageriverksamhet, slakterier och charktillverk-
ning, kafferosteri och chockladtillverkning, har endast bibehållit Goman
och Juvel. ICA:s utanför handelssektom har varit mindreengagemang
t.ex. Bob-industrier, Svea Chocklad, kafferosteri,ett Ellos, Duka,samt
Lindex och Gulins, deras innehaväven har starkt reducerats.men
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och sysselsattaAntal företag7.3.3

inomföretagdet något 300statistiken fanns 1995 1Enligt änmer
sammanlagt anställda.livsmedel med 23 000partihandeln med personer

allsidigtföretagen med brettde drygt 200dessa fanns inomHälften av
med specia-de företagenhälften inom 1 100och den andrasortiment ca

partihandelns förändringar 1994-1995Statistikensortiment.liserat över
anställda. Enligt SCB kangäller särskilt antaletrimlig vadförefaller inte

före-omkodningarstatistiken,omläggningarolika slags storat.ex. avav
speglar verklig-inte på riktigttill siffrornamedverkatha sättettatttag,

heten.
detaljhandelnpersonal inommed anställdantalet företagbildEn av

specialiserat sorti-brett respektiveföretag meduppdelning påmed ett
finns det mycketdessa företagVid sidani tabell 7.2.lämnas ettment av

företag medfler antaletanställdasmåföretagantal änutanstort an--
marknaden obetydlig.andelderasställda äravmen-

anställda ochantalet 1994med anställda ochAntal företagTabell. 7.2
livsmedelfrämstdetaljhandeln med dagligvaror,inom1995

Antal För-Antal För-
ändr.,ändr., anställdaföretag

%1994 19951995 %1994
251 -2,51,6 72 046 70098sortiment 4 033 4Brett
219 -8,5-0,6 703 5l 760 5sortiment 1 770Spec.

-2,9749 4700,9 77 75803 5 8585Summa

företagsregistretTabelleroch 1995.Basfakta 1994Källa: SCB:s ur

antaletuppgiftertabellsmellan dennaföreliggerskillnaderDe omsom
medbutikeruppgifter antaletpresenteradetidigareochföretag om
fleromfattaföretag kankälla beror påSupermarkettidningen att ettsom

totalt mins-detaljhandelnanställda inomantaletbutiker. Trots settatt
sortiment,med brettantalet butikerökningskeddekade ettaven

anställda.medsmåbutiker 1-9företrädesvis
strukturrationalisering pågårrelativt starkantyderSiffrorna att en

detaljhandels-anställda inom de 6 000Antaletdetaljhandeln.inom ca
med 300och 2mellan 1994 1995minskadeföretagen personerca

butiker medarbetade inomdessaHuvuddelentill 75 500.2,9% avca
statistiken ienligtsammanhängdeMinskningensortiment.brettett
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huvudsak med 30 butiker inom den vanligasteatt storleksgruppenca
20-49 anställda 2 storbutiker upphörde.samt

7.3.4 Omsättning

Dagligvaruhandelns försäljning uppgick under 1995 till 167,2 miljarder
kronor enligt handelsblockens uppgifter till tidningen Fri Köpen-egna
skap. Försäjningsvolymen minskade med omkring 1%. Denna nedgång
får i perspektivet den utvecklingen för den privata kon-ses av svaga
sumtionen. Osäkerheten den svenska ekonomins utveckling med-om
förde relativt hög sparbenägenhet.en

Omkring 75% sortimentet i dagligvarubutik livs-utgörsav en av
medel. avsaknadI konsumtionsuppgifter för 1995 det svårtärav att

volymen sålda livsmedel minskade eller mindre denange änom mer
totala volymen dagligvaror. betydelseAv för utvecklingen livsme-av
delsförsäljningen bör ha varit livsmedelsprisema mycket måttligtatt steg

klart1995, mindre den allmänna prisnivån.än Förhoppningen attom
vårt inträde i den EU- marknaden,stora där många ländergemensamma
har lägre prisnivå på livsmedel Sverige, skulle kommaänen att pressa
våra inhemska priser och stimulera till ökad konsumtion har ännuen
inte infriats.

Detaljhandelsblocken7.3.5

Förändringar handelsblockens marknadsandelar sammanhänger i regelav
med uppköp respektive försäljningar butikskedjor eller butiker.av
Inköpen därmed tecken finansiellutgör styrka, vilketett kan vara en
följd god konkurrenskraft och effektivitet. Den strukturomvandlingav en

pågår inom dagligvaruhandeln sker dock inte enbartsom genom
förskjutningar mellan blocken lika ofta inom dessautan att stor-genom
marknader, lågprisbutiker och supermarkets i bättre lägen marknadtar
från både traditionella butiker i liknande lägen och småbutiker.
Som redovisats uppgick värdet dagligvaruhandelns försäljningovan av
1995 till 167,2 miljarder kronor. tabellI redovisas7.3 de olika handels-
blockens försäljning 1995 dess förändringar jämfört med 1994 isamt
löpande priser.

För ICA, på stormarknader och lågprisbutikersatsat störresom men
samtidigt har kvar många butikersmå i mindre innebar 1995som orter,

Del UtvecklingenII efter EU-inträdet
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marginellt tillbakagång jämfört andramed de tvåstörre störstaen
handelsblocken.

Kooperationen drog viss ha stått utanför försommarensnytta attav
arbetsmarknadskonflikt och kunde bibehålla sina marknadsandelar. Stor-

dvs. Obs-butikema, intemarknadema BW kooperationensär stora
säljmaskiner, vilkas vinster, tillsammans med överskott från avyttringen

industriverksamheten, kan kompensera för förluster inom gamlaKFav :s
Ävenallivsbutiker. för KonsumbutikemaGröna anges prognosama vara

efter betydande uppstramning butiksnätet.goda en av

olika detaljhandelsblockens andelar handeln med7.3 DeTabell av
preldagligvaror 1995

Milj.kr. priser MarknadsandelLöp.
förändr.

förändr. % % %

ICA-handlama 010 1,3 34,1 -0,l57
Kooperationen 33 980 1,9 20,3

22 130 2,2 13,2 0,1D-gruppen
Johnson 9 240Axel 1,5 5,5

Bergendahlsgruppen 1,22 070 11,4 0,1
Övriga 42 780 1,5 25,6

167 100,0Totalt 200 1,7

Köpenskap vecka 1996.Källa: Fri

omfattande flora lågprisbutiker SparinnehållerD-gruppen en avsom
marknadde hade 56% denna 1994Pris, etc.Inn, Rätt Exet av --

de kedjorna med begränsa volymnedgången.lyckades bäst större attav
uppvisade det lilla sydsvenska kombi-fördelaktigaste utvecklingenDen

Bergendahl med främst butiks-parti- och detaljhandelsföretagetnerade
kraftigt ökade sin försäljning.kedjan Favör, som

köp,effektiviseringssträvandena inom handelsblockenpågåendeDe
får i perspektivet deras behovförsäljningar, nedläggelser etc avses av

ökande konkurrens frånsina förutsättningarförbättra mötaattatt en
potentiella sådana i andra EU-länder.konkurrentersåväl inhemska som
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Konkurrenssituationen7.3.6

de dominerandeAtt handelsblocken ICA, kooperationen och Dagab/Axel
Johnson inte påtagligt har tagit marknadsandelar från varandramer
under de åren behöver i föroch sig inte betyda konkurrensensenaste att
inom dagligvaruhandeln spel. förskjutningarDe konkur-år satt ur som

tvingat fram har skett mellan olika butikstyper mellanänrensen mer
blocken. visatsSom i det föregående vinner butiker/lågprisbutikerstora
marknadsandelar, servicebutikema håller sin ställning medan s.k. övriga
butiker med kvm butiksyta250-400 förlorar.

förändringar har påbörjatsDe leveranssättet för dagligvarorsom av
butikerna,till innebärande viss tillbakagång för köpen frånen egna

partihandelscentraler till förmån för direktleveranser från tillverkare, sät-
ökad prispress leverantörerna.på Sådana direktköp har varitter en

mindre vanliga i Sverige förutom fárskvaror flytmjölksåsom ochav—
färskt bröd vilket har bidragit till låg effektivitet och verkat höjan-en-
de på matpriserna. påtalades iDetta publicerades underrapporten som

från det amerikanska1995 konsultföretaget McKinsey: "Performance of
the Swedish Processed Food Industry".

jämförs förhållandena iI Sverige med Danmark, Tysklandrapporten
och USA. Vad brista i Sverige handeln inteär utövarattangessom

leverantörertryck på sina den i de övriga länderna. Igörsamma som
Tyskland kanoch USA supermarketkedjoma spela olika leverantörerut

varandra för uppnå bästa pris och kvalitet. Detta möjligtmot att är
därför de har något inte i tillräckligatt transportsystem,egna som
utsträckning skulle fallet med deras svenska motsvarigheter. Kon-vara
kurrensen mellan handelsblocken i Sverige särskilt i prishänseendeanges

utvecklad i jämförelseländema.sämre änvara
intresseAv studera utvecklingen i Finland jämfört medär även att

Sverige i samband med de båda ländernas EU-inträde. finska pris-De
sänkningama blev förhandsbedömningama medan de svenskastörre än
matpriserna utvecklades något förväntat. faktabladI KoB:ssämre än nr

Prisutvecklingen31 livsmedel i Finland efter EU-inträdet visas att
huvudorsakerna till den finska utvecklingengynnsamma var

finskade handelsföretagen hade flera leverantörer vadatt än ärsom-
fallet i Sverige spela varandra vid sina inköpatt ut mot

det 1988 nybildade Konkurrensverket vilket i till sinatt motsats-
svenska motsvarighet, arbetat med ansökningar dis-mestsom om
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mycket aktivt övervakade konkurrenslagstiftningens tillämp-panser,
ning

nybildade finska såväl konsumentmyndigheter konsument-att som-
organisationer mycket aktivt övervakade prisutvecklingen, vilken

publicitet i media.även storgavs

intressant frågaEn hur den svenska dagligvaruhandeln skulleär stå sig
studiei konkurrensen med utländska företag. En belyser dennasom

fråga jämförelse företagits mellan effektivitetenär i dels denen som
expanderande svenska kedjan Hemköp och dess grossist Dagab, dels en
helintegrerad australisk kedja.

Studien visade den svenska kedjans högre kostnadsnivä inteatt
berodde på den hade arbetsintensivare service- och sortiments-att en
struktur. Butiks- och lagerytor i den australiska kedjan utnyttjades
mycket effektivare, troligen beroende på effektivare styrning ochen en

resultatuppföljning.tätare
etableringNågon på den svenska marknaden utländska kedjor harav

inte vilket delvis sammanhänger medägt svårigheter med kom-attrum,
attraktiva butikslägen i Sverige. Dessutom har det förhållandetöverma

svenska handelsblock bildat allianser för samarbete med utländskaatt
Ävenkollegor troligen verkat konkurrensbegränsande. i harEuropaute

gränsöverskridande handelskedjor inte uppkommit i någon utsträckning.
nationellaDe preferensema starka det gäller matbutikemasär när pro-

duktsortiment, och det integår vidare lyfta sortimentöveratt utan ett
från land tillett ett annat.

Konkurrensen inom detaljhandeln förbättrades plan-1992 ochnär
bygglagen PBL sågs jfr avsnitt 2.5. Då begränsades kommu-över,

inflytande detaljplanema för butiksetableringar.över Denernas nya
liberalare reglerna bidrog bl.a. till lågprisbutikemas expansion. F.n. ser
Plan- och byggutredningen möjligheterna till återgång till deöver en
tidigare, inskränkande reglerna. motiven härtillEtt attmer av anges vara

mil jöskäl bör begränsa bilåkandet till köpcentra utanförstora tät-man av
Enligt enkät Kommunförbundet vill flertaletocksåortema. en av

kommuner ha tillbaka sina möjligheter i utsträckningatt samma som
tidigare påverka detaljplanema för handeln med livsmedel, bl.a. för att

Blomquist, Femtoft, Graffman: Convenience goods distribution and retailing,
publicerad i Achieving service productivity. from theLessons best in the word.
Pitrnan Publishing London 1994.
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kunna begränsa expansionen storrnarknadema så inte handeln iattav
bostads- och centrumområden utarmas.

Utan tvekan bidrog de svenska detaljhandelsföretagens rätttidigare
begränsade möjligheter välja bästa varuleverantöratt på grund sinav
starka koppling till "sitt" partihandelsföretag till försämra kon-att
kurrensen och minskade prispressen leverantörerna. Fortfarande gäller

det inte oftaså finns fler leverantöreratt spela varandra. Detatt ut mot
finns endast inhemsk leverantört.ex. mjölkprodukter med fullten av
sortiment.

Bl.a. dessa förhållanden McKinsey-rapportensgör slutsats denatt att
svenska livsmedelshandeln skulle ha lägre effektivitet och funk-sämre
tionssätt sina motsvarigheter iän Finland, Danmark och Tysklandt.ex.
kan förefalla rimlig åtminstone vad läget för antal år sedan. Deettavser
förändringar pågår både butiksstruktur och butikernassom nu av
inköpsmönster dock teckenutgör handelsmarginalen föratt är utsatt

fortlöpandeen press.

7.3.7 Konsumenternas möjligheter påverkaatt

detaljhandeln

Ett tryck på prisnivån i detaljhandelsledet uppkommer även genom
konsumenternas val butik. bättreJu kännedom de lokala prisför-av om
hållandena konsumenten besitter desto lättare blir det för honom/som
henne finna de fördelaktigaste inköpsställena.att Användbara hjälpmedel
härvidlag bl.a. de prismätningarutgör utförs antalett ortersom av
dels PRO:s prispressargrupper dels Konsumentverket KOV i samband
med deras lokala matkostnadsundersökningar. Med hjälp lokala tid-av
ningar och andra massmedia bidrar dessa prismätningar till fastaatt
konsumenternas uppmärksamhet depå prisskillnader föreligger påsom

så de kan välja förmånligaste inköpsställen.orten, att Uppmärksamheten
leder dessutom inte sällan till prissänkningar i de butiker visat sigsom
ha den högsta prisnivån. Viktigt mätningarnaär så inteatt attupprepas
prisnivåerna åter stiger.

PRO:s mätningar omfattar endast livsmedelsposter18 och sker två
eller fler gånger året i 900 butiker. Detta verksamhetenom storger
genomslagskraft. valdaDe livsmedlen docköverensstämmer mindre väl
med sammansättningen hos "normal" livsmedelskorg. KOV:s pris-en
mätningar speglar i sin kostnaderna för näringsriktig matkorgtur en
omfattande 130 från vilken det "vanliga" hushållets konsumtionposter,
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kan avvika eller mindre. undersökningarKOV:s metodisktärmer
mycket genomarbetade och därförPRO:s dyrare. Antaletän ortermer

ingår bl.a. därför mycket ringa: styckenTre elva1994,är ännusom
under och tjugo stycken Prismätningar1995 1996. angivet slagav ovan
bidrog i betydande grad till den prisutveckling livsmedelgynnsamma

ägde i Finland i samband med EU-inträdet.som rum
vissa enskilda hushåll kan dock strukturomvandlingen inomFör

handeln ha orsakat ibland oförmånligare prisutveckling. Dettaen annan,
kan fallet för konsumenter inte fått behålla sin tidigaret.ex. vara som
butik och inte kan sig till billiga ställetstormarknader. kan iDetasom

Ävenha blivit hänvisade till relativt dyra närbutiker. för dem kun-som
sina inköp till stonnarknademas billigare utbud kannat anpassa mer-

kostnader ha uppkommit i form dyra och kanske tidsödande trans-av
Å finnsandra sidan det hushåll närhet till lågpris-porter. som genom

sänkabutik kunnat sina matkostnader mycket. Förhållanden härextra av
beskrivet slag återspeglas i deinte vanliga prismätningama.

Lönsamhet och effektivitet7.3.8

Arbetsproduktiviteten inom hela detaljhandeln dagligvaruhandel och
sällanköps/ fackhandeln förbättrades under perioden enligt1989-1994

med ökning kom till stånd12%. arbetsvolymenHUI Denna attgenom
minskade med drygt samtidigt försäljningsvolymen ökad10% som
något.

