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Sammanfattningl

l Direktivenl
.

i uppgift fram förslag till förUtredningens har varit läggaatt ett program
å förnyelse och Direktivenpåskynda livsmedelssektoms expansion.att

för bifogas bilaga. direktiven bl.a. livs-utredningen I attl som anges
avgörande betydelse formedelssektorn landsbygdsutveckling,har en

för upprätthållaregional utveckling och odlingslandskapetsatt natur-
framhållsoch det samband finnskulturvärden. Vidare mellansom pro-

och livsmedelsindustrin.duktionen jordbruksråvaror Utredningenav
förutsättningarnakringskall särskilt studera frågor förstärka livs-att

internationella konkurrenskraft, för-medelssektoms bl.a. ökaattgenom
förbättra försörjningenädlingsgraden med högkvali-och exporten samt

tativa råvaror.
lägga framockså varit förslag till finansieringUppgiften har att av

för miljöstödet tillden höjda ambitionsnivån jordbruket regeringensom
budgetpropositionen prop. 1996/97:föreslagit l.i

beslutade regeringen överläm-till utredningenDen 29 maj 1997 att
betänkandejordbruksutskottets 1996/97:JoU13 motionernasamtna

1996/97:Jo23l och 1996/97:Jo247. harl996/97:Jo202, Regeringen
till överlämnatbeslut den juni 1997 utredningen också betän-5genom

kandet Svensk på EU-fat SOU 1997:25.mat
livsmedels-Utredningen har antagit Utredningennamnet om

ochsektorns omställning expansion".

genomförande1.2 Utredningens

lämnade till finansieringDen 13 1997 utredningen Förslag ettmars av
förhöjt miljöstöd till jordbruket till och chefen förstatsrådet Närings-
och handelsdepartementet. hade budgetpropositionenRegeringen i
prop. l996/97:l till riksdagen föreslagit höjning miljöstödet.en av

dock ofinansierad till miljoner kronor.Höjningen 150 Därutövervar
föreslå den ytterligare finansiering på miljoneravsåg uppdraget 350att

L



SOU 1997:16714 Kapitel 1
,4
l

fullterfordrades för miljöstödet skulle kunna utnyttjaskronor attsom
fråganbehandla under hösten 1997. OmRiksdagen kommer attut. re-

höjs medförslag bifalls innebär detta miljöstödet 700geringens att
finansieras denunder och år 1999. Beloppetmiljoner kronor år 1998 av

hälftenoch medsvenska EUstaten var.
livsmedelsindustrinjordbruket och delarinom inomFöretag stora av

arbetasaknat reella möjligheterskillnad från företagen ihar, till EU, att
saknar så-marknad. Flertalet företagkonkurrens påi öppen storenen

konkurrensmarknad.internationellledes erfarenhet arbeta påatt enav
förhuvuduppgift därför sökt lösningarUtredningen har sinsom
pålivsmedelssektom för såväl på hemma-ökad effektivitet inom som

riksdagenutredningen också viktigtexportmarknaden. enligtDet är att
och framtidstro.livsmedelssektom stabilitetriktlinjerantar som ger

investerings-måste skapas positivtinnebär det i SverigeDetta ettatt
Ökade skaparställningstaganden.politiska investeringarklimat genom

effektivarbetstillfällen.och därmed Enexpansionsmöjligheter även
också viktigt konsumentintresse.Sverigelivsmedelssektor i är ett

ökadlivsmedel har behandlats utredningenDistribution omavav
Ökadlivsmedel betänkandet konkurrens imed ihandelnkonkurrens i

1996:144. frågor livs-livsmedel SOU Genommedhandeln att om
betänkande ochgrundligt behandlats i dettaredanmedelsdistribution

efter EU-inträdet påver-konkurrenssituationenden mestatt nyagenom
kon-har utredningen valtlivsmedelsindustrin,jordbruket ochkar att

Centralasistnämnda sektorerna.frågor de tvåsig på rörcentrera som
ochindustrins konkurrenssituationhar här jordbrukets ochfrågor varit

utveckling FoU inomforskning ocheffektivitet exportfrågor ochsamt
be-dettalivsmedelssektom ilivsmedelsområdet. Med begreppet avses
Påintetänkande jordbruket livsmedelsindustrin,och sägs.annatom

fiskeri-hararbetsuppgifterna,nödvändighetengrund prioriteraattav
behandlats.intenäringen

har1997:25 visstEU-fat SOUbetänkandet Svensk påFrån mat
utredningen be-Vidare harinarbetats.underlagsmaterial ochnyttjats

förslag betänkandet.aktat de lagts isom
Studieresorgånger.Utredningens referensgrupp har 10sammanträtt

tillgenomförts dess Dan-utredningen jämte någrahar experteravav
studiebesök ihar genomförtmark och södra sekretariatetSverige.

England, Danmark, Finland och Norge.
förhar till omkring företag och organisationerenkät 25En sänts ut

livs-skildaproblem och möjligheter inombl.a. få synpunkter påatt
förskall nåsökad effektivitetmedelsornråden förslag till hursamt enen

exportmarknaden.och påkonkurrenskraft hemma-förbättrad på
harUlinMonika Carlssonledningsärskild arbetsgrupp underEn av

kartlagtenkät har arbetsgruppenFoU-frågoma.behandlat Genom en
Arbetsgrup-livsmedelsornrådet i Sverige.inomomfattningen FoUav
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har också anordnat medseminarium 100-talett ett representanterpen
från bl.a. högskolor, universitet och näringsliv.

Dispositionen betänkandet1.3 av

sammanfattningBetänkandet inleds med innehåller beskriv-en som en
ning utredningsuppdraget, dess genomförande och utredningens för-av
slag. kapitel 2 lämnas några övergripande uppgifter jordbruketsI om
och livsmedelsindustrins omfattning i Sverige och inom redo-EU. Där
visas också vissa uppgifter importen livsmedel.om av

fakto-framtida livsmedelssektom påverkas såväl inhemskaDen av
internationella överenskommelser beskrivningEnrer som av m.m. av

faktorer och överenskommelser redovisas kapitelnågra viktiga i För
skall kunna arbeta långsiktigt detlivsmedelssektorns aktörer äratt en-

riksdagen slår fast riktlinjer för livsmedels-ligt utredningen viktigt att
behandlas kapitel Jordbruketssektom. frågor i och trädgårds-Dessa

livsmedelsindustrinkonkurrenssituation behandlas inäringens samt
kapitel behandlas FoU-frågor och kapitel denkapitlen och I 8 i 96

livsmedelsexporten. Förslag till finansiering utredningenssvenska av
förslag kapitel 10 och i kapitel ll redovisas vissa konsekven-lämnas i

förslag.utredningensser av

förslagUtredningens överväganden och1.4

dominerande delen svensk livsmedelsindustriJordbruket och den av
EU-inträde helt konkurrens-kom Sveriges år 1995 igenom en ny

flertalet de jordbruksprodukternasituation. Tidigare svenskaavvar
importkonkurrens. Samtidigt saknade de svenska jord-skyddade från

internationellbruksproducentema reella möjligheter utvecklas iatt en
internationella mark-konkurrens produkter påsinasamt att exportera

Vad gällernader grund andra länders regleringar. EU-på EU:s samtav
de be-marknaden förändrades detta helt EU-inträdet. Utövergenom

jordbrukspolitik innebär,med produktionskvotergränsningar EU:ssom
fri konkurrensfinns hinder för på EU-marknaden mellaninga en pro-

ducentema jordbruksråvaror i EU.av
RÅK-systemet hadedet s.k. det beskrivna förhållandetGenom nyss

slag handelshinder effektmed olika på den dominerandeävenav en
delar,delen livsmedelsindustrin. Dessa svarade för omkring 80 %som

livsmedelsindustrins försäljning, bl.a. slakt- och charkuteri-,varav
och kvamindustrin.mejeri-
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för livsmedelsindustrin efter medförSituationen EU-inträdet såväl
svårigheter möjligheter. Svårighetema består bl.a. i konkurren-attsom

erfarenhetfrån främst andra EU-länder, har mångårig attterna, aven
utanför landets Möjligheterna består bl.a.arbeta det igränser. attegna

marknader EU-inträdet.har sigöppnatstora genomnya,
konkurrenssituationen har redan medfört tillverkarna iDen attnya

förlorat bl.a. kött- och charkuteriproduk-Sverige marknadsandelar, på
lönsamhet och bibehållapå vissa mejeriprodukter. nåFörsamt attter

sysselsättning medför omställning den tidigare ickedetta krav på av
eller ökadinternationellt konkuirensutsatta livsmedelsindustrin. En ny

satsning på måste ske.export
andra EU-länder vadUtredningen har jämfört Sverige medinte

gäller företagandets generella villkor såsom beskattning, arbetsgivar-
allmäntavgifter frågor bör behandlas i samband medDessa ettm.m.

arbetstillfällenskapa och behållaövervägande förutsättningarna attom
ochdock framhålla det finns skatte-Sverige. Utredningen villi att en

förhållanden mellan med-avgiftskonkurrens och andra viktiga EU:s
för konkurrensen.lemsländer betydelseär storsom av

synpunkter och förslag.Utredningen lämnar bl.a. följande

framtiden utHur ser

för allt hårdaresvenska livsmedelsföretagen kommerDe utsättasatt en
utanförfrån företag EU-länder och från företag EUkonkurrens i andra

världshandeln.minskade tullar och andra barriärer ökar Ensomgenom
fårlivsmedelsproducenternaviktig fråga härvidlag de inhemskaär om

EU-marknaden.frånarbeta under villkor konkurrenternasamma som
betydande delartillJordbruket och livsmedelsindustrin i Sverige är

tillgång till i lan-beroende varandra. Industrin måste haömsesidigt av
konkurrenskraf-tilldet producerade god kvalitet ochråvaror ettenav

tekoin-för utveckling liknandepris. fall finns det risktigt I annat en
iunder och l970-talen då produktionen i Sverigedustrin 1960- avse-

livsmedelsindustrin iutsträckning flyttade utomlands. Minskarvärd
Livsme-det svenska jordbruket köpare.Sverige, mister därvid också

utveckla de förhållandenenligt utredningendelssektom i Sverige bör
produktionen frånkonkurrens medmöjligheter hävda sig iattsom ger

länder med lägre råvarukostnader.
för jordbruksrå-livsmedel ofta kostnadenkonsumentpriset påAv är

framgångsrikmindre del. svensk be-endast För export aven envaran
råvara för den aktuellalivsmedel gäller det- marlcna-redda utöver rätt

effektiv produktion, distributionha och marknads-den även att en-
regel dyrareuppmärksammas det i distribueraföring. börHär äratt att

livsmedel producera dessa. möjlig-beredda Dettaoch sälja än att ger
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livsmedelskvalitetheter för livsmedelsindustrin i länder med högen
logistik, informa-kunnande produktionsprocesser,och högtett t.ex.av

marknadsföring kunna konkurrera på interna-tionsteknologi och att en
högreinköpspriset jordbruksråvarortionell marknad på äräven om-

faktorer.finns också flera andra viktiga Enkonkurrentemas. Detän
betydel-livsmedelskedj beaktas,där helasatsning på FoU, är storan av

finns företagen då dettagäller bra arbetsklimat iDetsamma att ettse.
effektivitet.möjligheterna uppnå ökadpåverkar att
för förhindra negativKraftfulla åtgärder måste insättas ut-att en

åtgärder ocheffekterna genomfördaveckling. kunna bedömaFör att av
utredningenfinns det enligtför kunna ytterligare insatser ettgöraatt

utvecklingen.regelbundna analyserbehovstort avav

livsmedelssektorför svenskEn strategi

livsmedelsindustrins långsiktiga investeringaroch förjordbruketsFör
tillvikt inställningallrautredningendet enligt största att statensär av

klar för hela livsme-Avsaknaden strategifastlagd.näringama är av en
haft helhetssyn för livsme-hittills intedelssektom innebär att enman

framdeles beakta alla delarnödvändigt idelspolitiken. Det attär att
därmed också helheten.varandra ochpåverkar Detlivsmedelskedjan

för Sverige.livsmedelsstrategibehövs en
fastställer antal riktlinjer förföreslår riksdagenUtredningen ettatt

stabiladenna spelregler.livsmedelssektom,företagandet inom som ger
för livsmedelssektompolitikbör bl.a.riktlinjernaI att statensanges

Internationelloch expansion.utvecklingskall inriktad på dessvara
förförutsättningarnödvändigakonkurrenskraft lönsamhet attärsamt

sysselsättningenbidra till ökalivsmedelssektom skall kunna samtatt
anställda.för Där-villkor degod grund för goda i Övrigttill läggaatt en

jordbruketförkonkurrensvillkor eftersträvasockså likvärdigaför måste
EU-länder.jämfört medlivsmedelsindustrin Sverige övrigaoch i

ochallt bättre kvalitetviktiga för nåinom FoUInsatser är att en
Nyfö-marknaden efterfrågar.förädlingsgrad produkterhögre somav

och stimuleras.underlättaslivsmedelssektom skallretagandet inom
följande:utredningen föreslagna riktlinjerna ärDe av

skallkonkurrenskraft stärkas.internationellaLivsmedelssektorns-
for jordbruket ochkonkurrensvillkor skall eftersträvasLikvärdiga

ochlivsmedelsindustrin Sverige i EU.i
konkurrenskraf-tillgod kvalitetlivsmedelsråvarorProduktion av° av

stimuleras.skalltiga priser
livsmedelssektomsförutveckling skall främjasochForskning ex--

pansion.
skall främjas.Livsmedelsexporten-
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Producentema skall produktioneni livsmedel tillförsälcra konsu-- av
produkter säkra och god kvalitet till skäliga pri-ärmenterna som av

ser.
Livsmedelspolitiken skall bedrivas så produktionen livsmedelatt- av

konsumenterna ökade valmöjligheter, bl.a. det gällernärger pro-
dukter från resurshushållande produktionssystem.
Livsmedelspolitiken skall bedrivas företagenså landets olikaiatt°
delar bästa möjliga förutsättningar för produktion livsmedel.ges av
Småföretagandet och nyföretagandet inom livsmedelssektom skall-
stimuleras och utvecklas.
Skilda slag livsmedelsfrågor handläggs med nuvarande fördel-av

arbetsuppgifterna fleraning inom departement, bl.a. Jord-inomav
bruksdepartementet, ochNärings- handelsdepartementet, Finansdep-

Miljödepartementet och Inrikesdepartementet. Inom Rege-artementet,
ringskansliet pågår överväganden arbetsformer.regeringens Utred-om

har ställning till fråganningen inte tagit inom vilka organisatoriska
former livsmedelsfrågoma skall behandlas. finns dockDet näraett

frågorsamband mellan olika livsmedel. gällerDetta FoUrör t.ex.som
avseende såväl råvaruproduktion produktion livsmedelsin-inomsom
dustrin och därmed sammanhängande frågor bl.a. konsumentensom

säkra och hälsosammaintresse produkter. finnsVidare näraettav sam-
kvaliténband mellan råvarorna och därmed långsiktigadenävenav

inriktningen marknadsföringen för livsmedelsindustriföretaget, bådeav
Övervägandei Sverige och på exportmarknader. förskäl talar därför att

behandlingen livsmedelsfrågoma inom Regeringskansliet huvud-iav
sak samlas till departement.ett

Jordbruket

svenska jordbruket arbetar efterDet EU-inträdet helt konkur-i en ny
renssituation. svenska jordbruket har danska,Det inte, dett.ex.som
haft möjlighet utvecklas konkurrensi sådan marknadpåatt storen en

EU-marknaden Utredningen har konstaterat det finnsutgör. att ettsom
och ömsesidigt samband mellan jordbruket och delarnära stora av

Ärlivsmedelsindustrin. de svenska jordbruksproduktema konkur-inte
renskraftiga, får inte heller livsmedelsindustrin tillgång till inhemska

till sådantråvaror pris och sådan kvalité industrins produk-ett görsom
konkurrenskraftiga.ter
Även det svenska jordbrukets lönsamhet förbättras något underom

främst ökatår 1997 miljöstöd- ligger lönsamheten dockettgenom-
betydligt lägre nivå grannländemapå i Finland och Danmark.änen

har förklaring bl.a. i det svenskasin jordbruket påläggs högreDetta att
avgifter.skatter och Investeringar och ökad effektivitet nödvändi-ären



Kapitel 1 19SOU 1997:167

förbättradsvenska jordbruket skall nåför detförutsättningar att enga
konkurrenskraft. detta krävs incitament. InvesteringarFörinternationell

god lönsam-för någorlundaförutsättningarkommer inte i gång enom
het saknas.

föreslår medför viss förbättringutredningenåtgärderDe avensom
förförbättrade möjligheteruppstårjordbrukets ekonomi. Därigenom

ocheffektiviseringar och investeringarjordbrukama eventu-att genom
le-livsmedelsindustrin i Sverige,prissänkningar tillellt direktagenom

för-till konkurrenskraftiga priser. Dettalivsmedelsråvarorbraverera
därvidkonkurrenskraft ochlivsmedelsindustrinsbättrar i sin tryggastur

produkter.jordbruketsavsättningenäven av
för-klimatet igrundkonkurrensnackdelar påharSverige vissa av

bestämmelsereller ändadeEU-länder. Någratill sydligarehållande nya
medförföreslås heller.nackdelar inte Däremotdessauppvägersom

ellerskatterjordbruket kan bärasvenska inteförhållande detdetta att
konkurren-allt ökandekonkurrentländerna.avgifter saknas i Densom

avveckla sinjordbrukantal svenska tvingasmedför sannolikt att ettsen
verksamhet.

tillverkningsindustiinliksomefter EU-inträdetJordbruket är --
föreslårUtredningenkapitalintensivt.ochkonkurrensutsatt attäven

tillverk-får villkorbeskattningshänseendejordbruket i somsamma
jordbru-medföreldningsolja.och Dettavad gällerningsindustrin att

kr/år.miljonermed sammanlagt 360får kostnadsminskningarket ca
förändrar sinahöjer ellertvå år inteEU-länderOm övriga inom pro-

dieselolja ochbeskattningen påavgifter, såsomellerduktionsskatter
jordbru-produktionsskattema förtotalasvenskahandelsgödsel, bör de
konkur-gällerbeskattningsnivåer i Sverigestill deket somanpassas

rentländer.
medlemskap i slötsEUSveriges förhandlingarVid överens-om

strukturåtgärder påmedel för vissakommelse möjlighet avsättaattom
vidmiljoner kronor,område. Omkring 255-355jordbrukets ett anta-

femårsramen 1995-på 33 kvarstårEU-finansiering %,gande avom en
till dessautnyttjas år 1999.och praktiken För1999 kan i att ta vara

miljoner kro-finansiering 170-235svensk påmöjligheter behövs caen
strukturåtgärderdessa tillmöjligheterUtredningen föreslår ut-attnor.

förränfastställasfr.0.m. kanår 2000 intefullt 1999. Nivånnyttjas årut
förbudget årenkommande femårsförhandlingar EUefter inom om

2000-2004.
initialstödolika formerUtredningen föreslår statenatt avgenom

jord-nyetablering nischprodukterför inomverksamhetskall stödja av
verksamhetenunder förutsättninghavtom,ochbruket, attt.ex. nypon

bli lönsam.har goda möjlighetersiktpå att
jordbruketför det svenska intedeteffektivitetnå ökad ärFör att en

be-kunskapinvesteringar ikapitalinvesteringarmedtillräckligt utan
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hövs också. Medan de danska jordbrukama, med stöd statliga insat-av
betydandei omfattning genomgår utbildning för ökad effektivi-ser, en

saknas sådana omfattande utbildningsinsatser i Sverige. Utredning-tet,
föreslår hur sådana delvis statsfinansiera-att översyn görsen en av

de utbildningsinsatser bör utformas. Utbildningsinsatsema, liksom-
insatser för ökat exportfrämjande och föreslås förstaFoU, i hand sättas
in under fyraårsperiod.en

Det svenska jordbruket har under många år god djurhäl-påsatsat en
till andra,sig i regel tvingande svenska särregler.ävensamt anpassatsa

Den svenska modellen skapathar goodwill för svenska produkter.en
Bestämmelserna medför dock kostnader i eller mindre utsträck-större
ning, vilket medföri sin högre förhållande till produkterpris itur ett
från andra länder där dessa bestämmelser saknas.

rädgårdsnäringenT

Enligt utredningens bedömning har Sverige goda förutsättningar att
bedriva bred produktion trädgårdsprodukter. förslagDeen av som
framförs utredningen bedöms få effekt på sysselsätt-av en gynnsam
ningsläget inom trädgårdsnäringen.

Då det svenska strukturstödet enligt utredningens bedömning inte i
någon nämnvärd grad kommer medverka till nödvändig struktur-att en
omvandling växthusodlingen, föreslås särskilt stödpro-5-årigtettav

inom för strukturstöd. Stödet föreslåsEU:s uppgå till 10gram ramen
miljoner kr/år, statligt finansieringsbehov bedöms till 7,5 miljo-varav

lcr/år.ner
Nuvarande koldioxidbeskattningmed administrativtärsystern

komplicerat får konsekvenseroch negativa då det baseras på företagens
försäljnings- eller omsättningsvärde. Utredningen därförföreslår en
generell nedsättning koldioxidskatten olja växthusupp-på förav

till med mineraloljedirektivs Försla-värmning i nivå EU:s minimiskatt.
inne-omfattar grönfodertorkama.de s.k. Förslaget uppskattasävenget

bära minskning nuvarande skatteuttag med kr/år.miljoner10en av ca
bidra till lösningenFör trädgårdsnäringens uppenbara problematt av

tillgodose behovet säsongbetonad skördearbetskraft, föreslåratt ut-av
redningen regeringen uppdragAMS i i samråd med arbets-att attger
marknadens finna arbetsformer trädgårdsnäringensså arbets-parter att
lcraftsbehov bättre kan tillgodoses.

trädgårdsnäringens långsiktiga behov utvecklings-För tryggaatt av
insatser, föreslås under femårspeiiod budgeten anvi-att staten överen

miljoner kr/år15 användas kollektiv för bran-attsar som en resurs
schens utveckling. Utredningen rimligtdet attgemensamma anser vara
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medelsdessaavgörande inflytande påträdgårdsnäringen ett an-ges
generellafastställdavändning inom vissa ramar.

jordbruks-bör förvaltas Statensanvisade medlendettapåDe sätt av
mark-vid programområdena FoUbör läggasSärskild viktverk. samt

skallUtvecklingsinsatsernaverksamhet.exportfrämjandenads- och
hela landet.ochproduktionsgrenaromfatta alla

Livsmedelsindustrin

förelivsmedelsproduktionen Sverige EU-iOmkring 80 % varav
denna delsärskiltkonkurrensutsatt.internationellt Detinträdet inte är

kunnatarbeta ochtidigare kunnat iintelivsmedelsindustrin om-somav
livsmed-för jordbruket harLiksominternationell konkurrens.forrnas i

kompetenshöjning.förutbildningsinsatserbehovelsindustrin av
alltmerlivsmedelsindustrinföretagen inomdeGenom störreatt om-

minskat.anställda successivthar antaletprocessindustrier,tillvandlats
Tillexpansion.därförsysselsättning behövsoch ökadbibehållenFör en
ochförökade FoUförslag bl.a. insatsersyftar utredningensdetta om

öka sysselsättningen.tillbidraråtgärder. Dettaexportfrämjandetill att
del tillskapas inomdock till vissarbetstillfällena kommer attDe nya

informa-insatsindustri,branschrelaterade områden såsom transporter,
tionsteknologi m.m.

livsmedelsproduk-gårdsbaseradesmåskaligafrämja denFör att
församordnande funktionfårGlesbygdsverketföreslåstionen att enen

livsmedelsproduktionen.gårdsbaseradeför densamverkansgrupp
olikamellan in-samordningenökahuvudmålhabörGruppen attsom

främjaförsamlatutarbetauppdrag atti ettattsamtstanser program
anslag pålivsmedelsföretagandet. föreslåsTotaltgårdsbaserade ettdet

arbete.samverkansgruppenskronor förmiljoner2
livs-konkurrenstryck påmedfört ökatharEU-inträdeSveriges ett

flertaleffekt på prisutvecklingen. Ettfåttmedelsornrådet. harDetta en
livsmedelsprisemahar iinträdetEfterhar skett.prissänlcningar genom-
underbeaktandeoförändrade att mat-varit ävenisnitt stort sett av-

reella denochtill 12 %. Denfrån 21sänktes år 1996 presum-momsen
impoft utredning-ökad enligthotetharkonkurrensentiva avgenom --
några finnsinteeffekt. Genomhaftbedömning attens

enbartlängre Sverigedet intemedlemsländer, ärmellan EU:s är som
definierasmarknaden regelDärför bör ikonkurrensmarknaden. som

klart kom-enligt utredningens meningbördel därav.eller DettaEU en
konkurrenslagen.vid tillämpningentill uttryck avma

läskedryckerproduktion i Norgevid ärSocker insatsvara avsom
användssockerdetlägre pristillvärldsmarknaden änpåinköpt ett som

producerade iProdukterSverige.läskedrycker iproduktionvid av
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har såledesNorge betydande konkurrensfördel förhållandei tillen
svensktillverkade produkter. snedvriderDetta konkurrensen mellan
länderna. Utredningen föreslår denna fråga till överlägg-att tas upp
ningar mellan ochEU Norge. också uppenbartDet skat-är att stora
teskillnader i konsumentledet leder till ojämlik konkurrenssituationen

snedvrider handeln. Utredningen föreslår fortsatt anpassningattsom en
till beskattningen öl i andra länder skall ske, framför allt i förhållan-av
de till Danmark.

Några utredningens förslag på jordbrukets område föreslås bliav
genomförda medan andra frågor först kan lösas på sikt. Tillvisssnarast
dessa hör den höga svenska beskattningen på dieselolja och handels-
gödsel.

Förbrukningen dieselolja betydande jordbru-kostnad iutgörav en
ket, bl.a. potatisodlingen.i svenska produktionen förädladeDen av po-
tatisprodukter, frites och efterpotatismos, har EU-t.ex. pommes
inträdet svårigheter klara importkonkurrensen. kommerImportenatt
främst från Nederländerna. råderDet ojämlik konkurrenssituationen
mellan svenska och nederländska odlare potatis, bl.a. de hö-av genom

dieselskattema Sverige och de svenska avgifternai på handelsgödselga
och bekämpningsmedel. Utredningen föreslår därför industrin föratt
förädlade potatisprodukter efter samråd med potatisodlama lägger fram

handlingsplan för regeringen, visar under vilka förutsättningaren som
den svenska produkter kanindustrins bli konkurrenskraftiga. Denna
handlingsplan kan sedan ligga till grund för överväganden statligaom
insatser.

Forskning och utveckling

Vad livsmedelsindustrins behovgäller FoU, har fokuse-utredningenav
livsmedelsindustrins långsiktigasig kring kunskapsbehov förrat att

kunna förädlingsgrad kundanpassningöka och dess produkter. Enav
grundläggande förutsättning för framgångsrik livsmedelssektor är atten

förädladesåväl råvaror livsmedel produceras utifrån de kravsom som
ställs marknadens aktörer.av

Utredningen har inte analyserat långsiktigaprimämäringens behov
och har därför några förslaginte fokuserade dess FoU-behov.påärsom

avgörande förutsättning förEn nationell skall kunnasatsningatt en ge
önskat resultat företagdock och forskare såväl primärledetinomär att

inom delar livsmedelskedjanövriga deltar programverksam-isom av
heten.

Utredningen föreslår den primämärings-översynatt görsen av
inriktade FoU-verksamheten syftei klarlägga den skerFoUatt om som

relevant utifrån de krav den marknadssituationen ställer.är som nya
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den offentliga satsningenpågående visarkartläggning FoUEn attav
livs-och säkerhetsproblematikenkost/hälsahar tyngdpunkt på samten
otill-bedömskemi. antal områdenmedlens grundläggande Ett vara

perspektiv,utifrån förädlingsledetsräckligt bearbetade t.ex. process,
Utredningenoch konsumentkunskap.förpackning, marknad attanser

åstadkommastärka dessa områdendet nödvändigt samt attär att senare
dagforskning ioch utnyttjande denkoppling tillbättre ärsomaven

den totala FoU-insat-vidareomfattande. Utredningenrelativt attanser
omfattning.otillräckligärsen av

fokuse-åstadkommalivsmedelsindustrinproblem enligtEtt är att en
harproblemställningar.industrinära Manmarlcnadsstyrda ochring på

forsk-och månpåverka i vissockså svårigheter hitta styravägar attatt
finns behovdärför detningsinnehållet. Utredningen ettatt en na-anser

fårindustrins behov, därmed fokus påtionell koordinering storman
forskningeninnehålletpåverka och fallmöjlighet i vissa styraatt av

nyttjandet resultaten.samt av
huvud-medföreslår nationellt samlatUtredningen FoU-programett

kompetenshöj-industriell förnyelse ochtillsyftet detta skall bidraatt
kompetenshöjningdet medförsamtidigti företagen,ning ensomsom

skekan FoU-högskolor och universitet. Dettavid svenska attgenom
ochproblemställningarindustriellafokuseras kringinsatsen attgenom

understödja kun-för förbättra ocholika samverkansforrnertillämpa att
skapsflödet mellan aktörerna.

med industriellaförslagi utredningensKärnan utgörs ett programav
frågeställningarkan behandlainnehållsmässigtsamverkansprojekt som

medel föreslåsoffentligaOmfattningenhela livsmedelskedjan.inom av
till 25-50 % ibedömstill miljoner kr/år. Näringslivets insats40 eget

och företa-projektetberoende pålikvida medel-arbete alternativt i-
struktur och storlek.gets

föreslåsbearbetade,otillräckligttäcka områden i dagFör äratt som
miljo-omfattning 25medkunskapshöj andeäven tre avenramprogram

offentliga medel.kr/år, huvudsakiner
åstad-och förolika aktörerdialogen mellanförbättraFör attatt

åtgärdsprogramföreslåskunskapsöverföring,komma effektivare etten
tillOmfattningen föreslås 20kunskapshöjning.för kunskapsutbyte och

kan ske formNäringslivets insatser imedel.miljoner kr/år offentligai
utvecklingsprojekt.medfinansieringochpersonella avresurserav egna

sammanhållandeföreslås hanationellasamladeDet programmet en
förbeståendemed styrelseprogramledning när-representanteraven

förelås fåforskarvärlden, SJFR och NUTEK. NUTEKingslivet, ansva-
förfinnasprogramledningen börför programledningen. Iret resurser

ochinforrnationsspridningkoordinering,effektiv initiering, program-
erforderligafinansieraför kunnaVidare krävsaktiviteter. attresurser

livsmedelsrelateradefrågor for detstrategiskafördjupningsstudier av
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F oU-systemets framtida utveckling. Finansiellt behov för detta bedöms
sammanlagt 5 miljoner kr/år.vara

föreslåsProgrammet pågå under fyra år. Den totala offentliga fi-
nansieringen föreslås uppgå till miljoner360 kronor under denna peri-
od.

Utredningen har konstaterat livsmedelsindustrins kompetensnivåatt
fördeladojämnt mellan olika delbranscher och företag. förefal-är Den

ler också generellt låg förhållandei till andra industribranschervara
och förhållandei till de krav den marknadssituationen ställer.som nya
Därför föreslås befintliga utbildningar med anknytning till livs-att
medelsbranschen på alla till föremålnivåer förgörs översyn taren som
sin utgångspunkt i industrins behov.

För bidra till s.k. mikroföretag skall kunna utvecklas samtidigtatt att
höga krav kan vidmakthållas vad gäller framför allt livsmedels-som

hygien och livsmedelssäkerhet, föreslår utredningen Livsmedels-att
verket får uppdrag utarbeta kriterieri för grundläggande livsme-att
delsutbildning. sådan frivilligEn utbildning skulle kunna erbjudas i
första hand mikroföretagen. Utbildningsanordnare kan de aktörervara

genomförredan i dag utbildning för livsmedelsföretag.som

Exporzfrämjande åtgärder

importkonkurrensenDen har medfört minskade marknadsandelarnya
för företagen i Sverige inom vissa branscher. gäller kött- ochDetta
charkuteri vissa mejerivaror såsom och fruktyoghurt. Dettasamt ost är
enligt utredningen oväntad utvecklinginte tidigare skyd-atten genom
dade marknader har för bibehållaMen volymer detöppnats. ärattnu
viktigt företagen i Sverige på ökadatt satsar export.en

svenskaDen livsmedelsexporten har utvecklats positivt efter EU-
inträdet. frånExporten har ökat 9 till 14,5 miljarder kronor. Livsme-
delsexporten landets totala dock blygsam, 2,6 %.ärexportav

föreslårUtredningen under fyraårsperiod kraftigt ökaratt staten en
sina exportfrämjande åtgärder från nuvarande miljoneri genomsnitt 15
till miljoner50 kr/år. svenskaDe insatserna når därvid till den nivå som
den danska under många år. Vidare föreslåsstaten satsat ett program
för uppbyggnaden exportbolag bestående mindre livsmedels-ettav av
företag. Kostnaderna för programutbyggnaden beräknas uppgå till 3ca
miljoner kronor.

Statliga exportkreditgarantier betydelsefullt konkurrensmedelär ett
vid till länder där osäkerhet för betalning olikaexport exporten avav

föreligger.skäl Sveriges grannländer Finland och Danmark lämnar se-
exportkreditgarantierdan länge vid livsmedelsexport Ryssland.till I

lämnade ExportkreditnämndenSverige den första detta slaggarantin av
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försommaren Utredningen vill understryka vikten Sve-på 1997. attav
lämnar livsmedel tillrige fortsättningen garantier vidiäven export av

kon-andra länder där exportkreditgaranti viktigtRyssland och är ett
kurrensmedel.

förslagenFinansiering av

föreslåsförslag, bli genomförda möj-utredningensDe snarastav som
minskarkostnadsberäknas, medför inkomsterligt och kunnat att statens

med sammanlagt omkring 541-eller utgifter ökar permanentatt statens
tidsbegränsadelcr/år. Kostnader härrör sig till insatser606 miljoner som

kr/år. förslag beroendetill miljoner Vissauppgår 153 överens-är avca
finansiering.kommelser med EU gemensamom en

därut-kostnader for jordbruketkonkurrenssnedvridandeVissa som
närvarande kostnadsberäknas. kostna-kan för inte Dessaåterstår,över

handelsgödsel,beskattningen ochfrämst dieselder, äravser avsom
beskattningspoli-vad sker inom jordbruks- ochberoende EU:ssomav

tik.
väsentlig det torde där-ambitionshöjning ochFörslagen innebär en
i någon högre grad finansiera dessa medför möjligtinte att om-vara

budgetrnedel dag livsmedelssektornfördelningar i berör utan attsomav
kontraproduktivt. Huvuddelen de krävsdetta blir som ge-av resurser -

eller därför finansi-skatteintäkter ökade utgifter- måsteminskadenom
medel tillförs.att nyaeras genom

skatteintäkt-huvuddelen de minskadeberäknarUtredningen att av
kommer material, utrustningutgifterna investeras ieller ökade attema

intäkteri sin på sikt samhälletkunnande. kommeroch Detta tur att ge
statligatill betydligt högre belopp dekostnadsminslcningareller ett än

bli genomförda.föreslåssatsningar som
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Livsmedelssektoms2 omfattning i

Sverige och i EU

Sverige1

Livsmedelssektom omfattar primärproduktion dvs. produktion av-
jordbruksråvaror skilda slag och industriell produktion färdigaav av-
livsmedel distributionen dessa. Till sektorn hotell-,hörsamt ävenav

och cateringverksamhet. Hit kan räknas alla de in-ävenrestaurang-
behövs, såsom maskiner och för jordbruket,utrustningsatsvaror som

förpackningar för livsmedelsindustrin och ochråvarortransporter av
beredda produkter.

det första ledet livsmedelskedjan sker produktionenI i råvarornaav
till svenska livsmedel. helt dominerande delen primärproduk-Den av
tionen sker trädgårdsnäringen.inom jordbruket och

Värdet livsmedelskonsumtionen uppgick år till omkring1996av
miljarder167 kronor inklusive konsumtionenDrygt 30 %moms. av

utgjordes animalieprodukter kött och köttvaror, mjölk, grädde, ost,av
m.m., frukt, grönsaker och beredda16 % potatis inklusiveägg, av

produkter, drygt alkoholhaltiga15 % drycker starköl, vin ochav
drygt fisksprit, bröd och spannmålsprodukter10 % och %5 avav ca

Återståendeoch fiskprodukter. konsumtion består malt- ochbl. a. av
läskedrycker kaffe 35 %, och % och choklad, konfektyrer ochte av
glass %. jordbrukets9 Endast 30 % och trädgårdsnäring-m. m. ca av

produkter konsumeras direkt konsument- omkring vidare-70 %ens av
förädlas livsmedelsindustrin.inom

Jordbrukets intäkter försäljning livsmedelsråvaror uppgick årav av
1996 till miljarder24,4 kronor exklusive uppgick intäkt-Däravmoms.

animaliska produkter till miljarder kronor och18,5 vegeta-erna av av
biliska produkter till miljarder jordbrukspro-6,0 kronor. Intäkterna av
duktionen bestod således till omkring fjärdedelar intäkter ani-tre avav
maliska produkter och dessa utgjorde mejeriprodukter drygt hälften,av
9,9 miljarder kronor. Jordbrukets totala intäkter uppgick år 1996 till

direktutbetalningar,30,7 miljarder kronor, bl.a. djurbidrag ochvarav
arealbidrag, miljarder kronor, tabelluppgick till 5,8 2.1.se
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Jordbrukets intäkter åren 1994-1997, miljoner kronor.2.1Tabell

varuslag Prel. Prel. 1997Slag inkomst 1994 1995 1996 Prag.m.m.;av
973 353 1 329794 1Vete

158 139Råg 139 175
8352 413 600 5 lKorn

430403 273 387Havre
10Kokärter 4 7 10

428Foder till fritidshästar 454 445 434
20 25 21 21höExport av

193 795 600838 1Matpotatis
196 203Fabrikspotatis 128 175

074783 107 1 137 1Sockerbetor 1
251612 367 258Oljeväxter

605 605619 595Köksväxter
607144 5 749 5 954 5vegetabiliska prod. 5Summa

9 8349 654 9 908Mejerimjölk 9 712
39 3 3K-mjölk utanför mejeri

45 46 45hemförbr. 46K-mjölk till
Ägg 817 818942 817

802803 819 810Slakt fjäderfäav
614 2 6783 525 3 215 2Storboskap
106 128138 116Kalv

1118 13 11Häst
68 7583 71Får

29044 463 4 043 3 973Svin
184135 216 154Efterlikvider

44 44Ull och fârskinn
4levande djur 4 4 4Export av

18 87719 881 19 017 18 519animaliska prod.Summa
125 13415 305Låginkomstsatsning

246från centralför. 305 366 246Efterlikvider
0och bidrag 126 0Skördeskadeers. 75

631140 5 766 6Direktutbetalning 2 709 5
373580 30 651 30 610 3128Summa intäkter

djurkapitalet +41 0-102 -110Förändringar i
30 651 31 373479 30 54128Totalsumma

detalj-varuslag eller inkomstslaginnehåller i vissa fallSummeringama äräven som
redovisade tabellen.i

jordbruksverks sektorskalkyl.Källa: Statens

landets industrigrenLivsmedelsindustrin år 1995 mättnäst störstavar
och efter antal sysselsatta.produktionsvärde tredjeefter mättstörsta
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tabellI 2.2 antal anställda, saluvärde för svensk livsme-anges m.m.
delsindustri år Dominerande1995. i storlek inom livsmedelsindustrin är
slakteri- och charkuteriindustrin, mejeriindustrin och bageriindustiin

tillsammans svarade för 54 % försäljningsvärdet och 49 %som av av
förädlingsvärdet landets livsmedelsproduktion. dessaI industrierav ar-
betade samtliga62 % anställda livsmedelsindustrin.inomav

Tabell 2.2 Antal arbetsställen, antal sysselsatta försäljnings- ochsamt
förädlingsvärde livsmedelsindustrinsi delbranscher år 1995.