Även lönsamheten inom detaljhandeln undersöks årligen påHUIav
Sveriges Köpmannaförbund. tilldrar siguppdrag intresseMestav grup-

dagligvarubutiker med sysselsatta, den medtagna6-20 största stor-pen
leksgruppen bäst "normala" livsmedelsbutiker. Huvud-representerarsom
delen dagligvaruhandelns omsättning sker i och troligenännu störreav

lönsammare butiker.ännu
den angivna butiksgruppen uppgick under åren 1987-1990För netto-

resultatet, dvs vinsten i omsättningen, till 0,5%procent av ca av
försäljningen sjönk till noll. vinst-åren 1991-1993 1994För stegmen
nivån till och måste tillbaka ända till för påträffa0,8%, 1986 attman

lika bra resultat. för detaljhandeln utfallDettaett gynnsamma samman-
hängde med dess omsättning, efter två år nedgång, med 2,5%att stegav
för livsmedel 2,0%.
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8 Konsumentinflytandet i EU

framhållsDet ofta den gränslösa inre marknaden i tillatt EU förär
konsumenternas skull och den också ställer höga krav på konsument-att
skydd och -säkerhet Konsumentforeträdama på europeisk nivå vill att
främjande konsumentintressena till huvudmål förgörs EU,ettav att
konsumentpolitiken fullt integreras i EU-politik, konsumen-ut attannan

legala rättigheter stärks och öppenhetternas och tillgång till informa-att
tion förbättras.

Under år har konsumentpolitiken fått växande betydelse isenare en
EU konsumentskyddet förts i Maastrichtfördraget,att konsu-genom
mentpolitiska handlingsprogram har antagits och generaldirekto-ett nytt

förXXIV, övergripande konsumentfrågorrat, har inrättats inomnr
kommissionen under 1995.

Konsumentrörelser representerade iär många olika EU-organ. Kon-
dock långtifrån nöjda ochsumentrepresentantema är kommis-attmenar

sionen och andra inteEU-organ minst inom livsmedelspolitiken lyssnar
till de starka producentföreträdama till konsumenterna.änmer

budgetenDen för konsumentskydd försenast antagna omfattar1996
lite drygt miljoner20 ECU, vilket endast halv promilleär EU:sen av
budgetkostnader jordbrukspolitiken.för

8.1 Konsumentorganisationer i EU

iRunt Europa finns konsumentrörelser, deras styrka,om men upp-
byggnad och omfattning varierar kraftigt från land till land. flestaDe
organiserade tillhör den delen Europeiskagrupperna norra av gemen-
skapen. Inom EU efter stärka denna rörelse isträvar de södraattman
medlemsstaterna där tidigare mycket litet gjorts på området konsument-
politik.

Starka konsumentrörelser i princip organiserade påär två olikaett av
formenDen konsumentorganisationsätt. uppbyggdär runtena en en

förlagsrörelse, där utgivandet landets ledande konsumenttidskrift ärav
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det centrala. befolkningsriktI land Storbritannien finns förut-ett som
sättningar för antal medlemmar/ och därmedett stort prenumeranter en
finansiellt stark organisation, vilket också fallet med Consumersär
Association CA, utgivare bland konsumenttidskriften Which.annatav
Med stab på anställda har500 CA goda förnärmare tester,en resurser
utredningar och konsumentpolitisk lobbying. Organisationer dennaav

inte lika resursstarka, finns också i bland Belgien ochäntyp, annatom
Nederländerna, liksom Islandpå och i Finland. Finland harI organi-
sationen betydande statsstöd.ett

andra formen konsumentrådsmodellen,Den där medlemmarnaär är
antal organisationer med konsumentfrågor hela eller delett som en av

sin uppgift. modell typisk forDenna bland de skandinaviskaär annat
länderna. Sveriges Konsumentråd denna karaktär. Styrkan iär av
konsumentrådsmodellen dess breda representativitet. Erfarenhets-är
mässigt brukar dock nationella konsumentråd ha så finansiellen svag
bas de endast med tillskott statsbidrag kan åstadkommaatt stort av en
verksamhet kvalitet.god kan ocksåDe ha svårt medlems-attav ena
organisationerna kring handlingslinje.en gemensam

Vanligt i vissa länder också lokala aktionsgrupper arbetar forär som
olika slags konsumentpolitiska syften. Ofta har de dock så lite gemen-

de saknar både motiv och förutsättningar församt att änannat en
mycket begränsad organiserad samverkan nationell nivå.

organiserade konsumentröstenDen upplevs ibland otydlig,som svag
eller obefmtlig det enkla skälet det främst andra organi-rentav att ärav
sationer renodlade konsumentorganisationer driver konsument-än som
politiska frågor. vissa länderI de fackliga organisationerna bärareär av
centrala konsumentkrav. På andra håll kan konsumentfrågor drivas av
miljöorganisationer, konsumentkooperativa rörelser eller kalladeså
familjeorganisationer, samlingsbeteckning för bland husmoders-annaten
organisationer, föräldraorganisationer och pensionärs-organisationer. Sett
i detta breda perspektiv folkrörelseengagemanget i konsumentfrågorär
med några undantag starkast i de nordliga EU-ländema och betydligt

i de sydliga.svagare

Paraplyorganisationer

På europeisk nivå de renodlade konsumentorganisationemaär mer
liksom de nationella konsumentråden anslutna till paraplyorganisationen
BEUC Bureau des UnionsEuropéen de Consommateurs, den euro-
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peiska konsumentorganisationen i Bryssel. Sveriges konsumentråd är
svensk medlem i BEUC.

BEUC samordnar medlemsorganisationemas arbete med allehanda
konsumentfrågor inom EU. BEUC tillsammans medär även Consumers
International CI, tidigare IOCU aktiv i internationella frågor, såsom
handelspolitik inom för WTO f.d. GATT.ramen

Som företrädare för konsumentintresset i EU betraktas också
Europakooperationen Euro Coop och paraplyorganisationen för famil-
jeorganisationer i Coface,EU den Europeiska Fackliga Sam-samt
organisationen EFS. harEFS speciell avdelning för konsument-en
frågor och informationsblad heter EuroC.ett som

Konsumentorganisationema har små jämfört med producent-resurser
företrädarna. Resurser krävs för utredningar och lobbying. Paraply-
organisationerna i EU har inte utreda alla områden,att utanresurser
överlåter utredningar olika nationella medlemsorganisationer. Miljö-
frågor har bevakats holländska Consumentenbond och danskaav
Forbrugerraadet. Konsumenternas intresse avreglering jord-av en av
bruket i EU-ländema har framförts framförallt National Consumersav
Council NCC och Consumers Europe Group CEG. jordbruks-Att
frågor speciellt har kommit bevakas brittiska organisationeratt berorav
delvis på den intensiva debatt livsmedelspolitiken, specielltom om
jordbrukspolitikens betydelse för livsmedelsprisema, där fördes vidsom
Storbritanniens inträde i EG.

i LondonNCC statligt finansieratär konsumentorganett med utred-
nings-, förlags- och seminarieverksamhet främsta uppgift. 1988som gav
NCC grundbok konsumenterna ochut EG:s jord-en om gemensamma
brukspolitik och 1995 jordbrukspolitiken och konsu-rapporten ny om
mentkraven på reformer. NCC medlem i CEG,är brittiskärsom en
paraplyorganisation för konsumentorganisationer i medUK, syfte att
samordna agerandet i konsumentfrågor i EU-sarnmanhang. CEG i sinär

medlem i BEUC. 1994 publiceradetur CEG EG:s jord-rapporten om
brukspolitik och har utarbetat införäven EU:s regerings-rapporten
konferens 1996. Ståndpunkterna från NCC:s och CEG:s rapporter om

jordbrukspolitikEG:s har i Faktablad 32 från konsument-presenterats nr
beredningen.
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Gemensamma ståndpunkter

Konsumenterna kan för de flesta sina inköp marknadenvaror genom
visa vad de vill ha, livsmedelsmarknaden skiljer sig från de flestamen
andra varumarknader alla lagar, regler och förordningargenom som
finns för konsumenternas säkerhet och/eller för stödjaatt garantera att
livsmedelsproducentema. Genom dagliga livsmedelsinköp fattar konsu-

mängd individuella beslut. Krav på ändringar i lagstiftningenmenten en
däremot kollektiva krav och innebär konsumenternaär kommeratt att

på den politiska Konsumenterna behöver också utrednings-agera arenan.
för kunna systemkritik.utövaattresurser

intar, liksomBEUC de flesta nationella konsumentorganisationer, en
klart frihandelsvänlig hållning. Protektionism med syfte bevara in-att
hemsk produktion till nackdel för konsumenterna, eftersomanses vara
det fördyrar och minskar valfriheten.varorna

CEG följande grundläggande mål och principer för sitt arbeteanger
med konsumentpolitiken i EU:

En marknad, där konsumenterna kan handla ochgemensam varor-
tjänster lika fritt mellan medlemsstaterna inom sitt land.egetsom

Fri konkurrens för industri och handel och med säkerhetsåtgärder för-
rättvis fair konkurrens och för skydda konsumenter.atten

Konsumenterna ska tillåtas sina val vad de köper ellergöra egna av-
inte köper. Alltför ofta hindrar iEU onödan konsumenternas
individuella val.

Hälsa och säkerhet. Skyddet för konsumenterna ska ökas, så att-
konsumenterna kan inköp varsomhelst i dengöratryggt gemen-

marknaden.samma

Konsumentinformation. Konsumenter, särskilt de med speciella-
behov, ska kunna informerade val mellan olika ochgöra varor
tjänster.

Konsumentjuridik, tillgång till lag och skaKonsumenternarätt.-
kunna köpa i övriga EU-länder och få dem reparerade ellervaror
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klagomål åtgärdade lika lätt köpta på hemma-som om varorna var
marknaden.

Konsumentintresset ska i all politik ivägas EU, inklusive trans--
miljö, handel och den jordbrukspolitiken.port, gemensamma

Konsumentrepresentation för säkra konsumenternas intresseatt att-
ska höras på alla stadier i beslutsprocessen i EU.

8.2 konsumentpolitikEU:s

Konsumentskyddet fördragE U:si

Konsumentfrågoma har fått allt dignitet under utvecklingenstörre detav
europeiska samarbetet. Konsumentskydd ingick inte område iettsom
Romfördraget 1958, grundlagen vid de europeiskasom var gemen-
skapernas bildande. Men vid skapandet den interna marknaden i EGav
infördes i enhetsakten 1987 paragraf 100a, kon-nämneren ny som
sumentskydd. 1986 uttalade kommissionen konsumentpolitiken skaatt
integreras i all övrig politik.

Enligt Artikel 100 i avdelningen V: Gemensamma regler kon-om
kurrens, beskattning och tillnärmning lagstiftning ska rådetav
...."utf‘2irda direktiv tillnärmning sådana lagar och andra författ-om av
ningar i medlemsstaterna direkt inverkar denpåsom gemensamma
marknadens upprättande eller funktion."

Artikel pktIOOa, 3 lyder:

"Kommissionen skall i förslagsina hälsa, säkerhet miljö-samtom
och konsumentskydd frånutgå hög skyddsnivå."en

Maastrichtfördraget 1992 den europeiska unionen innebar sedan ettom
genombrott för konsumentintresset speciell avdelningattgenom en om
Konsumentskydd, avdelning infördesXI, i fördraget, med följande lydel-

i dess helhet:se
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"Artikel 129A

Gemenskapen skall bidra till hög konsumentskyddsnivåatt en
uppnås genom

a åtgärder beslutas enligt artikel 100a inom för för-som ramen
verkligandet den marknaden,av gemensamma

b särskilda insatser understöder och kompletterar medlems-som
politik för skydda konsumenternas hälsa,staternas säkerhetatt

och ekonomiska intressen och god konsumentupplysning.ge en

189bRådet skall enligt förfarandet i artikel och efter ha hörtatt
Ekonomiska och Sociala Kommittén besluta de särskildaom
insatser i punkt 1b.som avses

Insatser beslutas enligt punkt 2 skall inte hindra någon med-som
lemsstat från upprätthålla eller införa skyddsåtgärder.att strängare
Sådana åtgärder måste förenliga med detta fördrag. Kom-vara
missionen skall underrättas åtgärderna."om

Utvecklingen har alltså varit den kommissionen arbetat för få denatt att
inre marknaden fungera och därvid först visserligen haft utgå frånatt att

Ändåhög skyddsnivå för konsumenterna enligt artikel IOOa. kundeen
det tänkas regler skulle ligga under den skyddsnivåatt gemensamma

enskilt land i gemenskapen, Sverige, eftersträvade. Artikelett sägsom
129a det till tydligare uppgift för unionengör vidta åtgärder ochatten

särskilda insatser för konsumentskyddet,göra det slås också fast attmen
de enskilda medlemsländerna kan ha konsumentpolitik ligger påen som

högre skyddsnivå de EU-reglemaänen gemensamma .

‘ Artikel 189b behandlar förfarandet vid antagandet rättsakt: attav en
Kommissionen skall lägga fram förslag för Europaparlamentet och Rådet.
Ministerrådet fattar beslut efter hörande Europaparlamentet, dock enligtav som

komplicerad procedur kan hindra antagandet rättsaktenen attav genom
sig detta med kvalificerad majoritet.motsätta
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för stärkt konsumentinflytandeKommissionens 1996-98program

tillsattes kommissionär för1995 Konsumentfrågor, BoninoEmmaen ny
Italien.från beskrev sina ambitioner vid utfrågningenHon i parlamentet
betonade dåoch informationen till konsumenter liksom vikten attav

stärka konsumentpolitikens roll i Parlamentsledamötemas frågorEU.
rörde märkningsfrågor, vissa medlemsstater inte tillämpar direktiv,att
skillnaden i konsumentpolitik mellan nordliga och sydliga medlemsstater
och de likaså skilda förhållandena vad gäller konsumentrepresentation.
Speciellt för livsmedel berördes fördelarna för konsumenterna med
reform den jordbrukspolitiken.gemensammaav

Bonino har vid konferens konsumentskydd i central- ochäven en om
utvecklat sin det inte räcker med lagstiftning, konsu-Östeuropa attsyn

också informerasmåste sina rättigheter och sig imenterna träna attom
försvara dem, och denna utbildningsstrategi kommer tid.att ta

harKommissionen antagit flera treåriga konsumentpolitiska program.
Bonino vid sitt tillträde förrautlovade året handlingsplan och den ären

kommissionen och heter "Konsumentpolitiska priori-antagennu av
teringar Däri betonas anpassningen1996-1998". allmänna nyttigheterav
public services till konsumentintresset, de växande svårigheterna för
konsumenterna med finansiell service säkrandet konsumen-samt attav

drar informationssamhället.terna nytta av

Prioriterade åtgärder är:

kraftansats för förbättra konsumentupplysning ochGöra atten
information.

Komplettera, och kontinuerligt uppdatera denöverse ram som
behövs för säkerställa konsumenternas intressen till fulloatt att
beaktas på den inre marknaden.

Konsumentaspekter finansiella tjänster.på

Skydda konsumenternas vidintressen tillhandahållande grund-av
läggande allmännyttiga tjänster.

Vidta tillåter konsumenternaåtgärder utnyttja de möjlig-attsom
heter informationssamhället.erbjudssom genom
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Vidta åtgärder för förbättra konsumenternas förtroendeatt för livs-
medel.

Främja praktiska metoder för hållbar konsumtion.en

Stärka och öka konsumentrepresentationen.

Hjälpa de central- och östeuropeiska länderna utveckla konsu-att
mentpolitiska åtgärder.

10. Konsumentpolitiska överväganden i utvecklingsländerna.

Livsmedelspolitiken alltså utvalt specielltär prioriterat område,ettsom
och kommissionen har uttalat sig för vidta åtgärder inom områdetatt
livsmedelssäkerhet/renhet. offentligaDe myndigheterna i hela Euro-
peiska gemenskapen har kontrollsystem säkerställaett avsett att att
livsmedel på marknaden hälsosamma. Konsumentundersökningarär
visar det finns frågor kring dessa konstrollsystems effektivitetatt detnär
gäller livsmedlens säkerhet och renhet. Kommissionen skall undersöka
vilka åtgärder, inbegripet forskning, kan vidtas för mötaattsom
konsumenternas Kommissionen ska därvid produkt-övervägaoro. om

kan utvidgas till gälla för producenter inom primärpro-ävenattansvar
duktionen.

Kommissionen erkänner det finns brister i informationen i märk-att
ningen livsmedel. En del information för invecklad och delärav en
saknas. Harmoniseringen livsmedelsmärkningen genomfördes för attav

den inre marknaden, och kanöppna tiden inne överattupp nu vara se
och förenkla lagstiftningen.

Kommissionen ska utarbeta grönbok livsmedelslagstiftningensen om
framtid i EU, underlag för samråd i de viktigaste livsmedels-som
frågorna.