Bransch Antal Antal Försäljning, Förädlings-
arbetsställen sysselsatta mkr värde, mkr

Slakteri- och
charkuteriindustri 204 15 368 31 177 4 737
Mejeriindustri 75 8 674 23 044 2 963
Frukt- och grönsaks-
konservindustri 48 3 760 6 013 l 435
Fisk- och fiskkonserv-
industri 46 1 707 2 666 535
Olje- och fettindustri 8 1413 4 833 925

21Foderindustri 751 4 555 480
Kvamindustri 33 l 045 3 209 711
Bageriindustri 296 13 087 11 289 4 108
Sockerindustri 8 1 363 3 061 1448
Choklad- och konfektyr-
industri 33 3 591 5 174 1 448
Övrig livsmedelsindustri 45 4 791 14 077 3472
Spritdryckesindustri 10 1 062 3 918 0611
Maltdryckesindustri 11 1 821 3 604 731
Mineral- och
läskedrycksindustri 12 1 654 4 404 3741
Hela livsmedels-
industrin 850 60 087 121 024 24 303
Anmärkning: Endast med minstföretag 10 anställda ingår i industristatistiken. Detta
innebär antalet underskattassysselsatta i industristatistiken jämför tabell 2.5.att
Källa: SCB lndustristatistik.

Exporten och livsmedeljordbruksvaror uppgick år 1996 till 14,5av
miljarder kronor. jordbruksvaror och livsmedelExporten utgörav en
liten del den totala svenska dockExportandelen harvaruexporten.av
ökat från 2,2 % år 1990 till % år exportprodukter-2,6 1996. De största

inklusivespannmål, beredda spannmålsprodukter 2,6 miljarderna var
kronor, fisk och fiskprodukter 2,0 miljarder kronor, drycker 1,6
miljarder kronor, kött och köttvaror 1,1 miljarder kronor meje-samt
riprodukter miljarder kronor.1,1 Ytterligare uppgifter exportenom
redovisas kapiteli

Värdet importen jordbruksvaror och livsmedel uppgick tillav av
32,3 miljarder kronor under år tabell1996, och tabell2.3 2.4. Im-se

ökade därmed med knappt jämfört5 % med föregående år. Merporten



167SOU 1997:Kapitel 230

enligtkommiljarder kronor,dvs. 21,9tredjedelar importen,tvåän av
de im-nödvändigtvisdock intebetyderfrånstatistiken EU. Detta att

endast deEU-ländemaihar sittporterade attutanursprungvarorna
EU-land.fråntill Sverige ett annatsänts

1992-1996,och livsmedel årenjordbruksvaror2.3 ImportTabell av
miljoner kronor.fördelat på ländergmpper,

199619951993 19941992Ländergrupper
2187912001811693214472119411311-15

Östeuropa 732049 652758 791 1Central- och
Övriga 5 1166 651 5 195OECD-länder 934 5 5614
Övriga 946 4 5416 555 4880 4 611länder 3

32 26730 81125 435 31 18721 513Summa
ingår iEU-länder för företag inteU andrafrånvärde for importenKorrigerat som

från åren 1995redovisade EUimportensvarsbortfall. DenIntrastaturvalet församt
utanförfrån länder EU.innehållakanoch 1996 varor

jordbruksverk.Källa: Statens

ochjordbruksvarorsvenska importendenländerna iviktigasteDe av
Tysk-Danmark,Nederländerna, Norge,under år 1996livsmedel var

mil-4,6NederländernafrånVärdet importenland och Spanien. varav
totala importSverigesmotsvarade 14 %vilketjarder kronor, avav

från,Nederlän-del importenlivsmedel.och Enjordbruksvaror stor av
den-deltroligtoch detgrönsakerbestod frukt och är attderna avenav

tilluppgickDanmarkfrånutanför EU. Importenhar sitt ursprungna
forsvarade tillsammansländernanordiskamiljarder kronor. De4,4

utanför EUländernaviktigastesvenska Deden importen.26 % varav
Colombia.och IBrasilienkaffeexportöremaoch USANorge samt

Östeuropa PolenhandelspartnersviktigasteSverigesochCentral- var
livsmedelochjordbruksvarorexporteradetillsammansoch Ungern som

till Sverige.miljard kronorhalvför drygt en
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Tabell 2.4 Import jordbruksvaror och livsmedel under åren 1992-1996,av
fördelad på produktgrupper. Miljoner kronor.

U 1Produktgrupper enligt SITC 1992 1993 1994 1995 1996
Levande djur 106 97 114 86 86
Kött och köttvaror 1 402 1 184 1 452 2 214 2 421
Mejeriprodukter och 743ägg 932 l 008 l 155 l 238
Fisk-, kräft- och blötdjur 2 568 2 812 3 382 3 985 4 lllm.m.
Spannmål och därav 1 226 l 546 1 833 1 766 1 972varor
Frukt och grönsaker 6 505 7 259 8 236 9397 8 374
Socker, sockervaror 630 848 1 072 0521 0561m.m.
Kaffe, kakao, 2 047 2 859te, 4 213 4 269 3 665m.m.
Djurfoder 2821 1 725 2 008 l 856 l 976
Div. livsmedel 1 288 1 684 l 767 908l 1 968
Drycker 2 060 2 739 3 782 2 298 3 272
Tobak och tobaksvaror 866 847 1 000 598 668
Oljefrön, oljehaltiga 166 152nötter 310 409 528
Oljor och fetter 625 750 011l 276l 932
Summa 25 513 25 435 31 187 30 811 32 267
U Korrigerat värde for importen fran andra EU-länder för företag inte ingår isom
lntrastaturvalet för svarsbortfall.samt
Källa: Statensjordbruksverk.

Inom livsmedelssektorn fanns i Sverige enligt SCB år 1994 samman-
lagt 340 000 sysselsatta.närmare Detta utgjorde 10 %personer ca av
den totala sysselsättningen. Genom SCB:s statistik bl.a. inte omfat-att

tillinsatsvaror jordbruket och industrin, dock dettar totala antaletär
sysselsatta sektorninom betydligt högre 340 000. finnsDet beräk-än
ningar där det totala antalet sysselsatta med denna vidare definition-

begreppet livsmedelssektom till omkring 550 000av anges personer.-
Antalet sysselsatta jordbruk ochinom trädgårdsodling enligtvar

SCB år58 000 1995. Med sysselsatt den arbetat minstca avses som en
timme vecka under november månad. Den faktiska siffran tordeper
dock eftersomhögre de företagen,minsta grundpå avgräns-vara av
ningsreglema i statistikens källor, lätt hamnar utanför statistiken. Med
ledning material- de allmänna arbetskraftsundersökningamaannatav
och frånstatistik lantbruksregistret- uppskattar det faktiskaSCB antal-

till 80 000-90 000et personer.
sysselsättningen jordbrukssektominom har gått ned betydligt under

Årde årtiondena. 1960 antalet sysselsatta 354 ochsenaste 000 årvar
1970 antalet 187 000var personer.
Även Årlivsmedelsindustrininom har antalet sysselsatta ned.gått 1985

antalet drygt 66 och år000 1995 omkring 60 000, tabell 2.2.var se
fjärdedelDrygt sysselsattade år 1995 fanns inom slakteri- ochen av
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anställda.000omkring 13hadeBageriindustrinköttvaruindustrin.
sysselsatta,Även antal närmarefannsmejeriindustrin stortinom ett

9 000.
omkring1994sysselsatte årrestaurangverksamhetochHotell-

inomenligt SCBdockfannssysselsattaantalFlest00060 personer.
1994.sysselsatta är000omkring 122handeln. Där personervar
beredda livs-ochjordbruksråvarorproduktionendelEn stor avav

syssel-tabell 2.5delar.södra ISverigesmedelsprodukter sker i anges
efterfördeladtillverkningsindustrinochprimärproduktion isättningen i

län.

1995livsmedel årprimärproduktion inomsysselsatta iAntal2.5Tabell
efter län.fördelat1996,årlivsmedelsindustrioch inom

1996LivsmedelsindustrinPrimärproduktion 1995Län
10 102698lStockholm

16312 304Uppsala
5211990Södermanland 1
9442Östergötland 3 567
130l5452Jönköping
954510lKronoberg

2 1073 314Kalmar
749778lGotland

l 764996Blekinge
3 830434Skåne 4Kristianstad

60211718Skåne 5Malmöhus
2 3903 176Halland
6 998404Bohus lochGöteborg

349lÄlvsborg 3 117
99739444Skaraborg
32024951Värmland

2 566Örebro 7031
7437591Västmanland

1 6393811Dalarna
l 349l 669Gävleborg

03811941Västernorrland
847l 145Jämtland
212l574lVästerbotten
2211803Norrbotten

65 53521855riketHela
företagsregister.och SCB:ssysselsättningsstatistikÅrligSCBKällor:

EU2.2

med itillverkningsindustrindenlivsmedelsindustrin största ge-EUI är
relativtproduktionsvärde. Dentillverkningsindustrins%nomsnitt 15 av

hade årindustriproduktiontotalalandetslivsmedelandelenstörsta av
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Irland 37 och därefter1995 % Danmark 28 Länder med%. en -
liksom förhållandevisSverige låg andel bl.a. Tyskland 11 %,är-
Österrike 11 Italien 12%, % och Finland 12 %. tabellI 2.6 anges
EU:s medlemsländers livsmedelsproduktion och ländernas livsme-
delsproduktion förhållandei till deras totala produktion. tabellenAv
framgår den svenska produktionen år 1995 uppgick till 2,1 %att av
EU-ländemas livsmedelsproduktion.

Livsmedelsindustrins storlekTabell 2.6 i produktionsvärde i ochEUmätt
respektive medlemsland år 1995.

Land/ländergrupp Produktionsvärde, Andel livs-EUxs Andel nationellav av
medelsprøduktion,Mecu industriprøduktion,% %

Belgien 17 053 3,5 17
Danmark 14 100 2,9 28
Tyskland 110 943 22,5 11
Spanien 48 9,9722 20
Frankrike 18,993 239 17
Grekland 5 187 1,1 27
Irland 14 104 2,9 37
Italien 50 690 10,3 12
Luxemburg 369 0,1 7
Nederländerna 32 978 6,7 24
Portugal 925 1,67 18
Storbritannien 67 273 13,7 16
Österrike 2,5 1112 149
Sverige 2,110 192 11
Finland 127 198 1,5
EU 15 100,0 15492 122
Källa: CIAA, Confederation the Food and Drink Industries of theof EU.

Antalet sysselsatta inom livsmedelsindustrin EU-ländema uppgick åri
till sammanlagt tabell1995 2,6 miljoner framgår 2.7Sompersoner. av

omstående sida svarade Grekland ochpå livsmedelsindustrin Irland,i
Danmark för 20 % eller ländernas totala industrisysselsättning.mer av

2 17-1427
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antal sysselsatta ochLivsmedelsindustrins storlek i i EU iTabell 2.7 mätt
respektive medlemsland år 1995.

Andel nationelltLand/Iändergmpp Sysselsatta Andel land,per av
industrisjysselsatta,tusental %%
11Belgien 66 2,6

Danmark 2064 2,5
Tyskland 21,0 8545
Spanien 365 14,1 17
Frankrike 352 13,6 11

20Grekland 45 1,7
1,8 22Irland 47
7,8 8Italien 203

Luxemburg 2 0,1 7
164,3Nederländerna 11l
13106 4,1Portugal
1420,3Storbritannien 526

Österrike 2,2 857
1160 2,3Sverige
ll39 1,5Finland

2 588 100,0EU 15
Food and Drink Industries of theConfederation of the EU.Källa: CIAA,
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3 framtidenHur utser

Syftet med detta kapitel översiktligt beskriva några inhemskaär att
och internationella faktorer påverkar förutsättningarna för livs-som
medelssektom i Sverige bedömningarnågra för fram-samt att ange
tiden.

Tidigare väl förankrade inköps- och förändrasmatvanor succes-
sivt. flertal förändradeEtt konsumtionsmönster uppstår, såsom ett
ökat uteätande och intresse för fardigmat. Konsumenternas intresse
ökar också vad gäller kost/hälsa, livsmedlens miljöpåverkan samt
under vilka förhållanden djuren föds Förpackningssystemen,upp.
debatten genmodifierade råvaror och distributionssystemens ut-om
veckling andra faktorer påverkar livsmedelssektoms utveck-är som
ling.

jordbrukspolitikEU:s för medlemsländerna. Deär gemensam
svenska livsmedelsföretagen kommer för allt hårdareutsättasatt en
konkurrens från företag i andra EU-länder från länderoch övriga

minskade tullar och andra barriärer ökar världshandeln.genom som
viktig frågaEn härvidlag i vilken de livsmed-mån inhemskaär

elsproducentema får arbeta under villkor konkurrenter-samma som
från EU-marknaden. Statsmaktemas inställning ocksåärna av en

betydelse. Ett positivt bidrar till livsmedelssektomstor synsätt att
fatta långsiktigavågar beslut framtida investeringar. Sveri-t.ex.om

EU-inträde har medfört delar den svenska livsme-att storages av
delssektom står inför förändringar. EU-utvidgning ochEn österut en
ökad konkurrens världsmarknadenpå förstärker föränd-behovet av
ringar och nytänkande.

Utredningen föreslår regelbunden analys utvärderingochatt en
effekterna ökade för livsme-görs insatser främjastatens attav av

delssektoms omställning och expansion.

Bakgrund1

har liksom andra länder skyddatSverige många väsentliga delar sinav
livsmedelsproduktion för internationell konkurrens. Detta har huvud-
sakligen skett subventioner till den inhemska produktionen,genom ge-
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världs-importtullar och exportstöd. har medförtDetta attnom genom
handeln livsmedel förhållande liten,i till den totala konsumtionen ärav
omkring omfattning, den internationella livsme-10 %. Den ringa som
delshandeln har, påverkas enbart olika handelsbarriärer ävenutanav

ocksåbristen hållbarhet för produkter. Till bilden hörpå vissa attav
traditionsbunden.konsumtionen livsmedel hittills varit starktävenav

stödfonnema till det svenska jordbruket före årviktigasteDe var
gränsskydd, exportstöd och stöd för rationaliseringsin-prisstöd,1990

medUnder perioden 1973-1990 hade Sverige också ett systemsatser.
vilket delvis betaladeslivsmedelssubventioner, innebar livsmedlenatt

statsbudgeten.via
År jordbruks-beslut avregleringfattade riksdagen1990 om en av

marknadsregle-avskaffades desektom. Med den politiken internanya
ochtill subventionerad Prisernaringarna och möjligheterna export.en

livsmedelspolitiska beslutproduktionen enligt årsskulle 1990 styras av
efterfrågan anslutningen till gällerpå marknaden. Genom EU numera

jordbrukspolitik EU-länder.i Sverige i övrigasomsamma
ef-haft denjordbrukspolitiken har endasttidigare svenska inteDen

betydande importkonkurrensfekten till delar frånjordbruket varitatt en
harlivsmedelsindustrin inteskyddad delarsektor, även att storautan av

internationellaanledning arbeta påhaft ellerreell möjlighet atten
skyddadesföre EU-inträdetlivsmedelsindustriermarknader. De som

främsttullar eller inforselavgifterfrån utländsk konkurrens vargenom
fettindustriemacharkuteri-, mejeri-, olje- ochslakteri-, stycknings-,

konkurrensfrån utländskoch sockerindustriema. Denkvarn-samt
livsmedelsindu-försvaradeskyddade livsmedelsindustrin 80 % avca

EU-inträdet.vidstrins omsättning
för denlivsmedelsindustrin svaradesvenskadelar denDe somav

s.k.produceradelivsmedelsindustrins omsättningåterstående delen av
choklad-,konkurrensutsatta områdenfrihandelsprodukter. Dessa var
industrierbageriindustriema, dryckesvaruindustrinkonfektyr- och samt
Överens-och fruktyoghurt och glass.tillverkade såser,som soppor

gäll-avtal,frihandelsprodukter grundade sig påkommelsen ett somom
fortfa-gällerEFTA-ländema. Avtaletde fr.o.m. mellan EG ochår 1973

EU-ländemaför mellanavgörande betydelse handelnrande och är av
och och Schweiz.Norge

produkter före EU-konkurrenstryck för flertaletstarkt saknadesEtt
Global frånfrån McKinsey Instituteinträdet. enligtDetta rapportenvar

faktornden viktigaste"Swedens Performance",år 1995, Economic att
tilluppgickarbetsproduktivitet årsvensk livsmedelsindustris 1990 ca

Danmarkamerikanska livsmedelsindustrins produktivitet.60 % denav
låg denna jämförelse på omkring 80 %.i
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faktorerInhemska3.2

Konsumtionen3.2. 1

någrafrån genomgår intelivsmedel är årkonsumtionentotalaDen av
mellan 0,5 %varieraberäknatsharFörändringarnaförändringar.stora
folkmängdensiökningendvs.år, settoch stort1,5 % motsvararper

ikonsumtionsmönstretförändringar ieffekternaochökning avsvaga
produkter.förädladeriktning mot mer

skildakonsumtionenförändringarbetydandeskerDäremot avav
frånfläsk ökat 27ochköttkonsumtionenSåledes harlivsmedel. av

Konsumtionen1996.kg/person årtill 31kg/person år 1990 uppemot av
mjölkperiod. Konsumtionenunder dennanågotcharkuterivaror steg av

årliter/persontill 144under år 1990liter/personminskade från 155
dock den årliga konsumtionenökadeproduktgruppdenna1996. Inom

läske-liter/person. Konsumtionentill 48från 34mellanmjölk avav
från li-tidsperiod 60underökademineralvattenochdrycker samma

liter/person.till 66ter/person
volymförändringar i konsum-enbartsker inteFörändringar genom

för-totalakonsumtionen sker. Denvilketpåtionen sättävenutan av
Försälj-under de 20 åren.ökathardjupfryst senastesäljningen matav
ochunder till 173 000uppgick år 1975 tondjupfrystningen mat un-av

livsmedelsprodu-förviktig trendEnder till 308 000år 1995 ton. annan
hem-utanförmåltiderallt fleruppmärksamma äterär attattcentema

snabbmat.omfattande konsumtionenalltmerbl.a. den avmet, genom
ock-gällerökad betydelse.fått DettasuccessivtharVarumärken en

Ännu dockdetbrands.privatevarumärken ärdistributörägdaså -
livsmedelsdetaljister-omkringdär 40 %nivå,brittisktilllångt kvar av

Andelen i Sve-märkesvaror.försäljningomsättning egnaavavsernas
med den-andelen Parallelltoch ökar.%till 11uppgick år 1994rige ca

lågprisvaror.utbudetökarutveckling även avna
andra länder USAi såsomochSverigestark trend i ävenEn annan

"functional foods" och "lättas.k.förkraftigt ökade intressetdetär
egenska-produktensuppmärksammarkonsumenternadvs.produkter,

mejerisek-näringsvärde. Inomdessendastaspekterandrafrån änper
förår 5-tiofood-produkter inomfunctionalberäknas s.k. svaratom

försäljningen.totaladen10 % av
konsu-livsmedelsproduktionen ärpåverkaraspektEn somannan
frågormiljöpåverkanför livsmedlens samtökande intressementernas

djurhållning.rörande
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3.2.2 Andra inhemska faktorer för utbud och

efterfrågan

omfattningen jordbruket och livsmedelsindustrin iDen framtida av av
konkurrenskraft den svenskaSverige beror på dessa näringars på

marknader. generella möjlig-marknaden och på internationella Några
heter för allmänt stödja livsmedelssektom- detutöverstaten att som

direkt produktstöd eller nationelltsärskilt framförhandlats, ettgenom
regler statsstöd förhind-stöd till enskilda företag, finns inte. EU:s mot

detta.rar
råvaruproducentema har möjligheterGenom inteatt somsamma

förädlingsindustrin profilera konsumentmarlcnaden,sig äratt mot en
hög betydelse för den framtidakostnadseffektivitet allra största om-av
fattningen råvaruproduktion. bör uppmärksammasSveriges Här attav

intäkter består kontanter-producenternas20 %även uppemot avom av
verksamheten beroendeoch blir resultatetsättningar från EU,staten av

intäkter. harkostnaderna och övriga Ersättningamastorlekenav av
produkter jordbrukaren väljdock för vilkabetydelse valetstor ersomav

på.att satsa
betydandemarknadsförutsätmingar tillRåvaruproduktionens styrs

jordbrukspoliti-del den inhemskajordbrukspolitik,EU:s ävenmenav
produ-ken företagandet, har betydelse förregler föroch storstatens en

och deras inställning till de framti-konkurrensförutsättningarcenternas
härvidlag fårda fråga i vilken mån dessaförutsättningama. viktigEn är

konkurrenterna EU-marknaden.frånarbeta under villkor somsamma
sektorn betydelse.Statsmakternas till också Ettinställning är storav

livsmedelssektom långsiktigatill vågar fattapositivt bidrarsynsätt att
beslut framtida investeringar.t.ex.om

inrikta tillbörjade tidigt sig på linjeSverige redan strävar ensomen
med hög kvalité, salmonellafriaproduktion livsmedel t.ex.en pro-av

dukter, förbud användning antibiotika till djur i tillväxtfrämjan-mot av
de god djurhållning. svensksyfte och på Enkrav äräven strävan nuen

krav livsmedelskvalitén.sådana högre pådet inom hela ställsEUatt
producentema för dede svenska betaltLyckas inte detta och får inte

uppstår kvalitetslcrav,merkostnader i produktionen statenssom genom
krympa. Marknadsutrymmetkommer landets livsmedelssektor att tas

under förhållandendå produceradesådana produkter är somav som
uppfyller kvali-inte därmed svenskaaccepterade Sverige och inteiär

tetskrav.
inneburitpå miljöanpassad livsmedelsförädling harKraven en mer

produktionsmetoderincitament för industrin utveckla ochatt processer
vad gällerminskar miljöbelastningen. regler har också införtsNyasom

förpackningar vilket påverkaråtervinning och returhanteringen av
agerande frågor rörandelivsmedelsindustrin. Vidare handelns ihar t.ex.
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genmodifierade råvaror fått effekter för livsmedelsindustrin. Distri-
butionssystemens utveckling faktor har betydelseär storen annan som
för industrins produktionsmöjligheter.

bestod livsmedelsindustrins försäljning föreSåsom tidigare nämnts
EU-inträdet omkring endast femtedel produkter ut-av en av som var

för internationell konkurrens. Huvuddelen livsmedelsindustrinsatta av
skyddad mark-har således arbetat på från internationell konkurrensen

genomföras redan inad. Betydande Strukturförändringar började dock
början 1990-talet, särskilt slakteri- och mejerisektorema. Dettainomav

minskatofta ökad specialisering och därmed ocksåhar inneburit etten
produktionsstället.sortiment på det enskilda

efter EU-inträdet kommer företagden konkurrenssituationenI nya
producentkooperativti dag har dominerande ställning, det.ex.ensom

kesoägda med marknadsandel på hårdost och påmejeriema en ca
kunna behålla höga marknadsandelar.80 %, knappast sina För attatt

volymema eller öka dessa erfordras således ökadkunna behålla ex-en
port.

förägarförhållandena svensk industri bröts redanVad gäller inom
trend konglomerat stark i börjanår sedan den10än mot som varmer

alltmer specialiserade. Sedan Volvo1980-talet. har blivitFöretagenav
norska företaget säll-Food till det Orkla, detår 1995 sålde Procordia är

livsmedelföretag producerar andra in-svenska ävenutöversynt att
före-Strukturförändringar samgåenden ochdustriprodukter. genom

fortsätter sannolikt, det liggertagsköp mellan företag i Sverige men
ellerföretag närliggande länder samarbetartill hands iäven nära att

ställ-Orkla skaffat starkköper varandra. Således har sigt.ex. enupp
ländernavidareförädling fisk de nordiskaning på marknaden för iav

deFlerabl.a. företagsköp Finland och Danmark.i Sverige, avgenom
denNestlé ochinternationella livsmedelsföretagen, Vanstora t.ex.

lokaliseratEU-medlemskapBergh Foods Unilever har efter Sveriges
bashar därmed Sverigenordiska huvudkontor tillsina Sverige. De som

tillverkning för densamtidigtför den nordiska verksamheten, nor-som
tillkoncentrerats Sverige.diska marknaden omfattningi viss

livsmedelsproduktionens konkur-för svenskaAv betydelse denstor
livsmedelspriserna flerarensfönnåga underprisnivån. SverigeIär steg

harandra konsumtionsvaror. Denna trendårtionden påprisernaänmer
med år har konsumentprisernaemellertid Jämfört 1990brutits.numera

junilivsmedel sjunkit med omkring 4 % 1997. Samtidigtpå t.o.m. som
denna periodtotalt under stigit med 23 %. Enkonsumentpriserna ca

livsmedel har således skett med %kraftig prissänkning på 27real ca
uppmärksammas livsmedelsedan bör dock påår 1990. Här att momsen

ornräk-vilket1996, vid matematisksänktes från till % âr21 % 12 en
med 7 %.prissänkningning motsvarar caen
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3.3 Internationella faktorer

3.3. jordbrukspolitikl EU:s

Den jordbrukspolitiken PolicyCommon Agriculturalgemensamma -
CAP grundpelama Romfor-i EU-samarbetet. Redan iutgör en av-
draget utformades jordbrukspolitiken med-på förutsattesättett attsom
lemsstatema underordnade sig rådet och kommissionens beslut detnär
gällde uppfylla fördragspunktema.att

och marknadspolitik för jordbrukspolitiken syftar tillEU:s pris- att
gränsskydd och olika marknadsregleringar skydda produktionengenom

fråninom från konkurrens andra länder och avlasta denEU gemen-
från överskott sänker Jordbruks-marknaden priserna.ett somsamma

gmndprinciper:politiken bygger på tre
marknad medinre inom EU pri-En° gemensam gemensamma

ser.
producerade företräde marknadeninom skall ha påVaror EU-

framför importerade produkter.
finansiering.En gemensam°

be-priser innebär s.k. interventionspriserEU:s attgemensamma
för vissa produkter. Syftet med intervention prisva-utjämnastäms är att

riationer på marknaden. åtar sig köpa produkten till interven-EU att
förtionspriset varvid lägsta nivå priset på marknaden bestäms. In-en

nötköttmejeriprodukter, spannmål,terventionsköp tillämpas för vissa
ochgrönsaker. Viktiga föroch instrument EU:s pris-vissa typer av

produk-arealersättningar, djurbidrag ochmarknadspolitik övrigtiär
tionskvoter.

medlemsförhandlingama tilldelades mjölkkvot påVid Sverige en
3,3 mjölk med fetthalt kvotmiljoner 4,33 %. Denna motsva-ton en av

totala mjölkkvotrade ungefär den svenska produktionen. landetsOm
överskridit individuellaöverskrids får de mjölkproducenter sinsom

förkvot betala straffavgift till innebär begränsningarEU. Detta etten
vill behållamedlemslands exportökningar landet samtidigt sinaom-

marknadsandelar produkter hemmaproducerad mjölk. Däremot ärav av
produktionen spannmål inte kvoterad. Dock kan arealersättningenav
för bl.a. spannmål miljo-sänkas Sveriges totala basareal på 1,7om ca

ha överskrids. beteck-Den direkta produktionen brukasdetner av som
"vidareförädling fjäderfáköttspannmål", bl.a. ochgrisköttnas som av

Ävenkvoterad. för dessainte produkter finns dock inom EUär ett
gränsskydd och exportbidrag. Bidragen efter påvarierar priserna
världsmarknaden.
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sockermarknaden reglerad. medlemslandInom EU Varjeär även
tilldelas viss kvot i princip baseras på konsumtionen socker isomen av
det landet. Sveriges årskvot 370 000är ton.egna

jordbrukspolitik finansiering schematisktoch dess beskrivsEU:s
nedan.

Strukturstöd och MiljöprogramPris- och mark-
regionala stödnadsregleringar

exportbidrag kompensations- bevarande öppet- ° av
tullar bidrag odlingslandskap-
interventions- startstöd produktionekologisk° - -
priser investeringsstöd för vallmiljöstöd- -
importavgifter förädlingstöd till mångfaldbiologisk° - -
arealersätt- och marknads- och kultur-natur-°
ningar föring miljöer
djurbidrag tillnationellt stöd miljöstöd 4 stövriga° - -
kvoter jordbruket i- norra

Sverige

finansie- finansiering100 % 0-75 % finansiering25-50 %
jordbruks-ring EU:s EU:s jordbruksfondEU:sav av av

fondjordbruksfond

reformering jordbrukspoli-för åstadkomma EU:sEn översyn att en av
ordförande har under 1997tik pågår. Kommissionens Santer sommaren

förändringar, Agenda Förslagen kommerlämnat förslag till 2000. attett
lagstiftning-behandlas och konkreta förslag till förändringari rådet av

Sammanfatt-beräknas komma i början år 1998.att presenterasen av
förslag för jordbrukssektom sänkaningsvis går på priserSanters attut

och kompensera jordbrukaren med direkta Spannmålspro-ersättningar.
ducenter föreslås för ungefär prissänlcningenbli kompenserade halva

höjd arealersättning.genom
svenska JordbruksdepartementetsDen ståndpunkten angiven i-

skrivelse till bl.a. föl-1997-08-29 till EU-nämnden Agenda 2000 är-
jande:

nuvarande jordbrukspolitiken måste reformeras på"Den sättett
avreglering och marknadsanpassning.innebär Den svenskasom

jordbrukspolitiska reformer måsteståndpunkten påbörjasär in-att
medlemsstater antas.nan nya

medför för fortsattapolitik riskNuvarande överskottsproblem.
kommissionensinriktningen förslagSverige stöder prissänk-av om
kompensera fulloför spannmål och prissänkningen tillintening att
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direktstöd. Produktionen spannmål U-ländernaEinomgenom av
kan ske konkurrenskraftigti vissa stödregioner utan
Vad gäller mjölk föreslår kommissionen kvotsystemet förlängsatt

till år 2006 på nuvarande nivåer. Mjölkpriset föreslås bli sänkt med
10 % mellan åren och2000 2005. Prissänkningen föreslås kompenseras
via direkt ersättning mjölkko. svenskaDen inriktningen är atten per en
avveckling mjölkkvotema bör påbörjas år 2000 eller innan med-av nya
lemmar ansluts till EU. svenskaDen ståndpunkten beträffande direkt-
stöden liksom för flera andra föreslagna stöd, dessa skall tidsbe-är, att
gränsas.

genomförandeEtt förslagen i Agenda skulle, med2000 utgångs-av
punkt i nuvarande inkomster och utgifter, för det jordbruketsvenska
enligt den svenska regeringens bedömning innebära sänkning rör-en av
elseöverskottet med 500 miljoner kronor.ca

I Sverige har Kommittén för reformering EU:sav gemensamma
jordbrukspolitik KomiCAP i betänkandet "Mat Miljö. Svensk stra-

förtegi jordbruk framtidenEU:s i SOU 1997:102 bl.a. uttalat följan-
de:

"Marknadsprisstöden stödjer generellt hög prisnivå EU,inomen
vilket stimulerar produktionen också leder tillinom unionen samt
höga budgetkostnader för Konsumentfrågor, miljöfrågor,unionen.
djuretiska frågor frågor regional måsteutveckling störresamt om

den framtida jordbrukspolitiken. Producenter u-länd-i iutrymme
höga gränsskydd och subventioner-EUssmissgynnaserna genom

ade låga världsmarknadspriserexport av
föreslårKommittén den jordbrukspolitiken skallatt gemensamma

syfta bl.a. till utbudbrett och varierat säkra livsmedel till skäligaett av
priser och jordbruk.långsiktigt hållbartett

betydelse för det svenska jordbruket och den svenska livsme-Av
delsindustrin framtidainte enbart den jordbrukspolitikenär ävenutan

skall bevilja medlemskap länder.EU till ytterligare antal Tillettom
dessa hör Tjeckien, Polen, Estland. Produk-Ungern, Slovenien och
tionskostnadema för livsmedel i dessa länder ligger regel på lägrei en
nivå EU-ländema.iän

Östeuropeiskabetydande livsmedelsråvaraEn från länderexport av
till EU-länder sker redan bl.a. till Tyskland bär, frukt och grön-nu, av
saker. länder där befolkningenOm har levnadsstandard och lågalågen
produktionskostnader beviljas medlemskap kommer detta krä-i EU, att

långa övergångstider eller andra hänsyn till detarva arrangemang som
olika förutsättningar under vilka medlemsländemas livsmedelssektorer
arbetar.
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Övrigt3.3.2

En ytterligare faktor betydelse för den svenska livsmedelssektomsav
framtid planerna på införaär valuta.att Själva införandeten gemensam

valuta torde inte omgående påverka prisnivån ellerav en gemensam
konkurrenskraften för livsmedelssektom mellan de skilda medlemslän-
dema. Transportavstånd, skatter, marginaler, konkurrensförhållanden

medför troligtvis framgent olikaäven prisnivåer. denFör internam.m.
EU-konkurrensen kommer det dock sannolikt bli viktigare livs-att att
medelsproduktionen i Sverige kostnadseffektiv. Livsmedelsproduk-är
tionen i fårSverige vid svensk anslutning till denen gemensamma va-
lutan inte tidigare någon fördel- och inte heller någon nackdelsom -

fluktuerande valuta avviker från övriga EU-ländersav en egen som
valuta.

Reglerna för handel med livsmedel på världsmarknaden har påver-
Årkan för den svenska livsmedelssektom.även 1994 undertecknades

GATT-avtal efter många års förhandlingarett inom för den s.k.ramen
Uruguayrundan. följdEn Uruguayrundan blev jordbruksproduk-attav

för första gången lyftes in i det allmänna handelsavtalet.ter Världshan-
delsorganisationen WTO bildades för det internationella handelsför-
handlingssystemet.

Flera livsmedelssektorernas delsektorer, bland dem mejerisek-av
bedöms resultatet Uruguayrundantorn, ökad kon-attgenom av en

kurrens i framtiden. ökadeDet marknadstillträdet blir på alla varuom-
råden möjligt kvoterad import med nedsatta tullar. Export-genom en
stödet skall enligt avtalet minskas med 36% mellan åren 1995 och
2000 och för spannmål skall samtidigt den stödda exportvolymen
minska med minst 21 % under tidsperiod. Vad gäller spannmålsamma
bedöms fortsattendast höga världsmarknadspriseratt kan förhindra att

fårEU problem med spannmål under kommandeexporten år.av
Kommande förhandlingar i WTO innebär med sannolikhet krav påstor
ytterligare sänkningar sådana subventioner till jordbruketav som anses
konkurrenssnedvridande. bidrar tillDetta livsmedel i ökadatt utsträck-
ning blir frihandelsvaror.