Regeringskonferensen

svenskaDen regeringen uttalar inför skrivelsenIGC 95/96:30 EUatt
endast kan få förankring hos medborgarna samarbetetatten genom

resultat bidrar till människorsavsätter trygghet och välstånd. Dettasom
innefattar stärka konsumenternas ställning denatt gemensamma
marknaden.
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Konsumentorganisationema har uttalat synpunkter inför regerings-
konferensen. ochBEUC CEG antal viktiga förändringaratt ettanser

ibehöver i fördraget i konsumenternas intresse.göras
Inför regeringskonferensen vill BEUC främjande konsument-att av

till huvudmål förintressena konsumentpolitiken fulltEU,görs ett att ut
integreras i EU-politik, konsumenternas legala rättigheterattannan
stärks och öppenhet och tillgång till information förbättras.att

Särskilt bör artikel stärkas och förl29a EU:s stärkaattansvar
legala rättigheter innefattas.konsumenternas Artikel bör utvidgasl29a

till alla de konsumenträttigheter börEUnämnaatt garantera,som
nämligen till hälsa och säkerhet, till skydd för konsumentensrätten rätt

till juridisktekonomiska intressen, skydd fel i rättelserrätt mot varan
reklamationer, till informationoch och utbildning, tillrätt rätt repre-

sentation bli hörd och deltagande.att- -
Vad gäller artikel l29a betonar konsumentorganisationema vidare att

subsidiaritetsprincipen bör tillämpas lämpligt intepå och tillsätt, tas
för europeiskintäkt passivitet på nivå. Kriterier för hur subsidiaritets-

principen ska tillämpas bör utarbetas, så inte beslut från fall tillatt tas
fall.

bör till konsumentintressethänsyn på rad områden iBättre tas en
särskilt vad gäller handel, konkurrensfrågor jordbruk. Institutio-ochEU,

nella förändringar inte förutsätter fördragsändringar bör förgörassom
förbättra kvaliteten i EUs politik och lagstiftning för konsumenterna.att

institutioner för konsumentinflytande8.2.1 EU:s

Både europeiska paraplyorganisationer och nationella konsumentrörelser
dockrepresenterade i olika EU-organ. Konsumentrepresentantema ärär

långtifrån nöjda och kommissionen och andra inteEU-organattmenar
minst inom livsmedelspolitiken lyssnar till de starka producent-mer
företrädarna till konsumenterna.än

har drivit konsumentrepresenta-Konsumentorganisationema på att
mellan jord-tionen ska förbättras liksom integrationen konsument- och

brukspolitik.
EG-kommissionens administration uppdelad i olika generaldirekto-är

directorate Konsumentfrågoma har uppnåttDG, générale. 1995rat
ha generaldirektorat, DG LivsmedelsfrågomaXXIV.statusen att ett eget

hör hemma i flera olika direktorat. Jordbruket hör till DG konkur-VI,
tillrensfrågor till den interna marknaden och industrin DG IIIDG IV,
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DG harIII underavdelning för food stufifv, tidigare hörtosv. tillen som
jordbruk, DG VI. Det konsumentpolitiska direktoratet har bildatsnya ur

enhet för Consumer Policy Service, startade liten enheten som som en
inom direktoratet för konkurrensfrågor, fortsatte inom DG förXI miljö-
och konsumentskydd och sedan blev administrativ enhet.separaten
Konsumentföreträdama föreslår det ska obligatorisktatt för andravara
generaldirektorat konsultera DG XXIV innanatt de förslag tillavger
kommissionen.

Det direktoratet under konsumentkommissionären Emmanya
Boninos ledning har vidtagit flera institutionella förändringar bland

ändringar sammansättningenannat den Ekonomiska och Socialaav av
kommittén ESK och konsumentkommitten EU CC, tidigare CCC.

I ESK ingår konsumentrepresentanter bland många länders före-
trädare i den så kallade tredje De första och andragruppen. grupperna

förutgörs arbetsgivare ochrepresentanter arbetstagare; i den tredjeav
ingår för övriga s.k. socialarepresentanter parter.

EU-kommissionen har sedan 1990 haft övergripande rådgivandeett
i konsumentfrågor, CCC. Detta återfanns i DG XI, underavdel-organ

ningen för konsumentskydd andra underavdelningar miljöfrågor ochvar
nuclear safety i uppdraget ingick också till kom-attmen rapportera
missionen såväl tillämpning den jordbrukspolitikenom av gemensamma
under DG VI livsmedelsfrågoma under DG III.som

Effektiviteten i den gamla konsumentkommitten CCC ifrågasattes på
flera grunder, exempelvis svårigheten inkorporera alla ingåendeattsom

intressen. lederDet inte alltid till konsumentintressetsgruppers seger.
Vidare procedurema tidsödande och CCC:s ståndpunkter hann blivar
out-of-date. CCC därför ha haft marginellt inflytande. Ingåendeanses

kunde inte arbetet i konsumentkommitten och BEUCgrupper enas om
kämpade sig till fler de andra organisationerna.änrepresentanter Under
1995 förändrades konsumentkommitten så den bestårEU CCatt nu nya
huvudsakligen nationella företrädare för organisationer verk-ärav som

på hemmaplan i varje medlemsstat. Konsumentrepresentationensamma
alltsåär medlemsland och europeisknu en person per en person per

organisation. Sverige har alltså medlem och suppleant direkt.en en
förbättringDenna tillägg till intressegruppemaär ett europeisk nivå,

dvs. BEUC, Europeiska fackliga samorganisationen EFS, där svenska
ochLO TCO ingår, Europakooperationen Euro Coop, där svenska KF

ingår, paraplyorganisationen för familjeorganisationer i CofaceEU
Europeiska regionala konsumentinstitutetsamt IEIC.
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Kommissionen uttalar i det konsumentpolitiska handlingsprogrammet
hoppas på flitigt samrådsförfarande snabbt kunnaatt attman nu genom

samla synpunkter. Konsumentföreträdamas yttranden kompletteras
med opinionsundersökningar och studier konsumenternas ochav vanor
beteenden.

I EU-parlamentet finns flera kommittéer/utskott, berör livs-som
medelsfrågoma. de utskottenEtt jordbruksutskottetstörsta ärav som
domineras jordbrukslobbyn. Utskottet för milj och konsumentskyddav
ignoreras däremot jordbrukslobbyn. utskottDetta också mindreärav
aktivt på jordbruksområdet det budgetutskottet givetvis harän stora som

makt jordbrukspolitiken.överstor
kommittenrådgivandeDen för food stufifs CCDA består av repre-

från jordbruk, industri, handel, konsumenter och fack-sentanter
föreningar. ANEC sammanslutning konsumentorganisationer forär en av
insamlandet synpunkter till de särskilda europeiska standardiseringsav
kommittéema.

På jordbruksområdet ingår konsumentföreträdare i de många olika
råden för produkter regleras den jordbrukspoli-som av gemensamma

referensgruppertiken. dessa ingårI sammanlagt nittiotal konsument-ett
företrädare olikafrån länder. Genom konsumentorganisa-BEUC är
tionema representerade i kommittéema för marknadsordningar. Vidare
finns där nationella och Sverige har anmältrepresentanter tre personer,

arbetet ligger i sin linda.ännumen
erfarenhet, gjortsEn konsumentföreträdare från ländersom av som

längrevarit med i vi, detEU svårt hänga med i arbetetän är äratt att
referensgruppema till jordbruksregleringama.i Regleringama snåriga,är

dagordningama för skickas och konsumentföreträdamamötena ut sent
har obefintliga förberedelserför och utredningar.närmast egnaresurser

Dessa svårigheter allmänt förekommande i EU-administrationen.är
Remissförfaranden tekniskt snåriga vilket problem för konsument-är ger
foreträdama. Konsumentorganisationemas resursmässiga underlägsenhet
förvånar problemen.

Konsumentföreträdama de rådgivande och förvaltandeattanser orga-
i jordbrukspolitiken borde reformeras så inteatt merpartennen av

Åplatserna tillgår producentföreträdare. andra sidan kan konstateras att
eftersom strukturen i hela den jordbrukspolitiken ska-ärgemensamma
pad för producentema inte påverkasska direkt konsumenternasatt av
efterfrågan, kan problemet grunden endasti lösas mark-genom mera
nadsstyming.
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Konsumentinflytandet i Sverige9

finns mängd organisationer har konsumentfrågorDet stor somen
Idag finns dessutom två paraplyorganisationerpå programmet.

sysslar med livsmedelsfrågor.området mycketsom
svårigheter.Konsumentrörelsen många Förutommöter att man

brist på ekonomiska framför alltlider ständig detär treresurser,
huvudproblem kan urskiljas beträffande möjligheten till in-som
flytande för livsmedelskonsumentema i dagens Sverige:

beslutsmakt det gäller livsmedels- och jord-Mycket när-
bruksfrågor flyttad till EUär

Öppenheten kan lätt komma i kläm felaktig tillämpningom en-
och den svenska offentlighetsprincipen ireglerEU:s görsav

myndighetersvenska

väldigt många vill företräda konsumenternaidagDet är som-
höra sådana anspråk från både politiker, myndig-kanman-

tillverkare handel.hetsföreträdare, och

konsumentrörelsensvenska9.1 Den växer

organisationer med konsu-till räkna antaletsigBegränsar attman
verksamhet, antalet medlemmar inte såmentfrågor huvudsaklig ärsom

organisationer har konsument-till alla deMenstort. somom man ser
blir bilden annorlunda arbete medfrågor del sitt programsom en av -

fackförbund, pensionärs-, miljö- och handi-konsumentfrågor bedrivs i
hela Sveriges befolk-kappförbund, för några. Inämna ärstort settatt

sysslar med konsument-medlemmar i någon organisationning som
bild den svenskaRäknar detta fårfrågor. sätt man en annan avman

konsumentrörelsen.
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Som tillskott i den svenska konsumentrörelsen finns idag två relativt
nybildade paraplyorganisationer. Sveriges Konsumentråd bildades 1992
och består 13 organisationer. Konsumenter Samverkanav i Under--verket bildades 1994 och består för närvarande 16 organisationer seav
vidare nedan. Båda dessa paraplyorganisationer sysslar mycket med
livsmedelsfrågor.

Konsumentrådet medlem iär BEUC och CI, är isamt representerat
ESK och EU CC. Konsumenter i Samverkan är de in-genom en av
gående organisationerna Konsumentforum medlem i CI och har sökt
medlemskap i BEUC, ärsamt i EU CCrepresenterat med en
suppleantplats se kap. 8.

Detta Sverigesär Konsumentråd:
Arbetarnas bildningsförbund, ABF
Handikappförbundens samarbetsorganisation, HSO
Hushållningssällskapens förbund
Husmodersförbundet Hem och Samhälle
KF Konsument
Konsumentgillesförbundet
Konsumentvägledarnas förening
Landsorganisationen, LO
Naturskyddsföreningen
Pensionärernas riksorganisaion, PRO
Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska pensionärsförbundet, SPF
Tjänstemännens Centralorganisation, TCO
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Samverkan Underverket:iDetta Konsumenterär -
odlar- och konsumentförening VallentunaBiologisk i

ekologisk teknikförCentrum
levande födaEnzymen -

kärnvapen och kärnkraftFolkkampanjen mot
hälsaFrihet till

kroniska besvärFöreningen mot
för global livsmedelsförsörjning ekologisk grundpåFöreningen

Hälsofrämjandet
Konsumentforum

JordensMiljoförbundet vänner
samfundet plågsamma djurförsökNordiska mot

Stockholmsföreningen för ekologisk teknik
frisksportförbundetSvenska

föreningenSvenska vegetariska
AllergikerUnga

Veganföreningen Sverigei

roll iLagstiftningen och myndigheternas9.2

konsumentsverige

frivilligorganisationema med konsumentfrå-med arbetetocksåDet var
framförallt kvinnoorganisa-Sverige. detbörjade i Före 1940 vargorna

förkonsumentkooperationen och organisationerinomtioner, t.ex.
konsumentpolitiska frågor.och husmödrar, drev Dethushållslärare som

50-talet in-ökade därefter gradvis. mittenstatliga Iengagemanget av
konsu-för konsumentfrågor och Statensstiftades institutStatenst.ex.

bildadesKonsumentverketmentråd, vilkas uppgifter övertogs somav
Livsmedelsverket, arbets-bildades också1972. Samma år övertogsom

folkhälsan och Medicinalstyrelsen.från institut föruppgifter Statens
sysslade med kost- och konsument-institut för folkhälsanRedan Statens

Livs-tidskriften föda, idagupplysning, och startade 1949 Vår ärsom
tidning.medelsverkets

konsumentverksamheten inleddes försök 1968,kommunala påDen
till idag omfatta i allautvecklades sedan gradvisoch att stort sett

kommuner.
konsumenträttsliga lagstiftningen1970-talet började också denUnder
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utvecklas, med stiftandet marknadsföringslagent.ex. och konsument-av
köplagen. 1971 stiftades också livsmedelslagen och livsmedelsförord-
ningen, med regler för livsmedlens beskaffenhet, hantering, saluhållande,
märkning Sverige har idag väl utvecklad myndighetsapparatosv. en som
handhar olika slags livsmedels- och konsumentfrågor omfat-samt en
tande detaljreglering området i lagar, förordningar kungörelsersamtav
utgivna de olika verken och myndigheterna. Häri ligger viktigav en
förklaring till varför de ideella organisationer sysslar med dessasom
frågor har kommit i bakgrunden. Staten och kommunerna har tagit över

del deras funktioner.storen av

9.3 påverkaAtt samhället förändringar-
sedan EU-inträdet

EES-avtalet och EU-medlemskapet har inneburit Sveriges konsu-att
har fått tillgång till inreEG:smenter marknad och möjligheter att

påverka beslutsprocess.EU:s Men vilka möjligheter har de egentligen
idag påverka beslutsprocessen i Sverigeatt och frånEU svensken
horisont Vilka förändringar har skett sedan EU-inträdet

I propositionen Aktiv konsumentpolitik i avsnittet Strategi föranges
det svenska arbetet med konsumentfrågor EU "deti allra viktigasteatt

matenjbevaka i EU Men detatt är svenska ideella arbetet mednog
livsmedelsfrågor konsumentsynvinkel har fortfarande i jämförelseur en
med andra områden låg prioritet, och får därmed små Rege-resurser.
ringen anslog totalt 30 miljoner för budgetåret 1994/95 till "Konsument-
och marknadsföringsåtgärder inom livsmedelsområdet", dessamen av

användes endast miljoner5,6 till konsumentorganisationema.pengar
Jordbruksdepartementet fördelade under hösten 1995 dessa 5,6 miljoner
till olika32 organisationer för arbete med livsmedelsfrågor kon-ettur
sumentperspektiv i projektforrn. Det i genomsnitt kronor175 000gav

organisation. 126 ansökningar avslogs.per
Förutom konsumentorganisationema lider ständigatt brist på pengar,

kan huvudproblem urskiljas idag beträffandetre möjligheten till konsu-
mentinflytande i Sverige. Delvis de följdär EU-anpassningen, del-en av
vis har de andra orsaker.

1 Prop. 1994/95: 140
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beslutsmakt flyttad tillMycket EU9.3.1

livs-delar den politik svenskaidagbeslutarEU röröver stora av som
Sverige.tidigare i huvudsak beslutades imedelskonsumenter och som

med regel-livsmedelslagstiftningen harmoniserad EU:sdelarStora ärav
jordbrukspolitik. Frågoringår iverk och Sverige EG:s omgemensamma

har beslutanderättprismärkning och konkurrens EU nu om.
idag aktivt med påverka iSvenska myndigheter arbetar EU,att att

och kontrollera tillämpningenregler beslutas iinförliva EU att avsom
ialltså möjlighet arbeta SverigesMyndigheterna hardem. röstatt som

konsumentorganisationer kan påverkasvenskaVadEU. göra är t.ex.att
fråga.Konsumentverket driva deras påLivsmedelsverket och att syn en

beslutande instanser harsvenska verken inte längreeftersom deMen är
besluten. Vadför organisationerna direkt påverkablivit svåraredet att

kraftfullamyndigheterna uppträderhoppas påde kan är att som
konsumentintressen.advokater för svenska

till de reellakonsumentorganisationerna har det blivit längreFör
Byråkratiskagäller såväl fysiskt mentalt.beslutsfattarna, och det som

barriärer, långt åka, dyraspråkliga och kulturellasnårigheter, att rese-
delaktighetenplatsuppehållskostnader för kunna påoch gör attatt vara

riskerar blifrån konsumenthållbeslutsprocessi EU:s att svag.
fördel meddirektinflytande finns dock. EU-Möjlighet till En

inte visarofficiella svenskamedlemskapet representanterär att om
dessa drivakonsumentorganisationemas synpunkter kanförlyhördhet

och denfrämst BEUCandrasina krav på vägar, egnagenom
kommittéer.direktrepresentationen i olika

EU-inträdetöppenhet efterMinskad9.3.2

utrikeshandlingar.idag för DenOffentlighetsprincipen gäller även
offentlighetliberaliseradjansekretesslagen sedan l 1995svenska är -

och detundantaget, intehuvudregeln och sekretess tvärtomär varsom
endast förSekretess gällerutrikeshandlingar.det gällde justtidigare när

mellanfolkligmed ellerSveriges förbindelseruppgifter statannanom
uppgifternaoffentliggörandeorganisation, det kan antas att ett avom

EU-handlingmellanfolkliga förbindelser.eller våra Enskadar Sverige
prövningomgående,i princip lämnasska alltså även motut om en

svenskaandra hemligstämplarsekretesslagen måste Inga ängöras.
dokument.skäl inte lämnagiltigamyndigheters är att ut ettsomegna
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finnsDet alltså legalt skydd för offentlighetenett gott hurmen-
fungerar det i praktiken

Sverige i samband med medlemskapsförhandlingama dekla-avgav en
ration offentlighetsprincipen skulleatt gälla oinskränkt vidom ett
medlemskap. Men det idag inte klart vilkenär juridisk betydelse denna
deklaration faktiskt har, och kritik hur utvecklingen faktisktmot har
blivit har inte saknats.