3.4 Utredningens överväganden

Sveriges inträde i harEU medfört behov förändringar förett stort av
livsmedelssektom förändringar för överleva i konkurrens-att en ny-
situation. En utvidgning EU kommerösterut ytterligare öka be-attav
hovet förbättrad konkurrenskraft. Enligt utredningen talar över-av en
vägande skäl för utvecklingen också gåratt successivt ökad li-mot en
beralisering den internationella handeln. Detta kommer ökadeattav ge
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förförutsättningarnabästamed deländerfråntillmöjligheter export
konkurrensfördelar vidländer vissadessaocksåvilketjordbruket, ger

led iuppstårlivsmedel. Detta ettbereddaochproduktion export somav
utvecklingarbetsfördelning,internationellutveckling för somenenen

konsumentpriser.till lägreoch bidrarkonkurrensenskärper
de för-utvecklautredningenenligtbörSverigeLivsmedelssektom i

produk-medkonkurrenshävda sig imöjligheterhållanden attgersom
råvarukostnader.med lägreländerfråntionen

jordbruksrå-kostnaden foroftalivsmedelpåkonsumentpriset ärAv
be-svenskframgångsrik exportmindre del. Förendast avenenvaran

mark-aktuellaför denråvaradet-livsmedel gäller rättutöverredda
marknads-ochdistributionproduktion,effektivhanaden även att en-
distribueradyrareregeldet i attuppmärksammas ärbörföring. Här att

möjlig-dessa.producera Dettalivsmedelberedda änoch sälja att ger
livsmedelskvalitetmed högländerilivsmedelsindustrinförheter en

inforrna-logistik,produktionsprocesser,kunnandeoch högt t.ex.ett av
interna-påkonkurrerakunnamarknadsföringochtionstelmologi att en

högrejordbruksråvarorpå ärinköpsprisetmarknadtionell även om-
faktorer. Enflera andra viktigaocksåfinnsDetkonkurrentemas.än

betydel-livsmedelskedjan beaktas, är storheladärpå FoU,satsning av
dettadåföretagenarbetsklimat finns ibragällerDetsamma ettattse.

effektivitet.ökaduppnåmöjligheternapåverkar att
betydelse för Sverige ut-livsmedelssektoms storaPå grund anserav

detfall finnsgenomgripande insatser. I annatdet krävsredningen enatt
livsmedelsindustrin ibaseraderåvarorinhemskaden påriskstor att

ochtextil-den svenskatill te-ödeliknande mötesgårSverige ett som
flytta-SverigeProduktionen i1970-talen.och1960-underkoindustrin

ilönekostnadermed lägretill länder änutsträckningavsevärdde i en
också detdärvidmisterlivsmedelsindustrin Sverige,iMinskarSverige.

jordbruketsvenska avnämare.
kommandeochmedlemskap i EUSverigesbakgrundMot enav

jord-svenskadetlivsmedelshandeln, stårinternationaliseringökad av
skilje-införSverigeilivsmedelsindustrindelarochbruket enstora av

och medtilloförändrade ellerbliminska,sektorernaKommer attväg.
expansiontillmöjligheterfinnsdetUtredningenöka att enatt anser

delarfrånfrånsåväl storanytänkandefordrar statensdetta ett sommen
jämförelsennytänkande liggerdettasida.livsmedelssektoms Utanav

effekternabedömakunnatill hands. Förteko-scenarietmed attnära av
finnsytterligare insatserför kunnaåtgärder ochgenomförda göraatt

utveck-analyserregelbundnabehovutredningendet enligt stortett av
lingen.

högförädla-riktningikonsumtionsmönstretFörändringar i mot mer
livsmedelsindustrinförnyelse förkrav påinnebär ökadeprodukterde

livsmedelsindustrinsFörpå FoU.ökad satsningdärmed krav påoch en
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det avgörande betydelse produkterna allt högreexpansion iär attav
livsmedelssektoms produktionsvärdegrad förädlas. innebärDetta att

livsmedelskonsumtionen volymmässigt barakan öka den totalatrots att
till oli-ökar Samtidigt det viktigt produkternalångsamt. är att anpassas

för kunna och därmed bidra till hela livs-ka marknader att exporteras
utveckling. Utredningen föreslår därför ökade statligamedelssektoms

samordnat med livsmedelsindustrin och iinsatser i FoU-programett
främjandemed konsekvent förkombination programsatsning aven

stödUtredningen regionalpolitiskalivsmedelsexport. attanser som
förordaroch Gotlandsstödet bör behållas. UtredningenNorrlandsstödet

för konkurrensnackdelardock stöd motverka deinte några att somnya
nordliga läge och långa transportavstånd.har sittSverige sittgenom

förslagUtredningens3.5

regelbunden analys ochUtredningen föreslår utvärdering görsatt aven
för livsmedelssektoms omställningeffekterna ökade insatserstatensav

och expansion.
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strategi för svensk4 En

livsmedelssektor

förspelreglerpeka behovet stabiladetta kapitel påSyftet med är att av
antal riktlinjerföreslå riksdagenlivsmedelssektom att antar ettsamt att

livsmedelssektor.konkurrenskraftigför främjaatt en
medlemsländerna.för EU:sjordbrukspolitikEU:s är gemensam

Medlemmarnaockså trädgårdsnäringen.omfattarjordbrukspolitik ut-
för det natio-förutsättningarnautsträckningdock själva iformar stor

konkurrenskraft.livsmedelsindustrins Förochnella jordbrukets närva-
till deninställningriksdagen angående dessuttalanderande saknas av

utredning-helhet. Riksdagen bör enligtlivsmedelssektomsvenska som
sektornriktlinjer för verksamheten inombeslutfatta som geromen

ställningstaganden.långsiktigaför sektornsunderlag
antal riktlinjer förkapitel formulerathar i dettaUtredningen attett

dessalivsmedelssektom. antagandeföretagandet inom Ettfrämja av
krävsoch långsiktighettill den stabilitetbidrariktlinjer bör att somge

och långsiktiga investeringar.för framtidstro
förslag tilldessa riktlinjer utredningenutgångspunkt iMed enanger

och expansion. Av-livsmedelssektoms förnyelseförsamlad strategi
innebärhela livsmedelssektomklar strategi försaknaden att manav en

nöd-livsmedelspolitiken. Dethelhetssyn för helafått ärhittills inte en
påverkarlivsmedelskedjandelarbeakta alla ivändigt framdeles attatt

livsmedelsstrategibehövsockså helheten.och därmed Detvarandra en
för Sverige.

Inledningl

bl.a. följ ande:föreliggande utredningdirektiven tillI sägs
för-framuppgift läggautredare tillkallas medsärskild"En att

förnyelselivsmedelssektomsför påskyndatillslag attett program
förut-frågor kringUtredaren skall särskilt studeraoch expansion.

konkurrenskraftsektornsstärka internationellasättningarna att
förbättraförädlingsgraden ochökabl.a. samtexportenattgenom

högkvalitativa råvaror."medförsörjningen
framhålls:direktiveniSenare
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"ett statligt det finnsSverigeintresse i internationellt konkur-att en
renskraftig livsmedelsindustri och primärproduktion med förutsätt-

expanderaningar att
Vidare skrivs:
"en näringspolitik för livsmedelssektorn bör utvecklas ska-ny som

förutsättningar för offensiv utveckling..par en
direktivenI också stöd till speciella branscher säl-attanges numera

lan lämnas, attmen
livsmedelssektorn"inom råder dock särskilda förhållanden. Detta

beror på har särskilt för medverka vidatt staten ett attansvar om-
strukturering och utveckling bransch för vilken tidigarestatenav en
starkt påverkat förutsättningar, subventionernäringens tex. genom
och gränsskydd
Utredningen har uppfattat direktiven det från sidaatt statenssom ses

angeläget livsmedelssektorn, inklusive primärproduktionen, harattsom
förutsättningar konkurrenskraftig och kan expandera. Utred-att vara
ningens bedömning också det möjligt uppnå sådanär att är att ut-en
veckling för efterlysesnäringen. Som direktiveni måste dock åt-ett
gärdsprogram förgenomföras påskynda och i fall möjliggöravissaatt

positiv utveckling.en

Bakgrund4.2

tillfredsställa människornasFör viktigaste behov- tillgångensåsomatt
till bostäderlivsmedel, och sjukvård har åren sökt skapastaten genom-
regler för balans mellan tillgång och efterfrågan.att

livsmedel har detta tidigare skett bl.a.För omfattandegenom en
reglering jordbruket skapat bas för den inhemska livsme-av som en
delsproduktionen. svenska jordbruketDet har skyddats importav-av
gifter och därmed har också indirekt delar livsmedelsindustrinstora av

frånskyddats internationell konkurrens. Samtidigt har stöd lämnats vid
jordbruksråvaror. svenska jordbruksregleringensDen syfteexport av

aldrig främja långsiktig Exporten jordbruksråvaroratt export.var av
oftautgjordes tillfällig överskottsproduktion, eftersom exportstödet iav

huvudsak finansierades avgifter på produktionen. En störregenom pro-
duktion den kunde hemmamarknadenpå innebar såle-än avsättassom
des förlägre pris producenten. innebarDetta den svenska livs-ett att
medelsproduktionen till mycket del inriktades produk-påstor en

kundetionsvolym på hemmamarknaden. detavsättas Exportensom av
frihandelsprodukterbegränsade antalet kundeden enda export somvar

utvecklas långsiktigt.
industriländer har likartadeFlertalet jordbruksregleringar med skydd

för produktionen.den inhemska EU:s politik har emellertid, detnär
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internationellalångsiktigainriktad pågäller alltid varitexporten, ex-
portansträngningar.

jordbrukspolitik har såle-internationell handels- ochochNationell
funnits fleraharlivsmedelssektom i Sverige. Detpåverkatdes starkt

jord-begränsatotvivelaktigt har denpolitiken,skäl till den förda men
denutveckling och gjorttillväxt ochlivsmedelsindustrinsbrukets och
ilivsmedelsindustrin hamnatSamtidigt harinriktad.starkt nationellt en

haft någraindustri intetill svenskförhållande övrigsärställning i som
internationellt på iexpanderaochför kunnabegränsningar växaatt

marknader.friastort sett
År livsmedelspolitikbeslutriksdagenfattade1990 somom en ny

ochmarknadsanpassningsyftade tillinternationellt.unik Den envar
marknadsregleringen,inhemskajordbruket. tidigareDenavreglering av

förgaranterad avsättningjordbrukarenden svenskeinnebar att varsom
efterskulle upphöraförhandlat pris,förhandtill påproduktersina ett en

avvaktan påkvar iskulleGränsskyddetövergångsperiod. ettviss vara
dockskulleExportstödetgränsskydd.sänktGATT-avtalkommande om

förfå ersättningendast skullejordbrukarenvilket innebaravvecklas, att
förellerinhemska marknadendenpåoch tjänsterefterfrågade varor

exportstöd.dvs.med överskott påsäljaskunde export, utanvaror som
världsmark-kan konkurrera pågenerellt intejordbruketsvenskaDå det

effektenskulleländer har,exportstöd andraliknandenaden, utan som
ytterligarekrympning ochlivsmedelspolitiken bliden enenav nya

helaoch därmedsvenska jordbruketdetinriktningökad nationell avav
livsmedelssektom.

kraft år 1991trädde ilivsmedelspolitikendenSamtidigt nyasom
deninnebarvilketmedlemskap i EU,emellertid Sverige attansökte om

genomföras.heltaldrig kompolitikenföreslagna att

expanderandeförförutsättningar4.3 Nya en

livsmedelssektor

marknadendärmed denochmedlemskap i EUSveriges gemensamma
livsmedelssektom.svenskadenförförutsättningarhar skapat nya

tillämparförsta dagen fulltfrånSverigeinnebarMedlemskapet utatt
iuppbyggnad påminnertill sinjordbrukspolitik,EU:s somgemensamma

förSkillnadenbeslut.före 1990 årsjordbrukspolitikensvenskadenom
mycketändåemellertidlivsmedelsindustrin i Sverigeochjordbruket är

EU-inträdet.efterstor
inneburitjordbrukspolitikendenjordbruket harFör gemensamma
jordbru-förMarknadenmarknadsförutsättningar.produktions- ochnya

världs-ochhela EUtillbegränsad Sverige,längreket inte utgörutanär
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marknaden lika villkorpå jordbrukövrigt i Samtidigt har kon-EU.som
kurrensen ökat på hemmamarknaden från producenter i andra EU-
länder.

Produktemas konkurrenskraft på marknaden det enda i prin-är som
cip för produktionen på flertalet produktområden,sätter gränser t.ex.
för fläsk- och fågelkött. På andra produktornråden den nationellasätter
produktionskvoten, för socker och mjölk eller nationella bidrags-t.ex.

dvs. bidrag för enskiltvisst Varje djur bestämd kvot,inomrätter, ett en
volymmässiga för produktion och marknad. Expansion inomgränser
dessa sektorer kan därför endast ske livsmedelsindust-attsenare genom
rin förädlar alltråvarorna i högre grad för skapa mervärde föratt ett
producenter och konsumenter.

För livsmedelsindustrin, tidigare huvudsak hafti tillträde tillsom
den internationella marknaden med endast fåtal frihandelspro-s.k.ett
dukter, har EU-medlemskapet likaså inneburit fullständigt tillträdeett
för produkter tillsamtliga EU-marknaden- och till världsmarkna-även
den lika villkorpå den övriga livsmedelsindustrin Samtidigti EU.som
har medlemskapet givetvis inneburit ökad konkurrens på hemma-en
marknaden från EU-företag. betydelsefulla frånDet utvecklingssyn-

livsmedelsindustrinpunkt jordbruket och i Sverige verkar alltiär att nu
internationell marknad.väsentligt på en

EU-marknad drygt gånger svenska40 denDagens är större än na-
antal konsumenter. Med ytterligaretionella marknaden i med-mätt sex

lemsländer år marknaden deninom 5-10 55 gångermotsvarar ca
svenska marknaden. Marknadsutvecklingen innebär således mycketen

följerför svensk livsmedelssektor. Med möjligheternautmaningstor
påtagligt framgångs-ökad konkurrens. bliFörnämnts även attsom en

marknadernarik på de och försvara marknadspositioner påsinanya
hemmamarknaden måste den svenska livsmedelssektom inter-vara

konkurrenskraftignationellt det gäller produkter ochproduktion,när
marknadsföring.

konkurrensförmågaLivsmedelssektoms bestäms nationellt deav
förutsättningar de förutsättningarävennaturen statenger, men av som
skapar. Samtidigt konkurrensen internationell. Vill främjaär statennu
livsmedelssektoms utveckling så den kan hävda densig på natio-att
nella samtidigt expanderamarknaden och internationellt får de åtgärder

form avgifter och skatteri lagstiftning, åläggs näringen stat-somav av
avvika fråninte på avgörande omvärldens. första handIsättetten,

gäller detta förhållandena gäller inom EU. framgångFör krävssom
jämbördigajämbördiga villkor med omvärlden. Utan villkor detär up-

penbart eftersträvad uteblir ochexpansion det till och medatt atten
finns för krymper.risk livsmedelssektom i Sverigeatt

EU-medlemskapet fick jordbruketFörst och livsmedelsin-genom
dustrin möjligheter produktersina andraatt nä-exporterasamma som



Kapitel 4 51SOU 1997: 167

livsmedelsindust-politikentidigare fördaeffekt denringar. ärEn attav
konkurrenter in-svensk industri sinaefter såväl övrigrin hamnat som

Livsmedelsin-ochinternationaliseringgällerdetEU, export.närom
produktutvecklinghandikappdettaöverbryggadustrin måste genom

offensiva exportsatsningar. Detprodukter och ärhögförädlademot mer
medstarkakonkurrenternaunderläge ochiemellertid svårt ärsatsaatt

direkti-framgårhar här,exportkanaler.upparbetade Statenofta avsom
förbranschutvecklingenvidmedverkasärskilt attett av enansvarven,

förutsättningama.påverkadestarktvilken tidigarestaten
livsmedelsindustrinsför stärkabetydelseavgörandeFoU attär av

emellertidLivsmedelsforskningen harkonkurrenskraft.internationella
livsme-satsningen påstatligaDenprioriteratstidigare inte staten.av

konkur-omfattning ibetydligt mindredärför ändelsforskning är av
marknaden. Sverigeinternationelladenarbetatrentländerna motsom

livsmedelsområdet,forskningsprogram inomnationelltsaknar ett me-
nationellaomfattandeharkonkurrentländemade viktigastedan pro-

gram.
utvecklinglivsmedelsindustrins långsiktiga ärförförutsättningEn
internationellforskningsområdet utökas till jämförbarpåatt resurserna

Ökad högrekundanpassning,effektivtpåoch tillvara sätt.nivå etttas
produkterför livsmedelsindustrinsförädlingsgradoch högrekvalitet

be-forskningökande andel denbör åstadkommas att somen avgenom
forsk-högskolor,samverkan mellanoch sker idrivs koncentreras

och industri.ningsinstitut
jordbruket. Detutveckling finnslivsmedelsindustrins iförBasen

livsmedelsindust-mellan jordbruket ochsambandavgörandefinns ett
utveckla det kva-ytterligareförutsättningarfinnas godabörrin. Det att

på.dag byggerlivsmedelsproduktionen isvenskadenlitetskoncept som
primärproduktionförutsättningar bedrivahar naturligaSverige att en

växtskyddsmedel. Dethandelsgödsel ochbegränsade insatsermed av
vilketoch betesmark i Sverige,åker-relativt ärocksåfinns gott enom

animaliepro-svenskamiljöanpassad produktion. Dengrund förbra en
djurskydd ochställda krav påmycket högtmedbedrivsduktionen

långtgåendeockså relativtdjurskyddslagensvenska ärdjurmiljö. Den
Livsmedelsin-länder.andrabestämmelser imed motsvarandejämfört

produktionenföravgörandedockbetalningsförrnåga attdustrins är av
stimuleras.skall kunnajordbruksråvaror hög kvalitetav

Utredningens förslag4.4

fäster vid livsme-vilken viktosäkerhethar tidigare rått statenDet om
statsminis-minskatosäkerhet hardelsnäringen. avsevärtDenna genom

1996:öppnande höstenriksdagenstal vidterns
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"Livsmedelsproduktionen skall bidra till Sverige regional ba-iett
lans, uthållig tillväxt och ökad sysselsättning. Jordbruket ären en
framtidsnäring. Därför utvecklas för lantbruknäringspolitiknu en
och landsbygd. Hela skall leva.Sverige "

inställning befästesDenna vid statsministerns tal vid riksdagens
öppnande hösten tankegångar återfinns1997. Samma i utredningens
direktiv.

Utredningen det nödvändigt för livs-statsministernsattanser vara
medelsnäringen positiva uttalande befästs riksdagen. Osäkerhetäven av
får vad fortbe-inte råda gäller inställning till livsmedelssektomsstatens
stånd och utveckling. Utredningen föreslår därför antal riktlinjer förett

främja företagandet antagande dessalivsmedelssektorn.inom Ettatt av
riktlinjer skulle kunna bidra till den stabilitet och långsiktighet som
krävs för framtidstro och långsiktiga investeringar livsmedels-inom
sektorn.

Vad gäller beredningen livsmedelsfrågoma inom Regeringskans-av
liet för flerasker detta närvarande på departement. Jordbruksdeparte-

för jordbruk, fiske, trädgårdsnäring, djurskyddrennäring,mentet svarar
högre utbildning och forskning Närings- och handelsdepar-samt m.m.

småföretagarpolitik,för näringspolitik, konkurrensfrå-tementet svarar
expoitfrämj ande, forskningsfrågor Finansdepartementetvissagor, m.m.

lagstiftning i anknytning till detta.för beskattningsfrågor ochsvarar
utbildningsfrågor, Social-Utbildningsdepartementet handhar bl.a. om

hälsofrågordepartementet och och Miljödeparte-for alkohol-svarar
frågor och genteknik. Arbetsmarknads-bl.a. miljöskyddmentet om om

departementet och handläg-bereder sysselsättning slutligen,frågor om
för livsmedel. splitt-Inrikesdepartementet konsumentfrâgor Dennager

beredningen försvårar den helhetssynring i många departement somav
enligt utredningens bedömning finnsviktig. Detär närat.ex. ett sam-
band mellan inom och produktionen be-FoU råvaruproduktionen av
redda livsmedel och därmed också sammanhängande frågor bl.a.om
konsumentens hälsosamma produkter. Vidareintresse säkra ochav
finns samband kvali-det eller i alla fall finnasborde näraett en-

inriktningen målgruppertetskedja mellan kvalitén och på ipå råvaror-
både hemmamarknadenmarknadsföringen för livsmedelsindustrin, på

och på exportmarknader.
överväganden arbets-Inom Regeringskansliet regeringenspågår om

fonrier. Utredningen har ställning till vilka organisatoriskainte tagit
former livsmedelsfrågorna bör behandlas Regeringskansliet.inom En-
ligt utredningens bedömning be-talar dock övervägande skäl för att
handlingen livsmedelsfrågoma Regeringskansliet huvudsak böri iav

samlade vid departement.ettvara
Utredningen har koncentrerat företagandets villkor livs-sig på inom

måldetta sammanhang de övergripandemedelssektorn. I måste även
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uppmärk-jordbrukspolitiken i EUför dengäller gemensammasom
livsme-jordbruketbara ävenpåverkar intemål utanDessasammas.

emel-jordbrukspolitiken ärSverige. Dendelsindustrin i gemensamma
kommerpolitikenreformering attochomarbetning,lertid under aven

dessaproduktrnässigtbreddochomfattningVilkengenomföras. som
dagsläget.oklart imål får är

förmålövergripandeföljandeföreslagitharKomiCAP-kommittén
jordbrukspolitik:EU:s gemensamma

möjliggöra:tillsyftajordbrukspolitik skall att"E Uss gemensamma
skäligalivsmedel tillsäkrautbudochbrett varieratett av°

priser,
jordbruk.hållbartlångsiktigtett°

jord-kommitténenligtmål skallövergripandetvådessaUtöver
distributionochförädlingproduktion,tillsyftabrukspolitiken attäven

sådantpå sättlivsmedel bedrivs attettav
främjas,ochmångfalden bevarasbiologiskaden-

bevaras,kulturmiljöer
odlingslandskap främjas,varieratett

miljöbelastningen minimeras,
djurskyddskrav,ställdamed högtskeranimalieproduktionen

landsbygd främjas,levandebalans ochregional enen
främ-jordbruk EUkonkurrenskraftigt inominternationelltett

jas.
denförändringar iföreslagitocksåharEU-kommissionen gemen-

föreslås"Agenda 2000policydokumentetjordbrukspolitiken. Isamma
fortsattreformer1992 årsutvidgningochfördjupning genom enaven

utarbetandetochutbetalningardirektaprisstöd tillfrånövergång genom
tillkomplementlandsbygdspolitiksammanhängande ett re-somenav

jordbrukspolitiken.fonneringen av
förmålantalföreslagitkommissionenhar2000 ettAgenda re-enI

jordbrukspolitik:formerad gemensam
förgemenskapenoch utanför attkonkurrenskraft inom"Okad°

kantill fullo utnyttjaEUproducenterna inomsäkerställa po-att
världsmarknaden.påförändringarsitiva

grundläggan-bådalivsmedelskvalitetoch ärLivsmedelssäkerhet°
konsumenterna.skyldigheterde gentemot

levnadsstandardskäligjordbruksbefolkningentillförsäkraAtt en°
intäkter.gårdarnasStabiliseringtillbidraoch att aven

jordbrukspolitiken.denmiljömål iIntegrering gemensammaav°
inkoms-ochsysselsättningtillmöjligheteralternativaskapaAtt-

familjer.och derasjordbrukareförter
lagstiftning. "förenkla U:sEAtt°

förstärkt iochförslagetsvenskabåde detiframgårklartDet som
internationellökadfrämjaförslag strävanär attkommissionens enen

kunnaskallfulltför denlivsmedelssektom utkonkurrenskraft hos att
världsmark-påförändringartill expansionmöjligheterdeutnyttja som
blirfastställsslutligenjordbrukspolitikmedför. Den gemen-naden som
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för medlemsländerna. Medlemsländerna utformar dock själva för-sam
utsättningarna för företagandet inom livsmedelsområdet.