Joumalistförbundet gjorde några månader efter EU-inträdet en
undersökning hur i myndigheter och departement hanterar EU-om man
material, och resultaten visade på öppenhet eftersämre medlem-en
skapet. En del allt inkommande materialstor från EU och ärav var
stämplat med någon EU:s olika hemligstämplar, vilket enligt dennaav
undersökning föranledde svenska myndighetstjänstemän flera deav
granskade institutionerna automatiskt betrakta dematt hemliga.som
Journalistförbundet upptäckte myndigheter och departement fördeatt
speciella EU-diarier, mycket svåra få insynattsom var

börjanI 1996 gjorde förbundet uppföljning på denna under-av en
sökning, då hos några de tidigare besökta verken och departe-man av

åter begärde få delmenten antal dokument.att Resultatenta ettav var
enligt tidningen fortfarande nedslående flerai fall, med långsam hand-
läggning och felaktig hantering dokument stämplade med EU:sav
hemligstämplar.

Resultaten bör kanske framför allt tecken offent-attses som
lighetsprincipen lätt kan komma i kläm. Det kan i sin innebäratur att
både enskilda medborgare och konsumentrörelsema får insynt.ex. sämre
i beslutsprocessen, vilket mycket allvarligt.vore

Även i övriga bedrivsEU arbete förrunt ökad öppenhet iom en
unionen. Bl.a. flera europeiska konsumentorganisationer ivrar starkt för
detta.

9.3.3 Konsumenterna i förhållandet till politiker,
myndigheter och producenter/handel

Svaret på frågan ska företräda konsumenterna inteärom vem som
självklart i dagens Sverige. Det nämligen mångaär vill företrädasom
konsumenterna både politiker, myndigheter, producenter och handel-

ibland eller mindregör medvetet anspråk på inta denna roll.attmer
Politiker hävdar inte sällan konsumentintresset renodlatatt är ett

allmänintresse bäst företräds politiker, och bäst beaktassom av genom
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politiska beslut. Erfarenheten visar dock konsumentintresset oftastatt
andra hänsyn i de konkretavägs besluten. Eftersommot konsument-

intresset kan komma i konflikt med exempelvis olika producentgruppers
intressen, sysselsättningsintressen eller regionala intressen går det inte

likhet mellan konsumentintressesättaatt och allmänintresse. Politiker,
uppgift intressenär väga i sina beslut,att kan därför intevars samman

fylla rollen konsumentintressets företrädare.ensamma som
Bland myndighetsföreträdare kan ibland skönja synsättet attman

konsumentpolitik handlar konsumentskydd konsument-änmer om om
inflytande. Man talar sig för alla de institutioner handharvarm som
olika konsumentfrågor, medan konsumenterna själva och deras organisa-
tioner får underordnad roll. Man talar politik för konsu-en om en

inte politik involverar konsumenterna.menterna, diskuterarManen som
behovet konsumentskydd, glömmer konsumentinflytandet. Dockav men
har förbättring skett här, och talar viktenen attman mer om av
involvera konsumenterna och deras organisationer idag för tio ellerän
tjugo år sedan.

Producent- och handelsleden ibland också anspråkgör att
företräda konsumenterna. Man kan höra viss produktion sker elleratt en
inte sker därför konsumenterna vill ha det så.att Just mycketär ettnu
vanligt tillverkar livsmedelargument svenskaatt råvaror, "förman av

konsumenterna vill ha det så". Producenteratt och handel framställer sig
hjälplösa offer för konsumenternas nycker. Så det naturligtvisärsom

inte. Stora för påverka konsumenternasatsas och denattpengar -
förkärlek för svensk många människor uttryckmat för ärsom ger
förmodligen delvis resultat intensiv kampanj frånett producent-av en
ledet.

traditionellaDen korporativa strukturen fortfarande viktig i svenskär
förekommerDet mängd råd,statsapparat. referensgrupper ochstoren

kommittéer där organisationer får plats. På arbetsmarknadsområdet finns
någorlunda jämbördigt förhållandeett mellan fack och arbetsgivare.

Motsvarande likvärdiga styrkeförhållande gäller inte på konsument-
området. Producentsidan ofta betydligt bättreär representerad här.

alltsåDet flera mycket starka intressenär vill företräda konsu-som
Detta med de renodladementerna. konsumentorganisa-sammantaget att

tionerna hittills varit relativt små och det kan bligör attresurssvaga
väldigt lätt "tala huvudet" på konsumenterna.att över På vissa håll
bland politiker och myndigheter finns idag också inställning dären man
kallar intresseorganisationer för särintressen, och därmed avfärdar dem.
Eller så den svenska konsumentrörelsensäger att så denärman attsvag
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bry sigändå inte någotär att om.
detta organisationer inom konsumentrörelsenKanske beror på att

annorlunda vadarbetar och inte minst sätt änargumenterar ett
dessaoch myndighetsföreträdarepolitiker Dessutomgör. reagerar orga-

och signaler. Ungdomsorganisationer kannisationer tidigare på svagare
problem i det ibland har skilda perspektivytterligaremöta ett att man

olika generationer, eller helt enkelt prioriterar skildaolika frågor ipå
frågor.
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Utvärdering utvecklingen under10 av

1990-talet

EU-medlemskapets effekter for10.1

handelproducenter och

EU-medlemskapet har böndernaspåtagligt ändrat villkor. Tidigare arbe-
tade de i inhemsk marknad, visserligen sluten omvärldenmoten men
samtidigt styrd politik syftande till viss avreglering. Nu mark-ärav en
naden åter detaljreglerad, samtidigt har dess vidgats tillgränser attmen
omfatta alla de femton EU-ländema. dubblaDen utmaningen i delsatt

konkurrera marknader delskunna på riskera konkurrens påmötaattnya
den hemmamarknaden kan i bästa fall leda till ökad dynamik ochegna

i jordbruksproduktionen. Samtidigteffektivitet finns det risk ökadatten
och bidragsberoendedetaljreglering ökat passiviserar och försvårar

teknisk förnyelse.strukturomvandling och
livsmedelsindustri och dagligvaruhandel hittillsStrukturen i har på-

verkats relativt lite den utländska konkurrens väntades bli följ-av som
den medlemskapet i potentiella konkurrensen möjlighetenEU. Denav -

utländska företag etablerar sig i Sverige dock väsentligtär störreatt -
tidigare, något bör påverka kloka företags agerande markna-än som

den. transnationella koncemernas köp kända svenska livsmedels-De av
ellerföretag har pågått under många år och något inte enbart,är som

främst, hänföra till EU-medlemskapet.kanske är attens
Möjligheten konkurrens från andra länder har vissa produ-av ny

upplevt utmaning till ökad produktivitet, intensivare kva-center som en
litetsansträngningar och prispress, den har också lett till att storamen
belopp i reklamkampanjer svensk överlägsenhet. Fort-satsats matsom
farande gäller den svenska livsmedelsmarknaden starkt kartelli-äratt
serad och sluten omvärlden, vilket det så dyrt för utländskagörmot
företag sig på den sannolikheten för de flesta inteäratt ta att stor att

det priset försöka.värt attanser
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Mejeri-, kvarn- och slakteriföretagen har framgångsrikt kunnat be-
härska sina marknader, bland därför de haft stöd i jord-annat att
bruksregleringen. detaljhandelsblockenDe har hur mångatre gynnats av
kommuner tillämpat plan- och bygglagen PBL. Ingen dessaav
branscher har dessutom hittills besvärats några särskilt aktivaav
myndighetsingripanden med stöd den konkurrenslagen.av nya

10.2 EU-medlemskapets effekter för

konsumenterna

Effekterna för konsumenterna EU-medlemskapet ganskaär ännuav
svårbedömbara. Vad i det sker på marknaden beror på EU-som nu som
medlemskapet och den anpassning till detta började ganska snartsom
efter medlemsansökan kan svårt skilja från vad har andraattvara som
förklaringar.

90-talet har i väsentliga avseenden varit positivt för svenska livs-
medelskonsumenter. reala livsmedelsprisemaDe har sjunkit med när-

femtedel. kostar baraMaten obetydligt i dag vad denänmare en mer
gjorde 1989, det allmänna prisläget betydligt högre.trots att är

uppleverKonsumenterna samtidigt matkvaliteten förbättrats,att om man
skall döma Konsumentberedningens undersökningar konsumenter-av av

kvalitetsuppfattningar. Prispress och allmän fokusering på livs-nas
medelsprisema tycks således inte ha inverkat negativt på kvaliteten.

viss förEn EU-medlemskapets långsiktiga effekter på livs-oro
medelskvaliteten kan dock utläsas den konsumentenkäten.senasteur
Samtidigt visar denna enkät konsumenterna fortfarande uppleveratt att
det sker kvalitetsförbättringar.

Tillgängligheten tredje viktig faktor för konsumenterna. Antaletär en
dagligvarubutiker har minskat med hittills under10% 90-talet,närmare
framgår det vår redogörelse i kapitel för7 utvecklingen inom livs-av
medelsindustri och handel. butiker tillkommerNya kontinuerligt. Fram-
för allt etableras storbutiker och små servicebutiker, medan antalet
medelstora dagligvarubutiker minskar kraftigt. Hur konsumenterna upp-
lever denna ganska kraftiga strukturförändring i handeln påverkaratt
tillgängligheten återstår för Konsumentberedningens del undersöka.att

den uttryckta konsumentopinionenI har frågan tillgänglighet inteom
tyngd kvalitets- och prisfrågoma.samma som
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10.3 Realprissänkningarna på livsmedel beror
på politiska beslut och har inte gåttännu

tillräckligt långt
Det knappast medär EU-medlemskapet realprissänkningama ochsom
kvalitetsförbättringama på främst kan förklaras.maten Den avgörande
förklaringen i ställetär avregleringen jordbruketatt 1990 årsav genom
beslut blev framgångsrik och ledde till positiva effekter för konsumen-

den inteterna genomfördestrots att fullt ut.
Detta beslut drevs fram under andra hälften 80-talet och börjanav av

90-talet till följd inhemsk opinionsbildning och samverkande in-av
hemska och internationella politiska En starkt bidragandeprocesser.
faktor de då pågående GATT-förhandlingama, blandvar annatsom
ledde till beslutet i april 1989 internationell frysningom gräns-av
skyddet för jordbruksprodukter. Detta beslut omöjliggjorde fortsatta
överenskommelser jordbruksprishöjningar, baserade höjtom gräns-
skydd.

Prisbildningen på livsmedel påverkades direkt och bestående. Fram
till 1987 livsmedelsprisemasteg betydligt snabbare priserna i Övrigt.än
Därefter har det varit Realprisematvärtom. på livsmedel har sjunkit
kraftigt. Till del beror det på faktorer inte har med jordbruks-en som
politiken blandgöra, tillämpningenatt annat att plan- och bygglagenav
PBL ändrades så det blev lättareatt etablera bland lågpris-att annat
butiker, sänktesatt imatrnomsen ett prisetetapper samt attpar
boende och vissa tjänster följdsteg 1990 års skatte-som storaen av
refonn. Men den prisdämpande effektenatt gick längre vad dessaän
faktorer förklarar och dessutom blivit bestående beror främst på GATT-
frysningen och 1990 års jordbruksreform EU-medlemskapetsamt att
bidragit till fortsatta realprissänkningar.

Till dämpa prisutvecklingen bidrogatt sannolikt också i börjanoron
90-talet för det höga svenska kostnadsläget och deav problem för

konkurrenskraften detta ansågs medföra. Av statistiken kundesom
utläsas kostnadsläget för livsmedelatt särskilt i inter-ogynnsamtvar
nationell jämförelse.

ochI med den fasta växelkursenatt ochövergetts kronan tillåts flyta
andra valutorgentemot rättställs olikheter i kostnadsläge kontinu-genom

erliga valutakursändringar. Sänkt kronkurs har också medfört kost-att
nadsläget för svenska livsmedelskonsumenter inte längre sig uniktter
högt i Europa. Om bortser från variationer i kostarman momssats maten
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framföralltnordeuropeiska länder.jämförbara Ilika mycket iungefär
Danmark den någotprisnivån lägre, och iStorbritannien dock ärär

högre.
i inter-inhemska prisnivån i Sverige högdock denFortfarande är

intesvenskarna konsumenterjämförelse. betydernationell Det att som
producenter.förmårtillgodogöra sig vad dekanfullt presteraut som

avskaffa eller åtminstoneaktiva insatser förSannolikt skulle attmer
denoch regleringar påkonkurrensbegränsningarmotverka onödiga

tillgängliga metodernamarknaden de bästainhemskasvenska vara en av
köpkraft.hushållenshöja de svenskaatt

jord-avreglering inomkorta periodenfrån denErfarenheterna av
ökad konkur-marknadsanpassning ochhur snabbtbrukspolitiken visar

sannoliktprisökningstakt ochform lägreeffekt i ävenavgerrens
kvalitetsförbättringar.

reformer dennödvändigadiskussionen hurVid gemensammaavom
erfarenheternaborde de positivaskall utformasjordbrukspolitiken CAP

naturligtvisSamtidigt fårtillvara.svenska avregleringenden tas manav
omställningspolitikenerfarenhetennegativaglömma deninte att varav

föralternativ användningfinna lämpligsvårigheternade oväntat attstora
marknads-anpassningen till ökadåkermarken. Medanomställdaden

lades denanimalieproduktionenförhållandevis smidigt igickmässighet
huvudsak i väntelägeomställningsarealen ikalladeså trots att stora

tillunderlätta omställningutgick förskattemedelbidrag att annanav
produktion.

fram-ha varitgick så kantill omställningenskäl trögt att ettEtt att
det ekono-vänteläget tillför många gjordeEU-medlemskaptida väntat

tillgängliga alternativet.bästamiskt sett

ökathälsomedvetandet harochMiljö-10.4

i livsmedels-växande genomslaghälsomedvetandet har fåttMiljö- och
konsumentopinion har varitaktivbutiksdiskama.produktionen och i En

konventionelltproduktionsmetoder isundarebåde i frågapådrivande om
odlade produkter.ekologisktefterfrågaoch det gällerjordbruk när att

initativtagande. harvarit Dehar sällanoch handelProducenter mer
hälsomedvetnaochden miljö-beredskap tillmötesgåvisatdock att

uttryck.konkrettill klart och Ettden kommitkonsumentopinionen, när
aktualitet, denfått förnyadskrivsdenna ärexempel, när rapportsom

och dess organisa-jordbruketmed vilken inomskepsisinledande man
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tioner såg på den opinion drev fram förbudet 1986 kadaver-som mot
mjöl i djurfoder. Man gick inte så direktgärna den opinionen,emot men

ansåg den okunnig och i huvudsak ogrundadman och framförallt
begärde ekonomisk kompensation i jordbruksprisförhandlingamaman
för de kostnader kadavermjölsförbudet ansågs ha orsakat de jordbrukare

inte längre fick avsättning för sina självdöda djur.som
Det skall inte förnekas den opinon drevatt fram förbudetsom

styrdes känslor fakta,än saknades vid den tiden.mer av Med-av som
konsumenter anade detvetna kunde finnas okändaatt risker med att

använda självdöda djur till foder och därmed indirekt i sista hand som-
människoföda. Nu vi dagI finns forskningsresultatvet tydermer. som
på samband mellan kadaverrnjölett i fodret och utbredningen denav
fruktade djursjukdomen BSE galna ko-sjukan.