Mot denna bakgrund föreslår utredningen nedanstående nationella
riktlinjer för livsmedelssektom i effektivSverige. En livsmedelspro-
duktion till för hela landet- företagen,är de anställda, handelnnytta
och för konsumenterna. Genom utredningen främst behandlat jord-att
bruket och livsmedelsindustrin, föreslås här riktlinjer för företagandet.
Riktlinjerna bör enligt utredningens mening uttryckas i generella termer
där huvudlinjen klart uttalad. Sedan det företagensär uppgift påär att
marknadens villkor konkurrenskraft.sin finnspröva Det exempel från
andra länder där och företagen samordnat uppträdandestaten ettgenom
framgångsrikt genomfört uppställda mätbara mål. formDenna av ge-

agerande mellan och näringslivet saknar dock traditionmensamt staten
i Sverige och utredningen har därför endast böransett att staten ange
generella riktlinjer.

Förslag till nationella riktlinjer för främja företagandet inomatt
livsmedelssektom Sverige:i

Livsmedelssektorns internationella konkurrenskraft skall stärkas°

En stärkt livsmedelssektor Sverige, kan konkurrerai interna-som
tionellt, nationellt Livsmedelssektornär intresse. Sveri-ärett en av

betydande nationellt, regionalt och lokalt.näringsgrenarmestges
U-medlemskapetE har inneburit livsmedelssektom allti väsent-att

ligt verkar på internationellt konkurrensutsatt marknad. ef-Etten
fektivt jordbruk har förutsättningar vid jämbördiga villkor medatt
omvärlden konkurrenskraftigt. Livsmedelsindustrins interna-vara
tionella konkurrenskraft måste stärkas påtagligt, kraftigatrots att
ejfektiviseringsåtgärder vidtagits under år. Det endastärsenare en
livsmedelsindustri stark på hemmamarknaden kan kon-ärsom som
kurrera internationellt.

Internationell konkurrenskraft lönsamhetoch nödvändigär en
förutsättning för livsmedelssektom skall kunna bidra till ökaatt att
sysselsättningen, lägga grund för goda villkor i övrigtsamt att en
för de verksamma sektorn.inom

likvärdiga kønkurrensvillkor skall eftersträvas för jordbruket och-
livsmedelsindustrin i Sverige och iE U

Livsmedelssektorns konkurrensförmåga bestäms nationellt deav
förutsättningar de förutsättningarävennaturen statenger, men av
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Konkur-internationell.konkurrensen ärsamtidigtskapar, nusom
importerade råvarorochsvenskproducerademellanrensneutralitet

skall kunnalivsmedelssektornföravgörandeproduktereller attär
internationelladeochnationelladenpåframgångmedkonkurrera

skalllivsmedelsindustrintillråvarorProducentermarknaderna. av
kan kon-produktioneffektivviddeförutsättningarsådana attges

be-Nationellaprodukter.ellerimporterade råvarormedkurrera
skallsektornåläggsskatteroch statenavgifterstämmelser, avsom

förhållandenafrån in-handförstaomvärldens,från iavvikaendast
skäl föreligger.särskildaE närom

konkurrens-tillkvalitetlivsmedelsråvaror godProduktion avav°
stimulerasskallpriserkraftiga

livsmed-tilltillgånghaberoendeLivsmedelsindustrin är attav
kun-förkonkurrenskraftiga priser atttillkvalitethögelsråvaror av

internationelladenpåochhemmamarknadenpåhävda signa
miljöanpas-påbaseratkvalitetskonceptetsvenskamarknaden. Det

djur-försvarbaretisktochsundoch påproduktionsmetodersade en
ochnationellt inter-konkurrensfördelviktighållning kan utgöra en

jordbruks-svenskapåbaseradlivsmedelsindustrinationellt för en
iträdgårdsnäringen,inklusivejordbruket,svenska sområvaror. Det

konkurrens-jämbördigadetkonkurrenskraftigtgrunden är gesom
förutsättningarharEU-länder,andraproducenterna imedvillkor

ställerlivsmedelsindustriochkonsumenterde kravuppfyllaatt som
livsmedlen.på

livsmedelssektornsfrämjas förskallutvecklingoch ex-Forskning-
pansion

gällerdetkonkurrentländer närefterligger sina närmasteSverige
livsmedelsområdet. Sverigepåutvecklingochforskningpåsatsning

livsmedelsområdet,forskningsprogram inomnationelltsaknar ett
nationellaomfattandeharkonkurrentländernaviktigastedemedan

program.
påökningmedFoU-programnationellt resursernaEtt aven

kombinationnivåinternationell ijämförbartillforskningsområdet
fznda-forskningsinsatserna ärsamordningbättremed avaven

utveckling.långsiktigalivsmedelsindustrinsbetydelse förmental
uppnåkonkurrenskraft ochlivsmedelsindustrinsstärka enFör att

förförädlingsgradoch högrekvalitethögrekundanpassning,ökad
forsk-denandelökandebörprodukterlivsmedelsindustrins aven
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bedrivsning ske samverkani mellan högskolor, forskningsin-som
och industrin.stitut Samtidigt bör nationella och internationella

marknadsaspekter uppmärksamhet vid bedömningenstorges av
forsknings- och utvecklingsprojekten.

Livsmedelsexporten skall främjas°

Livsmedelsindustrin Sverige har till följdi nationell och interna-av
tionell påverkan kommit efter förhållande tilli svensk industriövrig

det gäller internationalisering ochnär förhål-även iexport, men
lande till konkurrenterna EU. Bristandeinom erfarenhet inter-av
nationell marknadsföring betydande konkurrensnackdelär fören
den övervägande delen livsmedelsindustrin. delarFör storaav av
livsmedelsindustrin kan avgörande för god lönsamhetexport vara
och till och med dess överlevnad. En misslyckad kan fåexport stora
konsekvenser för råvaruledet, där minskat marknadsunderlagett
därmed uppstår.

Samtliga U-länder har nationellaE för exportfrämjandeprogram
jordbruks- och livsmedelsprodukter. utökatEtt förav program ex-

portfrämjande åtgärder samverkan med livsmedelsindustrini och
för offensivt och långsiktigt marknadsföra svenska livsme-staten att

delsprodukter på exportmarknaderna bidrar till hela livs-positivt
medelssektorns utveckling. En sådan konsekvent programsatsning

för kombination medi motsvarandeexporten, programsatsningen
på FoU, stark och livsmedelssektor.expansivger en

Producenterna skall i produktionen livsmedel tillförsäkra kon-- av
produkter säkrasumenterna är och god kvalitet till skäligasom av

priser

skyldighetDet konsumenternaär livsmedel produ-gentemot atten
säkracerade och framställsSverigei är på miljömässigt till-ett

fredsställande och med högt ställda kravsätt på bl.a. djurhälsa,
djurmiljö och djuretik. Jordbruket Sverige skalli sådana förut-ges

det vid effektivsättningar produktion internationellt kon-att ären
kurrenskraftigt. Producenter andra länderi tvingande lagstift-utan

därmed fördelar på denning svenskainte marknaden.ges
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så livsme-bedrivas produktionenLivsmedelspolitiken skall att av°
bl.a. det gällerökade valmöjligheter, närdel konsumenternager

resurshushållandefrån produktionssystemprodukter

produk-integreradresurshushållande produktionssystemViktiga är
integrerade produk-produktion. denoch ekologisk InomIPtion

metoderoch kemiskabiologiska, tekniskabalanserastionen noga
socialalönsamhet ochtill miljö,varvid hänsynvarandra, tasmot

Ekologiskkontraktsodling Sverige.används ofta vid iaspekter. IP
och påförnyelsebarapå lokala och jor-byggerproduktion resurser

tillproduktionsförmåga. Djurtäthetenbiologiskadens anpassas
bekämpningsmedel ochKemiskafoderproduktionsförmåga.gårdens

odling.ekologiskanvändshandelsgödsel inte i

så olikai landetsbedrivas företagenskallLivsmedelspolitiken att°
livsme-produktionförutsättningar förmöjligabästadelar avges

del.

förutsättning förRåvaruproduktion hela Sverige äri geogra-enen
tilltendensfinns klarlivsmedelsindustri. dagDetfiskt utspridd i en

livsmedelsproduktionmångfacetterad och småskaligatt en mer -
storskaligafram vid sidan denbaseradofta lokalt växer pro-av-

kom-viktigtoch medelstora företagensmåduktionen. De utgör ett
besittasjälva kanföretagen samtidigt detill deplement större som

tillväxtpotential.högen

skallSmåföretagandet livsmedelssektornnyföretagandet inomoch0
stimuleras och utvecklas

företag kan också skapasarbetstillfällen ochNya attgenomnya
med högpå nischprodukterinriktasoch produktutvecklingforskning

samverka förlivsmedelspolitiken börförädlingsgrad. Regional- och
livsmedels-nyföretaganderegionaltstimulera lokalt och inomatt

nischgrö-sysselsättning.också Nyaskapassektorn. Därigenom ny
basproduktiontill jordbrukarnasbli komplementviktigador kan

gällan-arbetstillfällen. Tillämpningeninkomster ochoch avge nya
utsträck-bör görligastelivsmedelsproduktionbestämmelser för ide

villkor.småföretagenstillning anpassas
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Jordbrukets konkurrenssituation5

Syftet med detta kapitel redovisa det svenska jordbruketsär att
struktur dess lönsamhet och konkurrenskraft, i första hand isamt

betydandeförhållande till Finland och Danmark. länderDessa är
konkurrenter till den svenska livsmedelssektom.

Utredningen konstaterar har några klimatrnässigaSverige inteatt
konkurrensfördelar för nå volymer driften jordbruk iiatt stora av

och detförhållande till Mellan- Sydeuropa. Sammantaget har svens-
jordbruket och kostnadshöjande bestämmelserka högre skatter än

konkurrentländema Finland och Danmark. Såväl svenska energi-
bestämmelser djurhälsa och liknande etiskaoch miljöskatter som om

kostnadslqävanderegler betydligt i Finland och Dan-änär mera
kostnaderna för jordbruksmarkmark. Samtidigt bl.a. lägre i Sve-är

rige.
efterjordbruket arbetar EU-inträdet helt kon-svenska iDet en ny

har dock erfarenhet arbetaJordbruket inte ikurrenssituation. attav
Är jordbruketdet danska jordbruket.konkurrensmiljö såsom t.ex.en

livsmedelsindustrin tillgångkonkurrenskraftigt, får inte hellerinte
sådan kvalité in-till inhemska råvaror till sådant pris ochett som ger

jordbruketkonkurrensmöjligheter. svenskadustrins produkter Det
beroendeömsesidigtoch delar livsmedelsindustrin ärstora avav

varandra.
under främstJordbrukets lönsamhet förbättrats något år 1997,har

jordbru-Driftsöverskottet för det svenskaökat miljöstöd.ettgenom
konkurrentländeri våraket dock fortfarande betydligt lägre änär

tillekonomiska möjligheterFinland och Danmark. få bättreFör att
detökade för ökad investeringsvilja behöverinvesteringar och en

jordbruket driftsöverskott. Förbättringen kan åstad-svenska ökatett
kommas olika åtgärder. åtgärd minska vissa kostna-En är attgenom

jordbruket.der för
Utredningen föreslår jordbruket får beskattning påatt samma

medför för jordbruketoch eldningsolja industrin har. Detta ensom
kr/år.kostnadsminslcning med omkring 360 miljoner
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Vidare bör effektiviteten öka inom det svenska jordbruket. En åt-
gärd för ökad effektivitet kraftiga satsningar utbildningpå och kom-är
petenshöjning i första hand under fyraårsperiod. Inriktningenen av-
dessa satsningar och kostnader för medverkan i dessa satsningarstatens
föreslås bli föremål för översyn.

olika formerFör strukturåtgärder investeringsstöd till jord-t.ex.av
bruket, där medfinansieringEU:s genomsnittligt 33 %, uppgår detutgör
hittills outnyttjade EU-medel till 10-14 miljoner ellerutrymmet av ecu,
30-42 miljoner inklusive svenska medel. Utredningen föreslår attecu
strukturramen skall till fullo kunna utnyttjas under år 1999. För att ut-

fordras svensknyttja medfinansiering på miljoner170-235ramen en ca
lcronor. sammanlagda strukturåtgärdemaDe ökar därigenom med ca
255-355 miljoner kronor. Nivån fr.o.m. år 2000 blir beroende vilketav

erhåller efter kommande budgetförhandlingarSverige i EU.utrymme
Det svenska jordbrukets kostnader för skatter avgifteroch torde hö-
till de högsta råder ocksåinom EU. Det "skattekonkurrens mel-ra en

Även efter förändringarlan EU-ländema. beskattningen ochav av
kommer det svenska jordbruketeldningsolja, belastas skatter ochatt av

avgifter saknas eller högre i konkurrentländema.är änsom
gäller i första hand skatt på dieselolja och handelsgödsel.Detta Be-

skattningen har konkurrenssnedvridande effekt för det svenska jord-en
bruket. harmoniseringOm inom inte sker jordbruketsEUen av pro-
duktionsskatter deinom två åren bör de totalasvenskanärmaste pro-
duktionsskattema för jordbruket, enligt utredningens mening, anpassas
till nivåer med beskattningen jordbruket i våra konkurrentländer.av

föreslårUtredningen olika former initialstödstatenatt genom av
skall stödja verksamhet för nyetablering nischprodukter inom jord-av

underbruket. och havtorn, förutsättning verksamhetent.ex. attnypon
bli lönsam.på sikt har goda möjligheter att

åtgärder utredningenDe föreslår medför förbättring jord-vissen av
brukets ekonomi. Därigenom också förbättrade möjligheter föruppstår
jordbrukama effektiviseringar kunna leve-och investeringaratt genom

bra livsmedelsråvaror till konkurrenskraftiga priser till livsmed-rera
elsindustrin i Sverige. förbättrar livsmedelsindustrinsDetta i sin tur
konkurrenskraft och därvid förbättras avsättningsmöjlighetema påäven
lång sikt för jordbrukets produkter.

Inledning1

Jordbruket arbetar flerainom EU i avseenden under andra konkurrens-
villkor vad gäller för de flesta övriga förnäringsgrenar. Dettaän ärsom
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övrigt unik, detsammasituation inte gäller blandär t.ex.en som
medlemsländer.OECD:s

jordbruketdet svenska innebär medlemskapetFör i EU återgången
till mycket liknarreglering i den tillämpades förei Sverigeen som som

livsmedelspolitiska beslut. flera1990 års På områden kan regle-EU:s
begränsanderingar de tidigare svenska.sägas ännu änvara mer

Till skillnad från det svenska gränsskyddet syftade tilli principsom
höja på importerade livsmedel tillpriset svensk nivå, innebär EU:satt

gränsskydd uttalad preferens för jordbruksråvaror producerade inomen
EU. Genom helt saknar gränsskydd på områdenEU vissa protein-att
foder import vissa kvantiteter kan ske eller till nedsattattsamt utanav
gränsskydd dock tullskydd helt centralainte EU:s "vattentätt". Påär

innebär dock preferens för jordbruketvaruområden EU:s det attegna
det blir olönsamt för livsmedelsindustrin köpai princip råvaroratt utan-
för Eftersom prisnivån på livsmedel högre påEU. inom EUär än

normalfallet hjälpvärldsmarknaden måste överskott medi exporteras
exportstöd. vissa förädlade tillämpasFör utjämningssystemvarorav

innebär industrin får tillgång till råvara till världsmarknadspris.attsom
uttalad målsättning för den svenska jordbrukspolitiken före årEn

eventuell överskottsproduktion skulle till1990 koncentrerasattvar
spannmålssektom. Orsaken till detta kostnaderna för avsättaatt attvar
överskotten skulle Samtidigt fanns för råvaru-minimeras. ett system
kostnadsutjämning för livsmedelsindustrin syftade till industrinattsom
skulle kunna livsmedelkonkurrera med såväl importerade påsom
världsmarknaden.

Den principiella uppbyggnaden det tidigare svenska systemetav
såledesskulle tillämpat inneburit lika konkurrensvillkor för importrätt

hemmaproduktion.och
livsmedelspolitiskaDet beslutet år 1990 innebar exportbidragatt

inte skulle utgå för svenska jordbruksråvaror. livsmedelsin-kunna För
emellertiddustrin behölls råvarukostnadsutjämningssystemet. bort-Ett

tagande detta skulle ha inneburit svensk livs-antingensystem attav
medelsexport omöjliggjorts eller diskriminering svenska råvaror.en av

Även med för råvarukostnadsutjämning emellertid densystemet var
svenska förädlade livsmedel koncentrerad till fåtalexporten ettav pro-
dukter.

delvis medlemskapetTrots reglering innebär ändå i EU enen ny
starkt förändrad konkurrenssituation för svenska jordbruket och fördet
livsmedelssektom. finnsAvgörande det inte några gränshinderär att
mellan medlemsländerna och konkurrensen därmed fri.äratt
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Allmänt jordbruket i5.2 Sverigeom

jordbruket5.2.1 Produktionen i

Utvecklingen de årens jordbruksproduktion redovisas i10senasteav
tabell 5.1.

svenska jordbruksproduktionen under åren 1986-1990,Tabell 5.1 Den
Miljoner kg.1993-1996.

Produkt 1986- 990 1993 1994 1995 1996
954Spannmål 521 5215 4413 4791 55
145Oljeväxter 358 352 222 224
430Sockerbetor 2 355 2 478 22 351 2 535
853976 763 791Matpotatis 8l 7

282 348Stärkelsepotatis 370 - -
3193 304 3Mjölk 3 400 3 352 3 421
138Nötkött 141 143139 142
3 l 9Griskött 291 306 309299

3,5 3,6Fâr- och lammkött 4,2 4,15,0
Fjäderfákött 65 75 80 8246
Ägg 103 105 110124 107

SCE, ordbruksekonomiska meddelandenKälla: Jordbruksstatistik årsbok J
jordbruksverk.Statens

dagens förhållanden 5,5-6normalskörd spannmål vidEn motsvararav
halvangenomsnittsskörden under andramiljoner dvs. något änton, mer

dåunder första halvan 1990-talet,1980-talet och betydligt än avmerav
den svenska total-omställningsprogramrnet påverkadebl.a. det svenska

produktionen.skörden. normalår 25 %Under exporterasett av
bl.a.minskat dramatiskt under år,Svensk oljeväxtodling har senare

jämfört med spannmål harekonomiska villkorenföljd deattsom en av
hälftenförhållanden måste rå-förändrats starkt. Vid dagens änmer av

förädlingsindustü. dennatill svensk Fortsätterimporteras ut-varan
svensk industri för-möjligheterna bibehållaveckling kommer attatt en

påtagligt.sämras
relativt stabil utveckling under 1980-Sockerbetsodlingen visar en

Efter EU-inträdet kan ökning odlingenoch 1990-talen. note-en svag av
ras.

Efterstarkt årsmånen.Matpotatisproduktionen påverkas relativt av
främst förädlade produkter på-EU-inträdet har importkonkurrensen av

stärkelse-Fabrikspotatis odlas dag endast förverkat sektorn starkt. i
potatis.tillverkades konsumtionsspritframställning. Tidigare även av
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Mjölkproduktionen ligger dag något lägre jämförti med den senare
delen 1980-talet. produktionDagens ligger den svenskaruntav
landskvoten miljoner3,3 ton.om

Efter viss uppgång nötköttsproduktionen under 1990-talet,en av
Ökadminskar i dag denna produktion. importkonkurrens och lönsam-

hetsproblem samband medi BSE-krisen förklarar detta.
Grisköttsproduktionen och fjäderfäköttsproduktionen har ökat under

följdl990-talet, främst till stark efterfrågan. utvecklingDennaav en
bedöms fortsätta under produktionsförhållanden.gynnsamma

Äggproduktionens utveckling under l990-talet sammanhänger med
den inhemska avregleringen börjani 1990-talet med beslutetsamtav

avveckla dagens burhållningssystem.successivtatt

5.2.2 Struktur

förändrade pris-, stöd- och kostnadsnivåemaDe inom jordbrukets pri-
märled följt medlemskapet har också inneburit förändringar isom av
produktionsinriktning och struktur. Riktning och styrka den ständigti

strukturrationaliseringen harpågående således påverkats.
ÅrAntalet jordbruksföretag har minskat.successivt antalet1991 var

lantbruksregistretjordbruksföretag enligt och94 000 år 1996 ca
Till från tidigareskillnad års statistik ingår siffror91 000. i 1996 års

åkermarkföretag med ha medminst 2,1 mindre 0,3 haäven änmen
brukad åkermark. Antalet sådana företag skattas till 3 år 1996. Gra-500
den specialisering under och framgårår 1994 år 1996 tabell 5.2av av
och tabell 5.3.

hänföras driftsinriktningFör till viss krävs tred-minst tvåatt atten
jedelar företagens arbetsbehov hänför sig till motsvarande drifts-av

Årtabell arbetsbehovet.5.2 ocksåI hade omkring1996gren. anges
jordbruksföretag arbetsbehov51 000 under arbetstimmar.800 Dessaett

företag kan fritids-, pensionärs- eller deltidsjordbruk.utgöra An-anses
delen brukare dessa företag helti beroende inkomsterna frånärsom av
jordbruket marginell. mycketI andel företagdessa harär storen av
emellertid brukarfamiljen betydande tjänsteinkomst. Sätts gränsenen
för heltidsjordbruk vid 1 600 arbetstimmar uppgick antalet heltidsjord-
bruk till omkring Endast26 000. 900 företag7 såär överstora,ca
4 arbetstimmar, anställd arbetskraft kan000 spela någon störreatt antas
roll företagen.på



64 Kapitel SOU 1997:5 167

Antal företag år efter driftsinriktning och arbetsbehovTabell 5.2 1996 i
jordbruket.

Driftsinriktning SamtligaArbetsbehov
Husdjurs- Blandat Småbrukstandardtimmar Växt-

odling skötsel jordbruk
6 561 2 091 34 927 50 971-799 392 7

800-1 599 3 743 8 000 1 897 13 639-
054 624l 600-2 399 1428 5 143 1 7-
547 6 1362 400-3 199 826 4 761 -

4 5823 200-3 999 447 3 797 338 -
903087 6 162 653 74 000- l -

90 854Samtliga år 13 922 35 424 6 581 34 927
1996

urvalsbaseradeuppgifter.Källa: lantbruksregistret,SCB,

minskat. med enbartjordbruksföretag har såledesAntalet Företag växt-
har bak-odling ökat med sedan EU-inträdet. sinhar dock 10 % Detta

slutar animalie-trend där lantbrukare medgrund dels allmäni somen
detväxtodling, dels företag gick in iproduktion fortsätter med att som

åren åter har akti-svenska omställningsprogrammet under 1991-1992
förhållandena förjordbruksdriften. Vidare kan de något stabilareverat

ha bidragit till utvecklingen.spannmålsproduktion i EU

arbetsbehov jordbruketföretag efter driftsinriktning och iTabell 5.3 Antal
åren 1991-1996.

SamtligaDriftsinriktning
SmåbrukHusdjurs- BlandatVäxt-

jordbrukodling skötsel
938435 33 219 93628 39 656 71991 13

32 528 92 234696 7 1451992 12 865 39
32 736 9184938818 73181993 12977
32 594 90 46338 166 7 0411994 12 662
31 369 87 68236 607 6 8191995 12 887

534134 927 901996 13 992 35 424 6 581
I ha brukadår ingår med mindre 0,3 åkermark.1996 företagFrom. än

lantbruksregistret, urvalsbaseradeuppgifter.Källa: SCB,

företag med husdjursskötsel minskat sedan århar antaletDäremot
År antalet jordbruksföretag specialinriktning på1994 med1991. var

husdjursskötsel och Minskningen38 200 år 1996 35 400. av an-ca ca
fortsattsåledes långsiktig trendtalet gårdar med husdjur ävenär somen

EU-inträdet.efter
förändrats särskiltden totala åkerarealen harMedan i Sverige inte

ha-fortfarande till miljonermycket sedan år uppgår den 2,81993 ca-
medgårdarhar gårdamas storlek förändrats. Under 1990-talet har upp

År tillmarkant. uppgick antalettill ha odlad mark minskat 199610 ca
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minskning har skett32 000. En antalet jordbruksföretag medäven av
ha åkermark. med mellan10-15 Företag 50-100 ha under denvar

nämnda perioden i oförändrat, drygt Antalet företag11 000.stort sett
med åkermark ökade däremot från100 ha år till4 000 1990 4 700över
år 1996.

genomsnittliga arealen åkermarkDen uppgick år 1996 till ha,31,1
vilket ökning med ha förhållandeinnebär 2 i till år Vid fö-1990.en ca

med ha åkermark uppgick år den genomsnittliga30 1996änretag mer
arealen till ha. genomsnittliga mjölkkobesättningen har ökat73 Denca
från 22,2 mjölkkor 1990 till 28,3 år 1996.

Vegetabilier5.2.3

svenska åkerarealens fördelning på olika växtslag årenTabell 5.4 Den
företag med ha1993-1997. minst 2,1 åkermark.Avser

prelVäxtslag 1993 1994 1995 1996 1997
Brödsäd 290 800 301350 800 100 368 100 373 200

882 400 803Fodersäd 802 400 400 848 100 896 200
Baljväxter 18 000 16 900 21 200 27 200 50031
Vall och grönfoder-

058085 700 1 094 200 1 900 1 019 700 1 043 2001växter
Potatis 36 300 33 000 35 000 36 600 36 500

och rybs 145 500 128 500 104 600 65 400 65 000Raps
Sockerbetor 60 80051 300 53 400 57 500 59 200

växtslaglÖvriga 53 50062 500 63 100 55 700 49 900
Träda 187 90056 000 52 900 278 600 268 700

900utnyttjad åkermark 800 68 500 66180 500 175 300 59
åkermark 600Summa 2 100 2 766 600 2 811 500 2 814779 700 2 780

med mindreFöretag
utnyttjad0,3 haän

åkermark

Areal 46 10062 800 63 000 - -
Antal företag 400 700 4 9005 5 - -
1 Till växtslag har räknats frövall, oljelin, energiskog, trädgårdsväxter ochövriga
"andra växtslag".
Källa: lantbruksregistret.SCB,

åkerarealen för företag med ha åkermark uppgicktotala minst 2,1Den
ökning frånår ha, vilket med 000 ha1996 till 2 812 000 50är näraen

Ökningen beror främst på år 1996 ingår företagföregående år. ävenatt

17-14273
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med mindre 0,3 ha utnyttjad åkermark. Arealen åkermark vid dessaän
Åkerarealensföretag år 1996 skattas till 27 400 ha. fördelning på olika

växtslag redovisas tabelli 5.4.
Slåtter- betesvallaroch ha år vilket utgjorde1 020 000 1996,upptog

36 åkerarealen. Fodersäd odlades% på 850 000 ha 30 % ochnäraav
brödsäd ha 13 Beräknat efter brödsädpå 368 000 %. åkerarealen är
också det växtslag odlingsareal har ökat efter EU-inträdet.mestvars
Arealen för odling brödsäd, uppgick till ha,år 1994 291 000av som ca
hade år ökat med 82 ha, dvs. med000 28 %. Höstveteare-tre senare ca

del Noterbart dock brödsä-alen svarade för ökningen. är attstor aven
desodlingen relativt omfattande år 1993. ökade odlingenDenävenvar

således resultat årsmånen.under tid är även ett avsenare
fodersäd ökade också från haArealen för odling 803 000 årav -

hade bakgrund övergång tillsin i EU-1995 till 896 000 år 1997. Detta
och stabilare villkor för spannmålsodlingoljeväxtodlingträda, minskad

i EU.

Animalier5.2.4

tabell har under 1990-talet betydande förändringarframgår 5.5Som av
uppfödda Tabellen omfattar företag medskett antalet husdjur. minsti

åkennark eller med djurbesättningar.ha2,1 stora
harmjölkkor minskat under hela 1990-talet. NedgångenAntalet har

efter EU-inträdet. Antalet år 1994 ochfortsatt 509 000även var
preliminära uppgifter ökade antalet mjölkkor år1996. Enligt466 000 år

totala mjölkproduktionen har under årenmed 000.1997 7 Denca
200-3 500 miljoner kg. mjölkkvotlegat mellan Sveriges1990-1996 3

303 miljoner kg. Medelavkastningenfastställts till 3inom harEU per
och låg kg. Antalet korko och har successivt ökat år 1995 på 6 853år

följdökade kraftigtför köttproduktion under åren 1990-1992 som en
antalet mjölk-livsmedelspolitiska beslut, minskningenårs1990av av

dennakor de därefter införda särskilda ersättningarna inomsamt av
ochDärefter har köttkor mellan 153 000produktion. antalet varierat

165 000.
hela 1990-Svinuppfödningen har med små variationer under--

omkring innebär drygt miljonertalet på 2 miljoner, vilket 3,5legat
ökatca miljoner Slaktvikten på harslaktade svin 3,9 år 1996. grisarna

den nyssnämnda produktionenunder perioden, varvid ocksånågot
ÅretÅr föreuppgick produktionen till miljoner kg.1996 320ökat. ca

uppgick produktionen till omkring miljoner kg.305EU-inträdet
frånhar ökat kraftigt under 1990-ta1et-slaktkycklingar 2,7Antalet
fågelköttmiljoner årtill 4,8 1995. Konsumtionen1990miljoner år av

få-1990-talet. totala konsumtionenhela Denunderökathar också av
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gelkött uppgick år till drygt miljoner1990 50 kg och år till1996 om-
kring miljoner kg.83 Konsumtionen och harår i stort settper person
fördubblats från kg år 1990 till kg5 9 år 1996.ca ca

AntalTabell husdjur åren5.5 1991-1997 i Sverige vid utgången av
respektive företagår avser med minst ha åkermark2,1 eller med stora
djurbesättningar.

Husdjur 1991 1992 I 993 1994 1995 1996 1997 preI.
Mjölkkor 528212 525948 524520 509431 118 466 300482 265 473
Kor för

97 653 135791 153555 164578 128 164 170500157 115köttpmd
Kvigor,
tjurar och

543418 565463 548620 560911 595521 616860 612600Sturm
Kalvar 537495 548 100 580671 591569 328 524600542 542999
Tackor och

168178 180067 188944 195736 195439 203338 204500baggar
250605 267394 281743 287692 600Lamm 266410 265697 274

ochSuggor
galml 233 133 249314226 839 249 171 244950 280028 283800
Övriga 2 045920 2 0272331974574 2 079234 068 2 068726 2 054200svin 2 187

exkl.Höns
6063 357 5764 4016145174 5918015 6100270 5708518kyckling

Kycklingar
579920 1662 2 105 1908371 2 175337 1811 509 2 188722 "värpraserav

Slaktkyck-
0343 322 3 778742 3 793857 4 470857 4 812824ingar

U Andrad kate oriindelnin år inkluderar betäcktafr.o.m. 1996 36 000 eännu8 8 ca J
or.gy

saknas.Uppgift
Källa: lantbruksregistret.SCB,

Integrerad produktion5.2.5 IP-

Integrerad produktion IP odlingssystem producerar livsme-är ett som
del och andra produkter med hög kvalitet använda naturligaattgenom

och regleringsmekanismer för förorenadeersättaatt externaresurser
produktionsmedel föroch säkra uthållig odling. vidVikt läggsatt atten

se gårdenhela där växtodling och djurhållning i ba-ett system ärsom
komponenterlans. Väsentliga markensockså bevara och förbättraär att
biologiskbördighet och mångfald. och kemiskaBiologiska, tekniskaen

skall balanseras skall tillmetoder varandra, varvid hänsynmot tasnoga
och sociala aspekter.miljö, lönsamhet

och kontraktodlingarodlarorganisationer under deFlera har senaste
Ävenförs.k. IP-kurser odlare. odlingskontraktåren genomfört har

lagar ochgrundkrav bestämmelsertecknats. i övrigt godEtt är att samt
viktigt också förhållandenajordbrukarsed följs. Ett påärmoment att



68 Kapitel 5 SOU 1997:167

gården och alla odlingsåtgärder skall dokumenteras hållasoch tillgäng-
liga för kontroll. Skadegörare kontrolleras väl utbyggd kon-genom en
troll- och kontrollorganisation finns förvamingstjänst. En IP-odling där
Sveriges Potatisodlares Riksförbund SPOR, Grönsaksodlamas Riks-
förbund GRF och Trädgårdsnäringens Riksförbund samverkar.TRF

viktigt all sådan verksamhet det skall ske konti-Ett i ärmoment att en
nuerlig revidering IP-konceptet där ökar kraven efterhand.av man

för IP-odlingMålen är att:
resurshushållande odlingssystem,produktionen utvecklas mot-

odlingsmetoder användandetprioritera minimerar växt-- som av
skyddsmedel där biologiskt växtskydd prioriteras,
undvika jorderosion och jordpackning mikrolivetså att° gynnas,
tillämpa växtföljd bibehåller markens bördighet,- som

produk-tillgodose konsumentens kvalitetskrav på produkter och-
tionsmetoder,

energisnåla material och metoder för hante-prioritera ochresurs--
ring, packning etc.

praktiska använd-har fått spridning i västvärlden i denIP stor men
det skillnad mellan olika ländernas regelsystem. Gemensamtningen är

dock utbildning odlare, dokumentation odlingsinsatserär samtatt avav
Internationellt samarbete finns dagmärkning produkterna. i inomav

forskning och rådgivning och har strategi-enatsman om gemensamma
EU-kommissionen lade framför växtskyddsornrådet. år 1994 ener

där behovet utveckla den integreradepåpekaderapport att pro-man av
jordbruket.duktionen och miljöhänsyn inomi Västeuropa störretaatt

Ekologisk produktion5.2.6

kemiskahandelsgödsel ochEkologiskt lantbruk bedrivs insatserutan av
det möjligtbekämpningsmedel. Produktionen baseras så långt ärsom

på lokala och förnyelsebara resurser.
kretsloppstankenekologisk produktion ochGrundprincipema i är

rimlig inkomstmöjliga naturliga ävenstörsta omsorg om processer men
finnsoch tillfredsställelse arbetet för producenterna.i Det strävanen

möjligt skallefter naturenlighet, dvs. så små ingrepp igörasatt som
ekologisk djurhållning utformassig iSynsättet ävennaturen. yttrar som

tillgodoses möjliga utsträck-så djurens naturliga beteende i störstaatt

ning.
det ekologiska lantbruket används varken snabblösliga mine-Inom

ralgödselmedel eller syntetiska bekämpningsmedel. Strävan är att er-
kemiska hjälpmedel med kunskap hur bästa kanpå sättsätta om man

klara för-undvika problem med sjukdomar och skadegörare samt att
med växtnäring.sörjning
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den ekologiska odlingen klöverrika växtföljdenMotorn i vallar iär
och balans mellan växtodling och djurproduktion gården.inomen

Kretsloppstänkandet viktigt och vill därför stärka sambandetär man
mellan och land för kunna återcirkulerastad växtnäring ochatt orga-
niskt material. drivs frånFrågan i Sveriges sida motståndetEU men

och ekologisktsprida slam urin på odlad areal inom EUärmot stortatt
och Sverige.iäven

ingår integrerad del produktionssystemetDjurhållningen i påsom en
den ekologiska gården. Grupphållning, lösdrift, betesdrift, möjlighet till
utevistelse under den kalla årstiden och fri tillgång till grovfoder är
krav ställs för alla djurslag. Undantag gäller för mjölkkor ochsom
höns. Djurtätheten till gårdens foderproduktionsförmåga. Deanpassas

de främsta orsakerna tilldjurkoncentrationema, ärstora som en av pro-
blem växtnäringsläckage, därför omöjliga vid ekologisk djur-med är
hållning.

stöd för ekologisk för detSedan år 1995 produktion inomges ramen
för infördessvenska miljöprogrammet jordbruket. Stödet i anslutning

till det svenska medlemskapet i Enbart gårdar anslutna tillEU. ärsom
får marknadsföra produkter ekologiska.kontrollforening sina somen

närvarande finns två godkända varumärken i Sverige: ochKRAVFör
År den ekologiskt odlade kontrolle-% arealen1996 70Demeter. avvar

och kontrolleradrad KRAV 30 % Demeter.avav

den ekologiskt odlade arealen åren 1985-1996.5.1 UtvecklingenFigur av
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KRAV-kontrollen årKälla: jordbruksverk1995, Statens 1997.
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utvecklingen ekologiskt odlad areal åren 1985-figurI 5.1 anges av
dåstadigt ökat sedan år 1985,ekologiskt odlade arealen har1996. Den

uttalade år 1994till ha. Riksdagenarealen uppgick 4 000 ettsomca
odlingtill ekologiskåkerareal bör läggasmål Sveriges10 %att omav