Exemplet visar medvetna konsumenteratt bör allvartas även när
de inte grundar sitt på vetenskapliga fakta. detNär gällerengagemang
dagens och obehag inför vissa produktionsmetoder det inteoro denär
engagerade konsumentens skyldighet visa vetenskapliga beläggatt för

hans eller hennes berättigadatt är berörda producenterutan haroro som
visa oberättigad.att att äroron
Med marknadsmässigtett har kundensynsätt alltid och därförrätt,

också få det denrätt vill, hanatt elleräven honnär för handlaär ute att
mat.

Fortfarande hindras utvecklingen ekologiska livsmedelav attav
priset högt, tillgänglighetenär och urvalet begränsat och marknadsför-
ingen outvecklad. baraDet i fråga vissaär nischprodukter, exempel-om
vis och vissa andramorötter grönsaker ekologiska livsmedels mark-som
nadsandelar är marginella.änmer

Den ekologiska produktionen bör underlättas lämpligt såsätt, att
den kan få omfattning efterfrågan vidmotsvarar prisnivåen som en som
inte alltför mycket avviker från vad får betala för konventionelltman
producerade livsmedel. Väl så viktigt detta dock denär kon-attsom
ventionella produktionen, inom överskådlig framtid kommersom att

för de helt dominerande volymema, också kansvara demotsvara
växande miljö- och hälsokraven.
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gåttUtvecklingen har i riktning,10.5 rätt men

bli bättredet kan ännu

utvecklingSammanfattningsvis kan det de årenssägas attsenasteom
Samtidigt konsumenternasänkts, realtmatpriserna att mat-sett. anser

Miljömedvetandet har stärkts.förbättrats.kvaliteten
hög grad tillskrivas effekternapositivt och kan i ganskaAllt detta är

anpassningen till de lägre jordbruks-jordbrukspolitik ochårs1990av
Delvis har dock de positivaEU-medlemskapet ledde till.priser som

statsbudgeten.till priset ökad belastning på Deneffekterna uppnåtts av
Hälften den svenskalägre inkomster tilllägre staten.matmomsen avger

jordbruksstöd.till går till olika formermedlemsavgiften EU av
Engelska konsumentorganisationer harvidare.gäller gåDet attnu

genomsnittlig tvåbamsfamiljjordbrukspolitik kostarberäknat EU:satt en
svenska kronor i högre matpriser och ökademotsvarande 00010över

insatser kan för öka dede viktigasteskatter. En göras att euro-somav
köpkraft radikal reform denpeiska hushållens av gemensammavore en

lägga den tidigarejordbrukspolitiken. Erfarenheterna från försöken att
marknadsmässig och konsumentvänligjordbrukspolitiken isvenska mer

reform skulleviss vägledning för hur sådanriktning borde kunna enge
kunna utformas.

aktivare tillämpningindustri- och handelsleden skulleVad gäller en
frihet etablera dagligvaru-konkurrenslagen ochden större attav nya

varieratsänkt prisnivå ochsannolikt leda till både ytterligarebutiker mer
svenska hushållen.utbud för de
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11 Synpunkter och forslag

Vid vår genomgång utvecklingen på livsmedelsmarknadenav
under 1990-talet har vi konstaterat "

EG:s jordbruksregleringatt effektivitetshämmandeär och är-
krånglig administreraatt

livsmedelslagstiftningenatt behöver skärpas på vissa områden-

prisstatistiken har vissaatt brister-

konkurrenshinder föreliggeratt inom livsmedelskedjan samt-

konsumentskyddatt och konsumentinflytande bör stärkas.-

det följandeI lämnar vi förslag till förbättringar.

11.1 EG:s jordbrukspolitik
instämmerKoB i europeiska konsumentorganisationers förslag målenatt

för CAP enligt artikel 39 Romfördraget borde förändras till:

a säkra tillgänglighetatt baslivsmedel för konsumenterna,av genom
kombination inhemsk produktion och importen av

utvecklinglavb säkra rationellatt konkurrenskrafiig och effektiven
produktion

c säkra livsmedelatt når konsumenternaatt till rimliga priser, i för-
hållande till världsmarknadsprisema
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miljömässigtjordbruksproduktionen säker ochd säkra ärattatt
uthållig.

produktionsbegränsningarnaochPrispolitiken

jordbruksprodukter,marknad föriSverige deltar EG:s gemensammanu
bidrag, stöd,fastställda priser. betyderpolitiskt Detmed gemensamma

avskaffades itidigareregleringarochmjölkkvoter typ somav en
reformenlivsmedelspolitiska 1990.efter denSverige

hård kritik intejordbrukspolitiken har förDen utsattsgemensamma
därför regleringenhar kritiseratskonsumenthåll. CAPminst från äratt
byråkratiskt.och förför konsumenternadyr äratt systemet

blivit resul-kvalitet och miljö hareffekter påLångsiktiga negativa
har heller inteproduktionsmetoder. Politiken inom EUintensivatatet av

inkomstermålen jordbruketsgäller nåeffektiv detvarit när att omens
och deeffektiva jordbrukamalandsbygdsutveckling. rika ochDeoch

stöd.har fåttmarkägarna meststora
Priserna kan intesnedvridits CAP.Marknadsprisbildningen har av

annorstädes, de mycketjämförelse med priser"rimliga" iheller äranses
livsmedlenden fördyringfrämstvärldsmarknadens. Genomhögre än av

kostnader förmedförgränssk ddet innebär CAPhögadet storasom
beräkningarEnligt OECD:shöga matpriser.i formkonsumenterna, av

effekterklart defrån konsumenternaöverföringaröverstiger dessa som
innebär dettaför skattebetalarna. Sammantagetmedför attCAP en

drygt 000fyra-personers-familj i varje år avstår 10EUgenomsnittlig
jordbruksfondenkostnadernajordbrukspolitiken.till Barakronor över

reformenmed eftermiljarder ökning 30%i i år 40CAP är över ecu, en
1992.

ÖsteuropaCentral- ochmedlemsländerna frånkommandeDe nya
med ytterligare 10-15jordbruksfondenkostnaderna förökaskulle

enligt kommissionensför ändras,reglerna CAPintemiljarder ecu om
föreståendealltså denför reformeranalyser. Fortsatt ut-ges avpress

formelltCAP-reform intestårNågonvidgningen EU österut.av
Ändå klartdetregeringskonferens IGC-96.tilldagordningen EU:s är att

ytterligarenödvändig innanviktig ochreform CAP ut-är enaven
Valetbehandla, kan ske. stårkommerIGC-96vidgning EU, attsomav

jordbruks-särbehandlingeller negativmellan förändringar CAP avav
jordbrukspolitikmedlemsländerna.i de Enproduktionen gemensamnya

jordbruks-utvidgas tillomöjligenstödnivåer kannuvarandemed stora
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producerande länder exempelvis Polen och Ungern. Följden skullesom
nämligen bli dels kraftiga inkomstökningar i jordbruket i sin tursom
skulle stimulera kraftigt ökande intensitet i produktionen, dels kraftiga
matprishöjningar befolkningen i dessa länder inte skulle kunna bärasom
med sina låga inkomster. konsekvensEn utvidgningEU:s i dennaav
riktning blir därför reformerad jordbrukspolitik, mindre inslagen av
regleringar och lägre subventionsnivåer.

EG:s jordbrukspolitik innebär fortfarande, reformen 1992 ochtrots
GATT-avtalet, höga tullar, höga priser, överskott, dumping och höga
budgetkostnader. Det angeläget så till-är möjligt kommaatt snart som

med dessa missförhållanden.rätta Reformer denav gemensamma
jordbrukspolitiken kommer dessa skäl bliäven nödvändiga.attav

Europeiska konsumentorganisationers på EG:s jordbrukspolitiksyn
har i faktablad 1996 nr 32 frånpresenterats ett Konsumentberedningen.

finnsDet betydande mellan konsumentorganisationemaen samsyn
vad gäller problemen med den jordbrukspolitiken, ävengemensamma

skillnader i detaljer i kritiken också finns. Huvudkritiken är gräns-om att
skyddet fördyrar för konsumenterna, reformenmaten CAP borde haav
gått längre i fråga reduktion prisstödet, och kritiserar deom av man
produktionskontrollerande inslagen, trädesprogram och kvotsystem.som

Kommissionen föreslog hösten 1995, i vitbok framlagden av
jordbrukskommissionären Fischler, fortsättning reformen frånen av
1992 med sänkt prisstöd, direkt inkomststöd till jordbrukare ochmer en
politik för landsbygdsutveckling i stället för produktionsinriktaden
jordbrukspolitik. ökadeDen satsningen landsbygdspolitik genom
strukturfondema i linje med konsumentorganisationemasär krav, men
konsumentorganisationema vill heltCAP går ifrån prisstödet.att
Priserna borde sänkas till nivå där jordbruksöverskotten undviks utanen

behöver till kvoter.att taman
februariI 1996 presenterades för jordbruksministrama i detEU nya

prispaketet gällande jordbruksprisema 1996. Kommissionen föreslog i
oförändrade priser på jordbruksområdetstort sett under kommande

budgetår. Kommissionens idéer från i höstas lyste med sin frånvaro. Den
negativa svenska reaktionen gällde inte minst den överkompen-stora
sationen för spannmâlsodlingen. Sverige föreslog övergång till etten

träda frivillig träda bör dock tillåtassystem utan reduceringutan av
arealbidragen tills vidare och med långsiktigt beräknad världsmark-
nadsprisnivå på spannmålen. Förslaget skulle enligt den svenska jord-
bruksministem lösa det etiska dilemmat hållit tillbaka produk-att man
tionen fast det finns global efterfrågan. Förslaget skulle också under-en

ÖvervägandenDel III och förslag



Synpunkter196 och förslag SOU 1996:62

lätta för djurproduktionen lider bristen fodersäd.på Den svenskasom av
fick dock stöd endast från Storbritannien.synen

Utvecklingen på världsmarknaden har lett till högre spannmålspriser
beslutade ändringarEU jordbrukspolitikenän väntat närsom var om av

då beslutade arealbidragen1992. De skulle kompensera jordbrukama för
nedskäming i de administrativt skyddade spannmålsprisema. Nären

priserna marknadenpå istället stigit har inkomstutvecklingen förnu
spannmålsodlama blivit påfallande god.

Spannmålsarealen i Sverige kan öka väsentligt enligt det framför-
handlade för arealbidrag. Sverige införstår återgång tillutrymmet en
den situation med spannmålsöverskott rådde före den livs-stora som
medelspolitiska reformen 1990. Reglerna för produktionsbegränsning

trädamed räcker inte för motverka detta.att
ligger inteKvoter i konsumenternas intresse. Mjölkkvotema infördes

i de etablerade producentemas intresse för dämpa produktionen vidatt
rådande priser. minskar därigenomKvotsystemet effektiviteten i mjölk-
produktionen. hämmar strukturomvandlingen,Kvotema särskilt deom
inte kan säljas och överlåtas fritt och smidigt. Systemet med mjölkkvo-

har ytterligare förvärrat den otympliga administration känne-ter som
tecknar jordbrukspolitiken i de olika EU-ländema. Mjölkkvotsystemet
kostar i miljarder kronorEU 60 år har inte löst över-per men
produktionsproblemet. Produktionen mjölk ökade i underEU 1995.av

bli med överskottet mjölk subventionerasFör i bl.a.EUatt av av
användningen i skolor och daghem mjölk fetthalter.med högaav
Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket i Sverige kommu-uppmanar

avstå från detta EU-bidrag. främst i Norden viDet äratt ärnerna
upprörda och det också här mjölk används måltidsdryck.är Isom som
matlagning fetarekan mjölk användas i Sverige, och det väl såäven är
den främst används i de andra EU-ländema. Under första halvåret 1995
betalades miljoner Jordbruksverket.40 tycks mångaDetut av som om
kommuner utnyttjar bidragen, särskilt för mellanmjölk. Mellanmjölkens
ökning i skolorna beror detpå relativt litet för barnäratt ett steg som
tidigare druckit lättmjölk gå till mellanmjölk.överatt

Endast det föreligger exportmöjligheter subventioner ärutanom en
produktion den inhemska konsumtionen önskvärd. Omstörre än

avsikten med mjölkkvotema i CAP de skulle lösa överproduk-att ettvar
tionsproblem, borde kvoterna till konsumtionen. kvoternaMenanpassas
har istället fortsatt bygga tidigare produktion.påatt

Planerade nedskärningar kvoter har varit politiskt genomför-av
bara. Produktionsminskningen motverkas i själva verket alltförettav
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högt riktpris på mjölk. Alternativen i framtiden för EU antingenär att
mejeriprodukterexportera exportsubventioner ellerutan hållaatt nere

produktionen på den nivå där enligt GATT-åtagandena får alltman ge
mindre exportbidrag.

Utvecklingen på nötköttsmarknaden illustrerar hur osäker marknaden
för producentemaär CAP. Exportbidragen,trots visserligensom nu

måste sänkas på grund GATT, kan inte hindra länder utanför Europaav
sluta importera europeisktatt nötkött, på grund rädsla för "galna ko-av

sjukan". Om europeiska konsumenter förlorar förtroendet för produk-
tionen kan inte prisstöd eller djurbidrag rädda den. längdenI måste pro-
duktionen till vad konsumenterna vill ha.anpassas

I Sverige ledde den tidigare nedtrappningen exportbidragav
spannmål till viss marknadsanpassning produktionen. Likaså leddeen av
avregleringen mjölksektorn i Sverige till produktionen anpassadesattav
till den inhemska efterfrågan.

Vid diskussioner hur nödvändiga reformer denom av gemensamma
jordbrukspolitiken skall utformas borde de positiva erfarenheterna från
den korta perioden avreglering inom jordbrukspolitiken i Sverigeav tas
tillvara.

Vi föreslår

den svenska regeringen i EU verkar föratt förändringar denav
jordbrukspolitiken så konsumentintresset bättregemensamma att

tillvaratas

den svenska regeringen i verkarEU föratt jordbruksprisemaatt an-
till nivå där produktionsbegränsningar inte behövs.passas en

Miljöfrågor

Vid den framtida utformningen CAP miljöfrågoma viktiga.är Det ärav
troligt dessa delar denatt politiken kommer öka iav attgemensamma
betydelse. Det kräver beredskap för svenska ställningstagandenen av

långsiktig art.mer
Jordbrukspolitiken sedanär delar den s.k. MacSharry-numera, av

reformen 1992 genomförts, i mindre utsträckning tidigare baseradänav
på prisstöd, premierar produktion. Istället direktastor in-som en ges
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effektkomststöd torde ha dämpande intensiteten ijordbruketsom en
och därmed miljövänliga.vara mera

Kritiska konsumentorganisationer tvivlar dock MacSharry-att
påtagliga miljövinster. för miljövän-reformen några Programmetger

metoder otillräckligt. Miljövillkoren mycket förligare är vagaanses
trädan ska för minska produktionen. del de s.k.Enavsättas att avsom

har alltså utformats huvudsakligen för minskamiljöinitiativen att pro-
medan har fått för lite Kritiskaduktionen, andra konsument-resurser.

riktigare skilja inkomstmålorganisationer det på ochatt attanser vore
nuvarande miljöstöd till jordbruket blandar ihop detta.miljömål; Ett
borde betala för just miljöstyming och inte kompensera formiljöstöd

strategiförslag har varittidigare produktion. Ekonomiska experters att
stöd stället använda speciella instru-reducera prisstödet och andra och i

vill demför miljön. skulle lägga miljöpengama där haDettament man
och inte låta dem biprodukt till jordbrukspolitiken.vara en

Kritikerna kräver inom försäkrar sig jord-CAPatt attnu man om
åtgärder konsistenta med miljömål. Väl genomtänktabrukspolitiska är

jordbrukspolitiken behövs för uppställda miljömål skallreformer attav
kunna uppnås.

har miljöpolitikGroup CEG krävtConsumers Europe att en
komplettera prispolitiken och strukturpoli-inom etableras forCAP att

vilka besparingarnamed andelar fonderna, till deltiken, en avegna av
användas för belöna bönderprisstödet kan överföras. kanfrån Detta att

förbättrar lantbruket miljösyn-metoder skyddar miljön ochför ursom
punkt

från jordbruks-till jordbrukama bör helt frikoppladeStöd vara
förVidare bör kompensationsbetalningama ersättningproduktion. som

avvecklas. Miljöstöd ska miljöskäl. Stödprisnedsättningar på sikt ges av
skäl strukturskäl ska till jordbrukaresociala och regionala samt gesav

villkor till övriga näringar i svårigheter.somsamma
miljö-Kompletterande stöd skulle enligt reformen 1992 till vissages

och förtidspensioneringvårdande åtgärder, skogsplantering på åkermark
skydd för miljön och odlingsland-jordbrukare. stöden tillDeav nya

förordning 2078/92. Principemaskapet i miljöprogram, EEGEG:sanges
mening förvir-miljöstödet och förordning enligt mångasbakom 2078 är

viktigt lantbrukarnahar flera mål mycketrande. Det ärett attvarav ge
Samtidigt ställs miljökrav. princip kallashögre inkomster. Denna cross-

ställsoch innebär alltså for stöd skacompliance att att typ av ges,en
område. känd tillämpningkrav åtgärder inom Enäven ett annat av

Sverige under har varit Jordbruks-cr0ss-c0mpliance-principen i 1995

Överväganden och förslagDel III



SOU 1996:62 Synpunkter och förslag 199

verkets krav på miljögodkänd gödselhantering för lantbruketatten
skulle tilldelas mjölkkvot.en

Ur miljösynpunkt kan uppfattningen framföras cross-complianceatt
effektivt förbättraär miljön,ett sätt samtidigtatt kostnaden fort-ärmen

resurskrävande jordbruksstöd.satta Jordbruksintressena kan således an-
vända miljöargumenten i cross-compliance-perspektivet till hållaatt

jordbruksstödet. miljöintressenaFör kan det framståuppe som en
lättframkomlig tillämpa miljöpolitikväg utifrånatt redan existerande
subventioner; det kostar ingenting extra.

En principiellt viktig aspekt miljöstödet produ-annan är att
får betalt för miljöåtgärdercentema i stället för betala för miljö-att

fororeningar. Detta innebär går den i miljöprogramatt EU:semotman
knäsatta PPP-principen Pollutor Pays Principle. Samma kritik kan
riktas den svenska utredningen miljöstödetmot i jordbruket, SOUom
1994:84. Konsumentorganisationer har krävt bönder fortsätteratt som

använda metoder har kända skadligaatt effekter miljön,som t.ex.
föroreningar gödsel och bekämpningsmedel, skall få betala förgenom
detta.

Ekologiskt jordbruk

finnsDet också anledning driva frågorna regler för detatt om
ekologiska lantbruket i EU.

intressantEn fråga miljöperspektiv för konsumenterna ocksåärur
det finns andra produktionsmetoder den definieradeän snävtom

ekologiska odlingen rimligt miljövänliga.ärsom
Viktigt lägga märke till enligt EG-reglemaatt är endast KRAV-att

märkta eller Demeter-märkta livsmedel får marknadsföras under beteck-
ningen ekologiskt. Dessa regler till för helaär EG:s internaöppnaatt
marknad för ekologiska livsmedel. Stöd till odling och djurhållning ges
enligt Jordbruksverkets föreskrifter för miljöstödet till ekologisk odling
inom för miljöstödsprogrammet i jordbrukspolitiken. allaInteramen
producenter uppbär detta deltarstöd dock sedan i marknadsföringensom

sina produkter ekologiska.av som
såvälI målsättningar från producenterna i olika utredningarsom ges

mycket vida och allmänna förklaringar till vad ekologisk produktion är.
Det innebära självbärande, uthålligtsägs agroekosystemett i balans, där

långtså möjligt lokala och förnyelsebara används. Detnaturresurser
innefattar optimalt utnyttjad solenergi och biologisk produktionsförmåga

ÖvervägandenDel III och förslag



Synpunkter och förslag200 SOU 1996:62

hos jorden. Råvaruuttagen bör i balans med återbildningen. Hon-göras
nörsord kvalitet, djurmiljö, kulturlandskap, bördighet,är naturresurs-

cirkulationsgrad,hushållning, hög god kontakt producenter-konsumenter.
för miljövänlig produktionIntresse i vid mening hyser många även

utanför de organiserade ekologiska odlamas led. forsk-En delstor av
ningen och utvecklingen detta områdepå intresse förär gemensamtav
ekologiskt och konventionellt lantbruk.

Egentligen det väl så intressant det konventionella jordbruketär att
uthålligt agroekosystem.tar steg mot ett

ekologiska odlingen har fallDen i vissa lagt på sig restriktionen att
använda inköpta insatsmedel, vilket kaninte strida vidare önskanmot en

mellansluta kretsloppen produktion och konsumtion och lösa avfalls-att
problemen från städerna. Grunden för ekologisk odling kretslopps-är
tänkande. del metoder i SverigeEn inte tillåtna enligtäraccepteratssom
EG-reglema. kretsloppssynpunkt det intressantUr använda hus-är att
hållsavfall kompost human gödsel och urin i lantbruket.samtsom
Sverige föreslår viss kontrollerad användning sådant ska tillå-attnu av

i odling ekologiska livsmedel. Hälso- och miljöintressen måstetas av
båda beaktas vid utarbetandet praktiska och kontrollerbara metoderav
för detta.

Vi föreslår

den svenska regeringen verkar för det inom etablerasCAPattatt en
miljöåtgärdermiljöpolitik, ska stödja kompensera förutan attsom

tidigare produktion/inkomststöd

den svenska regeringen verkar för regler för ekologisktattatt
lantbruk inte in verksamheten eller motverkar bred utveck-snävar en
ling uthålligt kretsloppsjordbruk.mot ett

livsmedelslagstiftning11.2 EU:s

Livsmedelslagstiftningen och dess hantering i idag mycketEU är
reformeras.komplicerad och bör Regelverket får dock inte förenklas på

bekostnad konsumentskyddet, måste reformeras medutan storav
försiktighet. Beslutsprocessen för livsmedelsfrågoma bör göras mer

intresserade allmänheten ha möjlighetDen måste påtransparent. atten
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enkelt följaett sätt frågas gång från initialskedeen till beslut och imple-
mentering.

Arbetet i Codex Alimentarius bör reformeras så det blir snabbare,att
effektivt och mindre domineratmer producentintressen. EU:sav han-

tering Codex-arbetet bör ocksåav Sverigeöver. bör arbeta förses att ett
enskilt land ska kunna driva linje avviker frånen egen majoritetenssom
mening i EU, i de fall då det innebär bättre skyddett för konsumen-

Kantema. linjeman enas om högen garanterar konsument-som en
skyddsnivå detär naturligvis bra, det inte gårmen genomföra,om att
ska enskilda länder kunna gå före och kräva bättre regler.

Vi alltså det angelägetanser

livsmedelslagstiftningenatt och dess hantering förenklas, och detatt
pågörs innebärett sätt förbättringsom konsumentskyddeten av

EU:satt arbetegemensamma Codexgentemot Alimentarius över.ses

Vad gäller de sakfrågor tagits i betänkandetssom kapitelupp
"Konsumentema och livsmedelskvaliteten" pågår redan omfattandeett
arbete på de flesta områden. Konsumentberedningen attväljer därför
behandla dessa frågor relativ kortfattat.

Nya tekniker produktioni och hantering

Konsumentberedningen välkomnar naturligtvis teknikutvecklingen och
tekniker för livsmedelsproduktionnya och livsmedelshantering kansomkonsumenterna bättre produkter.ge Men kritiskt förhållningssättett är

på sin plats speciellt detnär gäller två de tekniker diskuterasav som
mycket just genmodifiering och bestrålning.nu: Båda dessa tekniker är
förknippade med flera etiska problem och bör hanteras med för-stor
siktighet. Bestrålning dessutomär onödig tillämpar hygie-om man ennisk och effektiv livsmedelshantering.

Vi föreslår därför

Sverige inteatt tillåter produktion genmodifierade livsmedel.av
Sverige bör dessutom arbeta för ett motsvarande förhållningssätt i
EU. I andra hand bör Sverige verka för alla produkteratt inne-som
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märksmöjligtdetlångtsåorganism ärgenmodifieradnågonhåller
konsekvent sättpå ett

Sverige,ianvändasf°arhellerlivsmedel intebestrålningatt av
kryddor.förundantagmedmöjligen

Tillsatsämnen

finnsverkligendetanvändas ettbaralivsmedel böriTillsatsämnen om
finnsintedet veten-tillåter ämneIdag ettdem.behov ommanav

skadligt.detförbevis ärskapliga att
heller iinteinitiativregeringensstöder attKonsumentberedningen

ochcyklamat,sötningsmedletochazo-fárgämnenatillåtafortsättningen
pilotfall förviktigt ut-attmiljögarantin. Det är etts.k.denistället pröva

iartikeldennafåland kanenskiltstödvilketvärdera ett genom
hälsa ochskydd förtillreglerbibehålla strängareförRomfördraget att

i helaförbjudsframöverdessaviktigt ämnendock attsäkerhet. Det är
EU.

därförföreslårVi

finnsdetvilkaför etttillåtasskatillsatsämnensådanaendastatt
ofarligabedömsochbehovdokumenterat varasom

azo-fárg-såförändras,EU-reglema attförarbetarSverige attatt
unionen.helaiförbjudscyklamatsötningsmedletochämnena

Livsmedelskontrollen

möjligenskullesyftetillväxtbefrämjandeidjurHormonbehandling av
mjölkochköttdådetpå sättet attkonsumenterna merkunna gagna

falli såskerdetMendessaprisernakanproduceras varor.pressas
ochsnabbaretvingaskonstlad växapå vägdjurenbekostnadpå attav

normalt.mjölk änproducera mer
riske-djurhållningenantibiotika ianvändningomfattandeMed aven

behandla.omöjligadärmedoch attresistentablirbakteriernaattmanrar
sjukdomarsvårbotademedmänniskortill somöverförasdåkanDe

invändningaretiskavidviktlägga sombörföljd. Dessutom sammaman
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förekommer beträffande hormonbehandling i tillväxtbefrämjande syfte,
dvs. djuren inte på konstladatt ska tvingasväg fortareväxa normalt.än

Sverige har dessutom viktig uppgift ien att övertyga EU vad gäller
de tidsbegränsade undantagen för kontroll importerat kött inne-av om
håller smitta från svinpest och "galna ko-sjukan". Bäst naturligtvisvore

EU inför regler dessaom och andramotsamma smittsamma djursjuk-
domar Sverige.som

Vi det sammanfattningsvisser angelägetsom

Sverige arbetaratt aktivt för EU ska kunnaatt behålla sitt hormon-
förbud

Sverige arbetar föratt antibiotika i djurhållningenatt endast används
till sjukvårdande insatser efter veterinärs förskrivning och inte som
generell tillsats i fodret för öka djurensatt tillväxt

Sverige i första handatt verkar för striktare regler i EU beträffande
kontrollen djursjukdomar. I andra hand börav Sverige arbeta för att
behålla de särregler vi fick vid medlemskapsförhandlingama.

Etiska fiégor

Livsmedlens etiska kvalitet hamnar alltför Ändåofta i bakgrunden. har
vår livsmedelskonsumtion konsekvenser för andra människor, för djur
och vi måstenatur, lära hänsyn till.som att taoss

Konsumenternas för livsmedelskvaliteten måsteoro på all-tas större
Konsumenterna har ofta inte möjlighetvar. framatt vetenskapligata

bevis för sina ståndpunkter, och har ibland andra utgångspunkter för
sina ställningstaganden statsmakternaän och producentema. En större
förståelse för etiska bör leda tillargument lättare kanatt förstå ochman
hantera konsumenternas oro.

Vi föreslår därför sammanfattningsvis

Sverige verkar iatt EU för vidareatt perspektivett läggs på livsme-
delsfrågoma, och etisk kvalitet skaatt väl så viktigses som som
strikt vetenskapliga argument.
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Innehållsdeklarationer

förfå gehörförAlimentariusCodexochbåde atti EUarbetarSverige
innehållsdeklarationerbeträffandereglernasvenskagamlade sam-av

obligatorisktblirdet återinnebära attskullelivsmedel. Det attmansatta
ochtill 5%,nedlivsmedeliingårallt sammansattadeklarera ävensom

gällande EU-reg-Enligtdeklareras.alltid skaallergenerstarkakändaatt
vedertaget""allmäntinnehållmedingredienser ärintebehöverler som

25%.mindremedde ingår ändeklareras om

angelägetdetVi somser

internationelladeförbättramedarbetetforsätterSverige attatt
livsmedel.innehållsdeklarationer sammansattaförreglerna av

Ursprungsmärkning

kunnaförkommervarifrånfå atthar matenrätt vetaKonsumenterna att
gällande EU-livsmedel. Mensinavill köpavarifrån detillställningta

ursprungsmärkning.påkravinteinnefattarregler

föreslårVi

obliga-förinternationelltbra systemförverkarSverige ettattatt
utarbetas.livsmedelursprungsmärkningtorisk av

åtgärderFrivilliga

ochproducentergjortsåtagandenfrivilligaområden harfleraPå av
gamladeenligtlivsmedelmärkafortsättalovatharhandel. Man att

ochdatummärkning,ochinnehållsdeklarationerförreglernasvenska
Kontrollenkött.ursprungsmärka attkommithar att avöverens omman

handelnsskemåstefungeraråtagandenfrivilliga egen-dessa genom
stiftas forinte kanlageftersomsjälva,konsumenternakontroll och av

områden.dessa
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Konsumentberedningen vill därför framhålla

konsumentorganisationemaatt här har viktig roll. PRO kommeren
komplementt.ex. ett till sinasom prisundersökningar under våren att

inleda undersökningar innehållsdeklarationer ochav ursprungsmärk-
ning.

1 1.3 Prismätningsfrågor
Konsumenternas fria val skall livsmedelsmarknaden.styra En förutsätt-
ning för fungerande marknaden konsumenternaär att har nödvändig
information underlag för sitt agerande.som Priser och prisutveckling är

viktigt sådantett underlag.
Som framgått kapitel 6 prisutvecklingav och prisnivåerom före-

ligger vissa brister i det statistiska underlaget.

Konsumentprisindex

Efter EU-anslutningen har intresset ökat för regionala prismätningar.
KoB har under 1995 givit SCB i uppdrag delaatt KPI för livsmedelupp
i olika regioner,tre dels efter landsdelar, dels efter befolkningstäthet.
Eftersom det finns datorprogramett blirnu kostnaden för varjeatt
månad beräkningarna endastupprepa kronor.ett tusen En utvidgningpar
och ändring principerna för butiksurvaletav i KPI med tanke regio-
nala uppdelningar skulle möjliggöra ytterligare eller åtminstone säkrare
sådana uppdelningar.

Vi föreslår

medel inomatt avsätts SCB för beräkning regionala prisindex ochav
för ökat butiksurval.

Producentprisindex

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämndens indexsystem underlaggerför analyser prisförändringar i olika led.av Behov finns vissa förbätt-av
ringar, främst beträffande beräkningen producentprisindex för livsme-av

ÖvervägandenDel III och förslag



1996:62SOUförslagochSynpunkter206

bl.a. PMmed KPI sejämförbarhetenavseendePPI-Jdelsindustrin om
Redovisningoch1993LESlivsmedel,påprisutvecklingen etapp av

1994.LESlivsmedel,påprisutvecklingen etappuppdrag om
månad vidpriserfaktureradegenomsnittligtbörPPI-J mäta per

gällervadförsäljningsinriktningoförändradmedhandelntillförsäljning
grossister,kundkategorier t.ex.olikaochsortimentsammansättning av

genomsnittspriserdeinnebärstorhushåll. Dettaoch attdetaljister som
för-sådanarensade frånskallberäkningarnagrund förtillligger vara

rabattforändringarSamtidigt måsteförsäljningsinriktningen.iskjutningar
föränd-beaktarofullständigtindexhävdabrukarIndustrin attbeaktas.

lämnaintekanföretagenuppgiftslämnandeDei rabatter.ringar er-
ochunderlagbefogenheter,f.n.saknaroch SCBuppgifterforderliga
fårSCBangelägetrabattundersökningar. Det attärutföraför attresurser

utföradåochdååtminstonemetoder förutveckla attmöjlighet av-att
in-SCBlämnas egetprisuppgifter ettde motstämningar avsomav

mellandistributionsfunktionemaiFörskjutningarprismaterial.samlat
ochföljasmåsteområdeocksåproducenterhandel och är ett nogasom

ståndtillkan kommamarknadpå dentankeMed öppnarevärderas. som
iföretagsunderlagetvidareverkarEU-anslutningenföljd avsom en

uppgiftslämnare.ellerbaraharFlera ettlitet.välPPI-J parenvaror
påverkarendastprisnedsättningartillfälligapåpekaskanVidare att

inte PPI-J.ochKPI-J
arbetetfortsättersamarbetsnämndenLivsmedelsekonomiskaInom

fördock SCBDeti PPI-J.felkällorna ärkartlägga ansvararmed somatt
beräkningarna.

föreslårVi

producent-förbättringarförSCBinomtilldelas avatt resurser
prisindex.

frukt ochFärsk grönt

under året.kraftigtvarierarochfruktfärsk gröntpåPriserna
intillprisernagånger är nästupplever många att av-Konsumenterna

jämförelservidhögadessutomsvenska priserna ärskräckande höga. De
paprikan"varförFråganexportländema. ärigrönsaksmarknademamed

ocksåkundeochmassmediaitillfällenvid fleraställtshardyr"så
Samtidigtgrönsaker. tomat-andra t.ex.mångabeträffandeställas som
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priserna höga här förstördes ivar Frankriketomater till följd över-avskott.
Det dennaär bakgrundmot särskilt angeläget konsumenternaatt kan

bevaka marknaden för frukt och Förbättradgrönt. prisinsamling i olika
led också publiceras skulle därvidlagsom Äventill hjälp. publi-vara
cering priserna för lämpligtett urvalav på de holländskat.ex.av varor
grönsaksauktionema skulle underlätta för konsumenterna följa pris-att
bildningen för färsk frukt och grönt.

För analyser prisutvecklingen i olika ledav det vidareär angeläget
underlaget föratt grönsaker och frukt i producentprisindex utvidgas och

inlemmasatt i beräkningarnavarugruppen PPI-J och KPI-J.av

Sammanfattningsvis föreslår vi alltså

förbättrad insamlingatt och publicering priser på färsk frukt ochav
skallgrönt prövas.

Prisnivåundersäkningar på olika orter

När SPK avvecklades upphörde också de undersökningar myndig-som
heten företog med prisjämförelser mellan olika ofta med intres-orter,

frågeställningarsanta exempelvis hur lågprisetableringarsom påverkar
den övriga handelns priser. Den kompetenta organisation inhämtatsom
prismaterialet, priskontoren i länen,ute avvecklades också.

Behovet prisundersökningar liknande slagav har åter ökat. Bl.a.av
skulle de kunna läggas till grund för beslut regionalpolitiska åtgär-om
der.

En utredare har tillkallats för lämna förslagatt prismätningar iom
fortsättningen.

Vi det angelägetanser

nämnda utredningatt undersöker möjligheterna åter få till ståndatt
prisundersökningar på olika karaktärorter SPK:s.av samma som
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Konkurrensfrågor11.4

konkurrenslagstiftningskärptochjordbruketAvregleringen merenav
utökadförproducentägda företagen utsattsdetillinte letthar storaatt

grundpåkonkurrensinternationell ettsaknatshar avkonkurrens. Det
varit Deharkonkurrenseninhemskaoch dengränsskydd svag.högt

livsmedelsindustrisvenskinomägandeökandeföretagenstransnationella
ökad prispress.medfört någonintehar

till-inomlivsmedelsindustrin äninomhögreocksåLönsamheten är
marknads-deförendastintegällerhelhet. Dettaverkningsindustrin som

svåravinstervilkas är attproducentägda företagen angedominerande
bättrei formtilltillbakadel går ägarnatillöverskottet avdärför storatt

ochstycknings-privatägdadeltilldenför storpriser, t.ex.ävenutan
charkindustrin.

från EU-importtrycketförefaller1995halvåretandradetFr.o.m.
varuområden,flerapåprispressvilketökat,ha sättermarknaden att

produkter.köttmarknadenssärskilt påhittills
starktfortfarandedominerarföretagenproducentkooperativaDe

denstorlek ochsinslaktprodukterochmejeri-förmarknaderna genom
förenbartintetillämpasgäller. Dennapraktikeniområdesindelning som

avsättningprodukternasfärdigadevidbönderna ävenfråninköpen utan
konkurrensbegränsningarinnebärFörhållandethandelsledet. somtill

Konkurrensverket.granskningförföremålbliborde av

angelägetdetVi anser

ingrip-tillmöjligheterkonkurrenslagstiftningenssvenskadenatt nya
konkurrensmyndighetema.tillvaratasanden av

varitindustriledetinomliksomhandeln harinomKonkurrenstrycket
procentmarginaler tillmedbidrogavregleringen systemetFöresvagt.

varje gånglivsmedlenregleradedepåprisstegringarkraftigamycket
Sedanpriser.böndernashöjdeprisforhandlingarjordbrukets envidman

konkurrens-ökatinnebärslagflera ettförändringarpågårtid somav
kedjordetaljhandelnsförinköpskanalemalåstatidigare rätttryck. De

ochlågprisbutiker stor-bytikstyperochlösasbörjathar nyaupp, -
struk-betydandepriserna. Entryckbörjatharmarknader utöva ett-

handeln.inompågårturrationalisering
beroendeblivitharmatpriservårainnebär avEU-inträdet meratt

påverkastidigareLiksomexportländer.EU:sfrämstiprisnivåema
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Under förstasvenska valutans utveckling.denprisutvecklingen även av
värde, ochkronans sjunkandeimportenbromsadeshälften 1995 avav

priseråterigen har lågaandra halvåretUnderkonsumentprisema steg.
den svenskaDanmarkIrland ochexportländerikött EU:s pressat--

mjölk-och harsåsommejeriprodukterprisnivån. För smörost en
kombination medmjölkkvot itilldeladeunderstigande vårinvägning

goda exportvillkor i viss månEU-länder ochnäraliggandepriser ihöga
svenska priserna.drivit deupp

den svenskainträde iefter vårt EU,närvarande, drygt år ärFör ett
ökatvilket bör innebäraföre inträdet,värd någotkronan att ettänmer
denstigande värde påstabilt och helstuppkommit.importtryck Ett

fortsatt prispress via importenförväsentligtsvenska kronan är att en
till stånd.prisutveckling skall kunna kommadärmed fördelaktigoch

plan- ochförbättrades 1992detaljhandelninomKonkurrensen när
begränsadesoch 7.3.6. Dåjfr. avsnitt 2.5sågsbygglagen PBL över,

butiksetableringar.fördetaljplanemainflytandekommunernas över nya
expansion.till lågprisbutikemas Enbidrog bl.a.liberalare reglernaDe

till tidigare,till återgång demöjligheternautredning f.n. över merenser
miljö-butiksetableringar, bl.a. förförinskränkande reglerna att man av

utanförbilåkandet till köpcentrabegränsaskäl vill kunna tät-stora
isina möjlighetervill ha tillbakaFlertalet kommuner attortema. samma

med livs-för handelnpåverka detaljplanematidigareutsträckning som
intestormarknadema såexpansionenför begränsamedel, bl.a. attatt av

centrumområdenbostads- ochhandeln i utarmas.

understryka viktenVi vill av

riktningeni denföretas gårändringar PBLeventuelladeatt avsom
butiker intenyetableringarstärks ochkonkurrenstrycket attatt av

försvåras.

lagstiftningkonsumentskyddandeEU:s11.5

fria rörlig-marknaden och dendenGrunden för EU är gemensamma
stärkt konsu-och kapital.arbetskraft Etttjänster,förheten varor,

den inreför förbättramedelmentskydd har främst attettsetts som
inte hellerkonsumentpolitiken tillfördesMålen förmarknadens funktion.

Maastrichtfördraget.regelverket förränuttryckligen genom
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förbättraFör konsumentskyddetatt i EU bör Romfördragets artikel
l29a stärkas, vilket det finns möjlighet till under EU:s regerings-en
konferens 1996.

För stärka skyddet för livsmedelskonsumentemaatt bör den s.k.även
miljögarantin, Romfördragets artikel 100a, stärkas. Detta kan göras

EG-kommissionen åläggsatt analysera och hänsyngenom att till hurta
konsumentskyddet påverkas i de förslag har paragraf 100asom som
rättsgrund. Artikeln stadgar idag konsumentskyddet ska liggaatt på en
hög nivå då och konsumentskyddet harmoniseras, enligtvaru- men ger
vår mening inte tillräckligt stöd för länder vill tillämpa strängaresom
regler i något avseende.

Regeringen bör under regeringskonferensen också arbeta för en
positiv definition subsidiaritetsprincipen.av

Konsumentberedningen denna princip inte fåratt användas föranser
skaEU kunna frånhändaatt sig då samarbete europeiskettansvar

nivå skulle konsumenterna. Istället bör den tillämpasgagna som en
möjlighet för varje medlemsland stadga regleratt desträngare än som
gäller i EU på konsumentskyddsområdet. Det viktigt framförär allt för

förbättringar i hela EU ska kunnaatt ske på sikt. Då enskilt land harett
möjlighet föregå med bättre konsumentskyddatt ett kan det tjäna som
modell för utveckla det harmoniseradeatt regelverket.

Vi det alltså sammanfattningsvis angelägetser som

Romfördraget, och särskilt då artikelatt l29a, förstärks och förtyd-
ligas så konsumentfrågoma får ökadatt tyngd len

den s.k. miljögarantin, Romfördragetsatt artikel 100a, stärks genom JEG-kommissionen åläggs iatt analysera och hänsyn till huratt kon-ta
sumentskyddet påverkas i de förslag ihar denna artikelsom som
rättsgrund

subsidiaritetsprincipen tillämpasatt möjlighet för varjesom en
medlemsland stadga regleratt strängare de gäller iän EU påsom
konsumentskyddsområdet.
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Konsumentinflytande1.61

omvälvningar i samhälletoch framöveridagKonsumenterna möter stora
allt interna-hög arbetslöshet,marknaden. fortsattEnoch på störreen

informationssamhället konsu-accelererandetionalisering och det gör att
för hanteraoch kunskap kunnaha beredskapmåste större attmenterna

själva har kontrollviktigt konsumenternasin livssituation. Det är att
granska vad de köper ochkritiskt kankonsumtion ochsin äter.över

för kon-behövs plats braviktig uppgift.har här DetMedia ges meren
"lann" ochgranskning, och mindre försumentupplysning och kritisk

helhet därKonsumentfrågoma bör i denskrämselpropaganda. sättas
beakta miljö-, solidaritets-globalt perspektiv ochide hör hemma, ett

kvalitetsaspektema.och
myndigheter och departement.Konsumentinflytandet bör öka i Kon-

ipåverka beslutsprocessenha bättre möjlighetmåste attsumenterna
marknaden, därkonsumenterna påVisserligen deltarSverige och EU.

de enskildafram förändringar imed föttema" och tvingakande "rösta
det denmycket speciell, ilivsmedelsmarknadenbutikerna. Men är att

individerdelta enskildagenomreglerad. baraGenomså attär som
självakunna påverkaaldrigkommer konsumenternadenna attarena,

aktivt deltagandemotiverarlivsmedelspolitiken.för Detta ettsystemet
beslutsprocessen.i debatten ochkonsumenthållfrån

generaldirektör vid Konsument-ställföreträdandeRingstedt,Nils
frånmed hjälpuppdragetfick i 1995verket, expertgruppatt av enmars
medfortsatta arbetetstrategi för detutarbeta svenskregeringskansliet en

huvudförslagzolikalämnadekonsumentfrågor inom EU. Han sex

bevakarepresentationen börsvenska ständigapå denpersonen-
konsumentfrågoma.

i tidigtpåverka kommissionenbör försökasvenska myndigheter ett-
personliga kontakterflerskede, och gärna genom

ledamöter iEU-parlamentariker ochkontakt medhållaSverige bör—
kommittén ESK.Ekonomiska och Socialaden

EU-perspektiv", 1995:32konsumentpolitik i Ds"Svensk ett
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Sverige bör verka för svenskaatt anställs iexperter generaldirekto--
för konsumentpolitik,ratet DG XXIV

de former för samverkan mellan myndigheter, organisationer och-
departement finns bör översom ses

debatt och dialog angående medlemskapets betydelse för svenska-
konsumenter måste stimuleras.

förslagI från decemberett 1995 från arbetsgrupp meden gemensam
från Jordbruksdepartementet,representanter Civildepartementet, Livsme-

delsverket, Jordbruksverket, Konsumentverket, Konsumenter i Samver-
kan och Sveriges Konsumentråd behandlas frågan samverkan mellanom
dessa i konsument/livsmedelsfrågor for arbete i Sverige och EU. För-
slaget går på öka möjlighetenut tillatt inflytande för konsumentorgani-
sationema, med hjälp referensgrupp under Livsmedelsverketav en med
företrädare för de olika organisationerna, väl utnyttjat remissför-ett
farande, informella nätverk för snabba kontakter och avstämningar och
hearings med berörda organisationer. Civildepartementet lade till riks-
dagen i 1996 förslagett påannatmars För underlättatema. attsamma
för konsumentorganisationema föreslog europeisk "konsu-attman en
mentriksdag" skulle kunna hållas varje år, där EG-kommissionen får del

organisationemas erfarenheter och idéer. Mellanav riksdagama borde
kommissionen samråda med nationella och internationella konsument-
organisationer.

Konsumentberedningen välkomnar naturligtvis dessa olika förslag.
det följandeI lägger vi fram våra kompletterande förslag för hur konsu-

mentinflytandet på livsmedelsområdet ska kunna ökas.
Det behövs forskning omkring konsumenternas och hushållensmera

situation. kommerDet innebära förståelsenatt konsumentaspek-att av
ökar i samhället.tema Konsumentforskningsutredningen lade i februari

1996 fram sitt slutbetänkande "Forskning för vår vardag", med förslag
för hur konsumentforskningspolitik skulle utformasz.kunnaen Utred-
ningen föreslår bl.a. forskningsrådatt ett inrättas,nytt skulle kunnasom
fördela medel till forskare främst inom högskolan. Dessutom vill man

Konsumentverketatt i uppdrag bygga kompetenscentrumattges ettupp
med forskningsbibliotek för området. Vi utredningens förslagattanser

2 "Forskning för vår vardag", SOU 1996:10
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förmodellerandratänkaockså kanvihuvudsak bra,i ävenär ossom
livsmedelsfrågorForskning kringforskningsanslagen.hanteringen urav

ökatdessutomkonsumentsynvinkel bör utrymme.ettges

angelägetdet alltsåVi somser

kommereftersom detökar,situationhushållenskringforskningenatt
samhället.ökar ikonsumentaspektemaförståelseninnebära attatt av

sakfrågoraktuellautbildningbehöverföreträdareKonsumenternas om
Referensgrupperochi Sverige EU.fungerarbeslutsprocesseni huroch

aktivtkonsumentorganisationemadärområdenviktigapåinrättasbör
fördelningensnedabeslutsprocessen. Denpåverkaochdelkan ta av

finnstillverkare/handel och konsumenterförmellan representanter som
förändras såmåstereferensgrupperoch attråd, arbets-befintligai redan

ökatkonsumentintresset utrymme.ettges
ekonomiskakonsumentorganisationemabörDessutom resurserges

givetvisinserarbete. Vii dettadeltamöjlighetreellfårdeså attatt en
konsumentorganisatio-ökaska kunnahurproblemdet är ettatt man

mycketdettaläge,ekonomiskt kärva är etti dagens menresursernemas
konsument-statligai denprioriterasbehöverområdeviktigt som

budget.politikens
Även lider konsument-konsumentfrågormedlokala arbetetför det

ekonomiskabrist påorganisationema resurser.

föreslårVi

för konsumen-referensgruppermyndigheter inrättaraktuellaallaatt
konsument-ökarområdenviktiga samtrepresentanterternas

referensgrupperochråd, arbets-befintligairepresentationen

nödvändigatillförsäkrasparaplyorganisationemabådade resurser,att
alltframförtillfå bidragkanorganisationerandraocksåattmen

projektliksomprioriteras,börverksamhetUtåtriktadprojekt.lokala
för ungdomar.

EU-medlemskapet. DetÖppenheten ärgrundbli lidandefår inte av
få tillgångkanorganisationerenskilda medborgaresåvälviktigt att som

frånhandlingarkontrollerakontinuerligtmåste attEU-material. Mantill
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EU:s myndigheter tillgängligaär för den intresserade allmänheten hos
myndigheter och departement.

Vi föreslår

regeringskansliet och statligaatt myndigheter måste till EU-attse
material livsmedels- och konsumentpolitik finns tillgängligt.om

ÖvervägandenDel III och förslag



2 l 5Reservation1996:62SOU

AnderssonYngveledamotenReservation av

börinteSverigeföreslåbeslötKonsumentberedningen attiMajoriteten
verkaocksåochlandetlivsmedel igenmodifieradeproduktiontillåta av

beslut.dettamigförbud.sådant Jag motföri EU ett reserverar
växtför-tillalternativteknologi ärGenmodifiering ettär somen ny

hosegenskaperutveckla växter,gällerdetavelochädling attnär nya
ocksåalternativinte baramikroorganismer. Den utanär ettochdjur ger

till för-lettgenforskningförekommerväxtodlingmöjligheter. I somnya
redansäljsUSAmajssorter. Iochbl.a.söksodlingar enraps-nyaav

förpågårforskningochhållbarhet attmedgenmodifierad störretomat
där-förplantanfrån attplockaskan ännuframfå tomat senaresomen

underskerAllt dettasmak.bättreochmed nog-ge enmognarevara
myndigheter.kontroll avgrann

däregenskaper,renodlar vissastarktväxtodlingochAvel mensom
intemisslyckanden,tillibland ledakanmindre,kontrollen somär

belgiskadenexempelbekant ärstadium. Etttidigtpå ettstoppas
hypertroñ ochgrundsighar svårt röra"monstertjuren", att avsom
kroppen. Denväldigatill denproportioniintelungorochhjärta ärvars

antibio-medbehandlasmåsteochinfektionerförlättdärmedråkar ut
växtför-ochavelårhundradensmångaharhelai dettika. Men stora

deochlivsmedelsförsörjningför vårbetydelseovärderligvaritädling av
ide mårochlivskraftigavaritharskapatsväxtslagoch somraser

bra.allmänhet
för-människanhararvsanlagenmodifieradirektmöjlighetenMed att

historisktharFörbudframåt.ytterligarekunskapsfronten ett stegflyttat
utnyttjas. Närochspridskunskapförhindrakunnainte attvisat sig ny

Vinci 1500-Leonardo daexempelvismångsysslareochläkare som
dissekeraförbudetiskatidensden mot attsig entalet översatte

grundenladesfungerardenhurkunskapfåförmänniskokropp att om
mycketsåinneburitvetenskapen,medicinskamodernadenför som

samhälletförbud ärbättre attmänniskan. Ett sätt änförvälsignelse
produkt-ochforskningdenkontrollordentlig översigskaffar en

riskfylld.förväntasden kanpågår,utveckling varaomsom
innebärväxtodlingenikommit igånghittillsgenmodifieringDen som

ochmaskineridetalj ienstakanågon växternasändrarendastatt man
kunskapväxande växt-ochpåbyggermodifiering görs omden nysom

Jord-tillståndförsöksodla krävsfåuppbyggnad. För avcellemas att
marknadenutsäde släppsgenmodifierat utbruksverket. Innan ett
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krävs också tillstånd Jordbruksverket.ett Innan genmodifierade livs-av
medel släpps på marknaden krävsut tillstånd Livsmedelsverket.av

När det gäller märkning livsmedel har Europaparlamentet fore-av nu
slagit märkning skall skeatt

livsmedlet organismär genmodifierats,om en t.ex.som tomat- en

produkt tillverkadär sådan råvara,om en ketchupt.ex.av en- av en
genmodifierad tomat

livsmedlet innehåller genmodifierad organism,om youghurten t.ex.-
där genmodifierad bakterie tillsatts.en

Om detta skulle bli EU:s beslut allaär Sverigesnästan krav uppfyllda.
Sverige kräver märkningäven exempelvis socker, där livsmedletav som
vi inte innehålleräter någon genmodifierad organism där genmodi-men
fierade organismer funnits med i själva produktionsprocessen.

Det konsumenterna i dag behöver saklig informationär vadom
genmodifiering innebär, hur den kan utnyttjas, vilka riskerna och hurär
kontrollen uppbyggd.är Det har varit förvånande lite diskussion om
detta i Sverige.

Men i den internationella konsumentrörelsen pågår diskussion.en
Consumers International, den internationellaär paraplyorganisa-som
tionen for konsumentorganisationema i världen den i dennapresenteras
utredning, organiserade den första internationella bioteknologiska kon-
ferensen for konsumenter i november 1995 i Holland med deltagande

30 konsumentsammanslutningar från 22 länder.av Man enade sig om
konsumenterna kundeatt verkliga fördelar med genmodifieradese pro-

dukter under förutsättning kontrollen, innan deatt släpps på mark-ut
naden, mycketär såvälsträng, vad produkternas säkerhetavser som
miljöaspektema. Konsumenterna har också rätt märk-att Veta, genom
ning, vilka livsmedel genmodifierats.som

Jag tycker detta bra ståndpunkt.att är en
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ridaKommittédirektiv
mus

E9
Tilläggsdirektiv till

4:141Konsumentberedningen Jo 1991 :A

Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 1994

Sammanfattning uppdragetav
Konsumentberedningen får förlängd tid för kunna utvärderaatt ut-
vecklingen inom jordbruks- och livsmedelssektom i konsument-ett
perspektiv vid Sveriges medlemskap i EU.

Konsumentberedningens hittillsvarande arbete
Med stöd regeringens bemyndigande den 20 december 1990 dir.av
1990:84 tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet konsu-en
mentberedning med uppgift följa och utvärdera 1990 års livsme-att
delspolitiska refomi brett konsumentperspektiv. Beredningenettur
har bl.a. initierat och utfört utredningar och analyser för under-att
söka reformen har lett till effektivare resursutnyttjandeom ett som

samhällsintresset, bl.a. i form dämpad prisökningstaktgynnar av en
livsmedel. Beredningen har nyligen lämnat samlad redovisningen
utvecklingen under omställningsperioden. I beredningens gällandeav

direktiv förutsattär arbetet skall avslutat under år 1994.att vara

Utgångspunkter för tilläggsdirektiven
Vid svenskt EU-medlemskap ställsett jordbruks- livsmedelssek-och

inför delvis helt situation,tom eftersom gränsskyddet för jord-en ny
bruksprodukter bort övriga EU-länder.tas Bevakningengentemot av
konsumentintresset kommer i denna situationäven bli vik-attnya en
tig uppgift för företrädare för konsumenterna. Den ökade konkurren-

livsmedelsmarknaden bli följdensen väntas EU-medlem-som ettav
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effektivitet inom jordbruket och livsmedels-ställer krav ökadskap
förändringar områ-industrin. viktigt de sker dessaDet är att som

till kvali-konsumenterna del i form livsmedel godden kommer av av
priser.och till lågatet

förmarknad livsmedelsprodukter med fri han-En större gemensam
också ökat och varierat livsmedel. Såväldel innebär utbudett mer av

aktörer kan förväntas öka marknaden. Dettaantalet produkter som
livsmedelskontroll och utförlig märkningkan öka behovet av en av

livsmedel vad gäller och tillsatser.t.ex. ursprung
omfattandeEG:s jordbrukspolitik CAP mycketärgemensamma

Sverigesvårgenomtränglig. Det råder bred enighet ioch attomen
åstadkommaden behöver refonneras. Ett aktivt svenskt arbete för att

livs-reformering förutsätter bl.a. djupa kunskaper jordbruks- ochom
medelspolitiska frågor och konsumentföreträ-hosstort engagemang
dama.

bredare konsumentfrågomas ställningI avvaktan översynen av
och innehåll idenna situation Konsumentberedningen få för-börnya
längd tid för sitt arbete.

Uppdraget
Konsumentberedningen skall också under år 1995 följa och utvärdera
utvecklingen inom jordbruks- konsument-och livsmedelssektom i ett
perspektiv.

särskild uppgift för kritiskt granskaEn beredningen bör attvara
EG:s frånoch analysera effekterna jordbrukspolitikav gemensamma

konsumentsynpunkt.
sittBeredningen bör, tidigare, löpande redovisa resultatetsom av

arbete till regeringen. redovisning utvecklingen skallEn samlad av
lämnas 1995.den 1 decembersenast

Övrigt
Beredningen skall direktiven kommittéer ochbeakta till samtliga sär-
skilda 1994:23 di-utredare offentliga åtaganden dir.prövaatt samt
rektiven redovisa dir. 1994:jämställdhetspolitiska konsekvenseratt
124.

Jordbruksdepanementet

OFFSETCENTRALStockholm1994REGERINGSKANSLIETS
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Skrifter från Konsumentberedningen
1 99 1-1 996

BETÄNKANDENKoB:s

Konsumenterna och lågprisbutiken. studieEn ändrade köpvanor iav
dagligvaruhandeln SOU 1992:117

Konsumenterna och livsmedelskvaliteten. studieEn konsumentupp-av
levelser SOU 1994:112

Livsmedelspolitik för konsumenterna Reformen kom sig SOUsom av-
1994:1 19

RAPPORTER TILL REGERINGEN
Sept. 1991 Konsumenterna och livsmedelspolitiken
Mars 1992 Internationella konsumentrörelser och deras livs-påsyn

medels- och handelspolitik
Sept. 1992 Utvecklingen på livsmedelsmarknaden i Sverige och i EG
Mars 1993 Konkurrens- och prisförhållanden livsmedelsmarknaden

VadSept. 1993 har det blivit den livsmedelspolitiska reformenav
Mars 1994 Dagligvaruhandeln Utvecklingen beträffande struktur,——

priser och sortiment

UTGIVNA FAKTABLAD
1991: Gränsskyddet inom1 jordbruksprisregleringen

Kostnader för jordbruksstödet
EGs jordbruks- och livsmedelspolitik
Marknaden för bröd och sparmmålsprodukter
Framtidens svensk eller internationellmat -
Hushållens livsmedelsutgifter

Livsmedelsprisemas1992: 7 utveckling
Livsmedelsförsörjningen8 i världen

9 Svensk livsmedelspolitik inför EG-inträde
10 jordbrukspolitiskaEGs reform

Marknaden för11 kött och köttvaror
12 Konsumenterna och lågprisbutiken
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livsmedelskvalitetåsikter13 Konsumenternas1993: om
Ekologiska livsmedel14

EES-avtaletochLivsmedelskonsumentema15
Sverige och ioch djurhälsa i EGDjurskydd16

kvaliteten påoch1994: 17 Konsumenterna mat
vi denLivsmedelsimporten behöver18 -—

konse-jordbruksresultatet och dessUruguayarunda;19 GATTs
kvenser

i glesbygdKonsumtion och produktion20
utredningeneller villospår iSkattetrycket bov21 rätt mat-om-

priserna
studie kon-livsmedelskvalitetenoch22 Konsumenterna en av-

sumentupplevelser
och EULivsmedelskonsumentema23

mejeriproduktermjölk ochMarknaden för24

Sveriges EU-anslutninglivsmedel efterPrisutvecklingen på251995:
spannmålsprodukterför bröd ochMarknaden26

olika undersökningarLivsmedelsprisema vad27 säger-
frukt och grönsakerFärskvarumarknaden för28

efter EU-inträdetLivsmedelsprisema29
för kött och köttvarorMarknaden30

efter inträdetlivsmedel i Finland EU-Prisutvecklingen på1996: 31
jordbruks-konsumentorganisationers på EU:Europeiska32 syn s

politik
sedanförändringarlivsmedelskvalitetenoch33 Konsumenterna -

EU-inträdet



SOU 1996:62 Bilaga 3 221

Remisser och skrivelser från oktober 1994

Remisser

Förslag till ändringar märk-av
ningskungörelsen
SLV FS 1993:19 Statens livsmedelsverk 1994

Märkning äggav
EUs Rådsförordning
1274/91/EEC marknads-om

för ägg Jordbruksdepartementetnormer 1994

Förslag till kungörelse med före-
skrifter tillstånd för utsläp-om
pande på marknaden sådantav
livsmedel innehåller ellersom
består genetiskt modifieradeav
organismer SLV 3377:94 Statens livsmedelsverk 1994

Förslag till nationell handlings-
plan för nutrition Jo 94/1802 Jordbruksdepartementet 1994

Förslag till jordbrukspriser m.m.
EG-kommissionens prispaket
1995/96 Jo 95/3 Jordbruksdepartementet 1995

Omförhandling EU:s handels-av
avtal med Medelhavsländema
SJV 11-1680/95 Statens jordbruksverk 1995

Förordning skydd förom geo-
grafiska och ursprungsbeteck-
ningar för jordbruksprodukter och
livsmedel SLV 1403/95 Statens livsmedelsverk 1995

Nya regler livsmedelstillsatserom
SLV 1358/95 Statens livsmedelsverk 1995

Förslag till ändring kungörel-av
bekämpningsmedelsrestersen om

i livsmedel SLV 1407/95 Statens livsmedelsverk 1995
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Proposed Draft Recommendations
for the Labelling of Foods and
Ingredients that can cause
Hypersensitivity
SLV 4233/94 livsmedelsverkStatens 1995

Revised Codex Standard for
Edible and MixesIces Ice

228/95SLV Statens livsmedelsverk 1995

Märkning alternativt produ-av
cerade 95/1294Jo Jordbruksdepartementetägg 1995

Förslag till tolkning EG:s defi-av
nition naturligt mineralvattenav
SLV 2238/95 Statens livsmedelsverk 1995

Svensk konsumentpolitik i EU-
perspektiv Ds 1995:32 Civildepartementet 1995

tillsatskungörelseNy
SLV 3451/95 Statens livsmedelsverk 1995

från LivsmedelsverketsRapport
referensgrupp för gränsdragning
mellan livsmedel och läkemedel

l3669/95SLV Statens livsmedelsverk 1995

Codex Committee Foodon
Labelling: Implications of Bio- lItechnology for Food Labelling
SLV 3042/95 Statens livsmedelsverk 1996 lå

iBetänkandet SOU 1996:10
Forskning för vår vardag
C96/208/KONS Civildepartementet 1996

Ekologisk produktion Aktions--
plan 2000 SJV Rapport 1996:3:s

Jordbruksdepartementet 1996

EG-kommissionens tillFörslag
jordbruksprispaket för 1996/97 Jordbruksdepartementet 1996
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Skrivelser

Angående tullfria kvoter fiskav
och skaldjur vid import från
Norge Jordbruksdepartementet 1995
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Förkortningar

PacificandCaribbeanAfrican, statesACP
stillahavs-länderkaribiska ochAfrikanska,

Unions dedes ConsommateursEuropéenBureauBEUC -
konsumentorganisationEU-ländemas

BruttonationalproduktenBNP

encephalopathy,spongiformBovineBSE
ko-sjukan""galna

hormonpreparatsomatotropinerBovinaBST

Agricultural PolicyCommonCAP

paraplyorganisationGroupin EuropeConsumersCEG —
konsumentorganisationerbrittiskafor

PolicyFisheriesCommonCFP

InternationalConsumersCI

généralDirectorateDG —
generaldirektoratEG-kommissionens

Environmental AgencyEuropeanEEA

samarbetsområdetekonomiskaEuropeiskaEES

SamorganisationenFackligaEuropeiskaEFS

AssociationTradeFreeEuropeanEFTA

gemenskapemaEuropeiskaEG

CommunityCommittee of theSocialandEconomicESK/ECOSOC
socialaekonomiska ochEG-kommissionens-

kommitté
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EU Europeiska unionen

EU CC EU Consumer Committee -
EU:s konsumentkommitté

EURO COOP European Community of Consumer Cooperatives -samarbetsorgan för Europas konsumentkooperation

FAO Food and Agriculture Organization of the United
Nations

GATT General Agreement Tariffs and Tradeon -Allmänna tull- och handelsavtalet

GMO Genmodifierad organism

HUI Handelns Utredningsinstitut

IGC Inter-Govemmental Conference -
EU:s regeringskonferens 1996

ISO International Standardization Organization

JordbruksutskottetJoU

Kooperativa förbundet

KPI Konsumentprisindex

KoB Konsumentberedningen

KOV Konsumentverket

KRAV Kontrollforeningen för ekologisk odling

LES Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

LI Livsmedelsindustriema

LRF Lantbrukamas Riksförbund

LO Landsorganisationen
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UtredningsinstitutLantbruketsLUI

Cooperation andfor EconomicOrganizationOECD
för ekonomisktOrganisationenDevelopment -

utvecklingsamarbete och

bygglagenPlan- ochPBL

riksorganisationPensionäremasPRO

Propositionprop.

Riksdagsskrivelserskr.

centralbyrånStatistiskaSCB

jordbruksverkStatensSJV

livsmedelsverkStatensSLV

offentliga utredningarStatensSOU

konkurrensverkpris- ochStatensSPK

CentralorganisationTjänstemännensTCO

OrganizationWorld HealthWHO

OrganizationWorld TradeWTO
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