År ekologiskt odladesammanlagdauppgick dentill år 2000. 1996 are-
totala areallandetsvilket 5,8 %alen till ha,162 000 motsvarar avca

åkermark.

nischprodukter5.2.7 Nya

havtom,produkter, ocheller andrakan finnas bärDet t.ex. somnypon
vidareförädlakommersiellt odla och i Sve-möjligapå sikt kan attvara

rige.
skandinaviskanaturligt inslag deniväxtslagNypon är ettär ett som

livsmedelsproduktertillverkningindustriellförfloran. Nyponråvara av
från Chile.företrädesvisemellertid,importeras

ikommersiell skala har inte någonstansiOdling provatsav nypon
startade mellansamarbete SLU,år 1985skala. Redanvärlden i ettstor

svenskväxtförädling, Balsgård, ochhortikulturellförInstitutionen
förframställa odlingsvärdaförlivsmedelsindustri nyponsorteratt ma-

tekniken skörd ochutveckla för odling,medskinskörd. Arbetet att
tilltagande omfattning. förstai Defortsatttorkning har prov-av nypon

Öland Blek-Kalmar och fastlandet,1993 iodlingama planterades år
län.och Skaraborgsinge

industriell tillför produktion uppgår inom EUMarknaden för nypon
vilket erfordrar omfattanderensad odlingtorkad5 000 ton vara, enca

marknaden för industriell produk-svenska5 000 ha. Den av nyponca
till 600m.m. uppgårsaft,tion ton.te casoppa,

odlingbetydande eftersomUtvecklingskostnaderna ärär nyponav
förAnläggningskostnadenväxtslag.domesticering nyttett nypon-av

efterår plante-inträffar först 3-4skördendå den förstaodling högär
så längeelleri årnyponodlingen kan skördas 15-20ring, sommen

efteroch täcker 3-välförgrenatlever. Rotsystemet mycketbuskarna är
därför mi-den odlade arealen. Läckaget näringsämnenhela ärår5 av

mellan radernaochbearbetning förekommernimalt. Någon jordenav
undergödsel vårGödsling med naturliggräsbana. sker helstanläggs

skadedjursjukdomar ochBekämpning äroch försommar. gräs,av
Bådekemiska metoder.och kan oftast med ickeutförasmycket litet

sker enligt IP-konceptetoch bekämpning skadegöraregödsling av
efter 5-6nyponbuskama5.2.5.produktion, avsnitt NärIntegrerad se

ned ochdeskördas med maskin, klippsochår blivit för tätastora att
energiråvara.flisen kan användas som
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Odling miljövänligt följande skäl:ärav nypon av
omfattningenDet ökar miljövänliga produktionsformer jordbru-i° av

ket till följd lång växtperiod 15-20 år plöjning och medutanav
obetydlig tillförsel växtnäring.av

odlingssättetGenom minskar växtnäringsläckaget från odlad mark.°
kombinerar kulturväxtDet och energigröda.°
fungerar skydd förDet fåglar och däggdjur viltrefug.° som -

Odling i Sverige bra kontrollmöjligheter kvalitativa ochöver° ger
andra faktorer.

effekterAndra positiva inhemsk nyponodling bl.a. attav en vore
den:

bidrar till nyttja jordbruksmark för ändamål ökadatt ett- som ger sys-
selsättning, .
bidrar till säkra fortsatt jordbruk i områden medatt ett sämre- pro-
duktionsförutsättningar,
underlättar unik kunskaputveckling nyponodlingi Sverige° av en om
vad bl.a. odlings- och skördetekniksorter,avser m.m.,
skapar förutsättningar för Sverige förse övriga EU-länder medatt°

odlingnyponprodukter eftersom inte någon sker inom gemenskaper
samt

leder till denstimulerar till produktion biologiska mång-att° en som
falden och landskapsbilden bevaras och utökas med kultur-nyen
växt.

odlats kommersiell skalaEtt bär i tidigareinte havtom.annat ärsom
har bli livsmedelsråvaraHavtorn möjligheten sinatt en ny genom arom,

höga vitaminhalt och andra egenskaper, samtidigt det är ett nyttsom
växtslag bra lands-för miljön och kan ökad sysselsättning påärsom ge
bygden. Då anläggningskostnaden relativt odlings- ochhög ochär
skördetekniken inte helt färdigutvecklad till anlägg-behövs stödär

och odlingsutveckling.nings- kan kommersielltDetsamma gälla andra
bärodlingar.intressanta

Marknaden för dessa bär dag livsmedelsindustrin.i livsme-Utanär
delsindustrin marknad finns underlag förinte nischproduktersom nya

havtom och andra bär. det svenska miljöprogrammetInomsom nypon,
föreslås årligt stöd till ekologisk frukt- och bärodling och satsningar på
utbildning och information. for livsmedelsindustrinFör säkertettatt ge
odlingsresultat kan odlingenemellertid exempelvisinte skeav nypon
helt ekologiskt i dag. kemisk bekämpningUtan viss ochogräsen av

skadeinsektervissa och växtsjukdomar finns risk för skörden slåsatt ut.
Livsmedelsindustrin beroende säker tillgång till råvara tillär av en en

kvantitetgaranterad och kvalitet för importerade bär medersättaatt
försvenskodlade. Regler utformas närvarande till s.k. resurshus-

hållande konventionella jordbruk reko. kontraktsformIP i sådanär en
odlingsform, resurshushållande konventionellt jordbruk.ingår i ettsom
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ordbruksekonomiska förhållanden5.3 J

jordbruketSektorskalkyl för5.3. l

följsjordbrukssektorn helhetekonomiska utvecklingen inomDen som
fram.jordbruksverksektorskalkyler Statenss.k.bl.a. de tarsomgenom

kostnadertotala intäkter ochberäknas sektornskalkylerdessa samtI
Sektorskalkyl-mellanskillnaden dessa.det driftsöverskott utgörsom

jordbruketproduktionsutvecklingenför belysa ianvänds attt.ex.ema
konjunkturbedömningar och andra analyser. Deförunderlagoch som

nationalräk-för jordbrukssektoms delunderlagocksåanvänds avsom
enskapema.

kommer från denendast de intäkteringårsektorskalkylenI som
kostnader förknippadeoch dejordbruksproduktionenegentliga ärsom

skogs-andraintäkter från näringarJordbrukarnasmed dessa. t.ex.som
driftsöverskott intesektorskalkylensinnebärbruk ingår inte. Detta att

totala inkomster.lantbrukamaspånågot måttär
värdetinteslag kalkyler redovisasför dettaprincipenEnligt avav

förädlingsmargi-Handels- ochsektorn.sker inomde transaktioner som
iinsatsvarorsedanlämnar sektorn,förnaler utgörmen somsomvaror

särskild kostnadspost.redovisas däremotproduktionen, som en
årsmånsvaria-påverkassektorskalkylemaresultatetEftersom avav

mellanjämförelser resultatenvidförsiktighet iakttasbörtioner stor av
struktur-ocksåbegränsasJämförbarheten mellan årenolika år. attav

jordbruksverktotalsiffroma. Statensåterspeglas iinteförändringar
antagandepåsektorskalkyler baseradeförocksåupprättar prognoser

tabellnormal 5.6.årsmån. Seom
förändringar ihar vissatidigare beskrivningframgåttSom pro-av
EU-medlemskapet.föreförhållande till tidenskettduktionsinriktning i

vegetabilie-förbättrade lönsamheten inomdenbakgrund till dettaEn är
och1995 1996sektorresultatet årenvidaresektom. börDet attnoteras

omställningsstöd jord-årsåterbetalningar 1990påverkas de somavav
kronor.miljoner429 respektive 524bruksföretagen gjorde dessa år

avsnittomfattning lämnas idirektbidragensredovisningEn närmare av
5.3.2.
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jordbruket miljonerDriftsöverskott inom åren 1994-1999,5.6Tabell
kronor.

1998 1999l 995 1996 1997Intäkter/utgifter 1994
Prel. Prel. Prag. Prag. Prag.

61 1vegetabilieprod. 144 749 954 5 607 5 585 5Intäkter för 5 5 5
18 417animalieprod. 18 907 18 560 18 877 18 694Intäkter för 19 780

Direktutbetalningar
915395 7kontantredovisade 2 709 140 5 766 6 631 75-

Övriga 259259 259intäkter 846 746 371
32 202651 31 373 31 93228 479 30 541 30Summa intäkter

arbetskostnaderKostnader exkl.
26 873kapital 344 26 57524 763 25 218 26 328 26och kostnader för eget

779 1 850arbete 563 637 1 710 lKostnader för lejt 1 571 1 1
28 723965 28 054 28 35326 334 26 781 27Summa kostnader

3 478686 3 319 3 5792 145 3 760 2Driftsöverskott för jordbruket
jordbruksverks sektorskalkyl.Källa: Statens

prissänk-speglar utvecklingen dengäller animalieproduktionenVad
köttproduktermedfört för främstEU-medlemskapetning nöt-somsom

kapitalkosmademaBland kostnadspostema dominerarkött och fläsk.
uppgårförkronor medan kostnadema insatsvarormed miljarder13ca

kostnadsvoly-Bland förändringarna imiljarder kronor.till omkring 10
kost-ökningEU-medlemskapet kanföresedan året noteras en avmen

förmedan kostnadsvolymendrivmedel och med 40 %naderna för ca
minskat medRäntekostnadema harökat med %.handelsgödsel har 7ca

25 %.ca

driftsöverskott under perioden 1988-1996.VariationDiagram 5.1 av

35000
intäkter30000., Kostnadere

25000,
20000

15000.
10000..

5000..
° a : : : a: : ,1993 1995 19961991 1992 19941988 1989 1990

År

Källa: jordbruksverkStatens
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denAv totala prognostiserade kostnadsvolymen år 1997 energi-utgör
och handelsgödselkostnadema och räntekostnadema17 % 12 %. Nor-
malt har driftsöverskottet utgjort 10 % omsättningensett ca av
sektorskalkylens intäkter med mellan ochvariation 20 %.5en

tiden framgår diagram relativt kraftigaVariationer 5.1. Denöver av
ökningen överskottet åren förklaras bl.a. de omställ-1989-1991av av
ningsstöd utgick under denna period med anledning 1990 årssom av
livsmedelspolitiska reform.

Direktstöd inom och i Sverige5.3.2 EU

Jordbruksstödet dels stöd producentpriserinom EU utgörs ettav av
första hand inlösenåtaganden, exportbidrag och gränsskyddigenom

direktbidrag form djur- och arealersätt-tredje land, dels imot t.ex.av
ningar.

reformmed årsDirektbidragens betydelse ökade i samband 1992 av
produkt-Bl.a.den jordbrukspolitiken inom EU. ersattesgemensamma

kompensationsbetalningar.prissänkningar med s.k. Den gemensamma
medlemslän-möjligheter föromfattar ocksåjordbrukspolitiken stora

regionalaför miljöersättningar ochderna erhålla delfinansieringatt
jämfört med andramindre gynnadejordbruksstöd till områden ärsom

jordbruks-för dendelar medlemslandet. Regelverket gemensammaav
jämförelserregionala stöd baserade påpolitiken medger således inte

ekonomiska skill-medlemsländer. kanmellan jordbruk i olika Däremot
medñnansieringsgradnader ländema grund för högremellan utgöra en

finansieradeeller delvisfrån EU-budgeten. de heltUtöver EU stö-av
stöd skallmedlemsländerna. Sådanaden kan nationella stöd utgå i prö-

statsstödsregler.med hänsyn till gällandeEU-kommissionenvas av
dessa påver-statsstöd får tillämpasGenerellt kan intesägassett att om

olika produktermarknadsordningama förkar den prisbildning som
tabellsyftar till åstadkomma. Se 5.7.att

kronor.miljonerDirektstöd till jordbruket åren 1994-1999,Tabell 5.7

1997 1998 1999Städformer 1994 1995 1996
Prel. Prel. Progn. Progn. Progn.

Svenskastöd
Djurbidrag, Sverige 322norra - -- - -
Arealbidrag, Sverige 9norra - -- - -
Pristillägg, Sverige 540norra -- - - -
Djurbidrag, generellt 182 - - - --
Arealbidrag, generellt l 269
Återbetalning stöd -429 -524 -25omst. ---
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1998 1999Stödformer 1995 1996 19971994
Prel. Prel. Progn. Progn. Progn.

19Startstöd 38 -- - -
Stöd till skuldsatta ll -- - -

62Mjölkpension 98 31 - - -
245 18Landskapsvård 250m.m. --

0-133 -444 -25 02 709Totalt svenska stöd
U-stöaE

3 600trädesbidrag 3 448 3 834 3 600 3 600Areal- och -
Djurbidrag inkl. ochBSE

788 820 820295 750kalvslaktbidrag -
500 600vallMiljöstöd - - - -

Miljöstöd bevarandeför
625504 492 630 580landskapöppetav -

285 350ekologisk odling 102 145 250Stöd till -
mångfald ochBiologisk

690490 485kulturmiljöervärdefulla - - -
604 10 45områdenMiljökänsliga - -

250jordbrukResurshushållande - - - --
5 52 4 5Miljöstöd övrigt -

600 580 580492 612Kompensationsbidrag -
290 300 300430 299SverigestödNationellt norra -

35 3532 31jordbrukareStöd till unga - -
160for revalveringKomp. -- - --
395 9156 210 6 656 7 75 273EU-stödTotalt -

stöd ochSumma svenska
140 766 7 395 7 9152 709 5 5 6 631EU-stöd

sektorskalkyl.jordbruksverksKälla: Statens

betydelseneffekterna EU-medlemskapet, därbelyserTabell 5.7 avav
fallökat. direkta har i vissahar De ersättningamadirekta ersättningar

samband med 1992 års CAP-till beslut sänkta EU-priser ikoppling om
belopp ochframgår faktiska utbetaladereform. tabellenAv prognoser

periodise-jordbruksforetagen. Bl.a.kommande tillutbetalningaröver
statsbud-med imedför beloppen därför interingar överensstämmeratt

anslagen för år 1997riksdagen anvisadeanvisade belopp. Degeten av
framgår tabellanslagen for år 1998föreslagnade regeringensamt avav

5.8.
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Tabell 5.8 Anvisade och föreslagna anslag för åren och1997 1998,
milj kronor.oner

U-stödE I 997 1998
Areal-/trädesersättning 4 132 4 120
Djurbidrag 818 730
Kompensationsbidrag 568 569
Nationellt stöd 320 3 8l
Miljöstöd 2 110 2 847
Startstöd 45 40
Investeringsstöd 120 120
Summa 8 113 8 744
Källa: Statsbudgeten.

Liksom för år 1996 kommer faktiska utbetalade belopp år 1997 inte att
uppgå till anvisad Bl.a. har regeringen budgeterat för hela denattram.
svenska basarealen och skallpremierätterna förhållande tillutnyttjas. I
år 1996 kommer framför allt miljöersättningama väsentligtökaatt
kommande bl.a.år. Regeringen har, bakgrund det förslag tillmot av
fullt utnyttjande miljöersättningsramen utredningen föreslog iav som

föreslagit ytterligare1997, höjningar miljöersättningama frånmars av
år 1998.

analys intäkter, marknadsprisstödEn hur och fördelardirektstödav
sig på olika företag år 1995 har redovisats jordbruksverkStatens iav

gick jordbruksstödet"Vart 1995" l997:3. Kalkylmodellenrapporten
bygger kombinationpå verkliga uppgifter för företagen hämtadeaven
från lantbruksregistret och genomsnittstal för produktion och priser,

statistiska bedömningar företagsvarje stöd.samt av
innebär verkligDetta produktion och verkligt stöd vid varjeatt en-

skilt företag kan annorlunda vad framrälmats modellen.iänvara som
Modellen torde dock för företag uppskattningargrupper av ge av pro-
duktintäkter och stödbelopp väl demed verkliga.överensstämmersom

Utifrån informationen lantbruksregistret uppskattas föri före-varje
produktiondess jordbruksprodukter under år 1995. Genomtag attav

multiplicera de på detta frarnrälcirade kvantitetema med faktisktsätt
genomsnittligt producentpris förlandet respektivei produkt erhålls
uppskattningar produktionsvärden eller produktintäkter för 1995 årsav
produktion. Genom använda de s.k. referensprisema på motsvarandeatt

kan marknadsprisstödet föruppskattas jordbruksföretag.sätt, varje
Vid beräkning marknadsprisstödets storlek har använtsav samma

metod använder vidOECD beräkning PSE-tal. innebärDetta attsom av
de medelpriser det svenska jordbruket erhöll för produktionsinsom
under år 1995 jämförs med s.k. referenspriser, attsom avses represen-

nivån på världsmarknaden under motsvarande period. refe-Dessatera
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Metodikenför de olika produkterna.på olikaberäknasrenspriser sätt
detländer.jämförs mellan olika Närstödnivåervärdekan ha närett

nackdelar.dock uppenbara Förstödnivåer finnsabsolutagäller mätaatt
betydelse.för mjölkreferensprisfår valetdelSveriges stort.ex. av

mjölkpulvernyzeeländskt förprisreferensprisOECD:s ettmotsvarar
fárskmjölkföroch prisStorbritannientill sammanvägtettexporterat

relevant.hävdaskan vara merm.m. som
för varjemarknadsprisstöddessjordbruksföretag beräknasvarjeFör

multiplicerad medproduktionskvantitetenuppskattadeprodukt densom
och referenspris.inhemskt medelprisskillnaden mellan ettett

djurbidrag,arealersättning,beräkningamaingår idirektstödDe ärsom
bevarandemiljöstöd förstödnationelltkompensationsbidrag, samt av

Övriga endastbeloppsmässigtmiljöstöd,odlingslandskap.öppet som
efter-beräkningamaingår inte idirektstöd år 1995,utgjorde 5 %ca av

enskilda jord-förendast strukturdatautifrånmöjligtdet inte är attsom
stödhuruvida dessabedömningar någotsannolikabruksföretag göra av

eller inte.jordbrukettill det enskildautgick
ochintäkteranalys gjorts hurmodell hardennapåBaserat en av

och produk-geografiskforetagsstorlek, regionpåstöd fördelar sig
tionsinriktning.

driftsinriktningar.uppdelatstöd 1995,och årintäkterTotalaTabell 5.9

AndelMarknads- Andel Direkt-Totalt AndelAndelTotalAntalDriftsinrikt-
stödprisstöd %%stödintäkt %%företagning
mkrmkr mkr

Jordbruks-
255066 l5191416 2 025832 4 73910växter

Övrig
21112 1223 112växtodling 2995 6201

32883l67659 53 5 7767Mjölkkor 12 080 4115 813
1377810 642 71 4212 436 812 454Köttdjur

295 54 340 4634800 2 672 92Svin
Får och

40 10 4 044789 75 0lgetter
0121 204 2216339 903 3Fjäderfä

Blandat
977 072 1814 11 12 04918jordbruk 503 5 12810

34 0 237 4272 2568 2Småbruk 36 488
8 607 100 936 100100 514 543100013 29 221Totalt 93

jordbruksverk.Källa: Statens

medföretagoch stöd fördelar sig påframgår hur intäktertabellAv 5.9
mindre 400småbrukensNoterbartdriftsinriktning. änolika stan-är

andel intäkter-företag och ringaandel antaletdardtimmar stora avav
na.
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Om fördelning intäkter och stöd efter företagsstorlekgörs kanen av
konstateras för samtliga företagsstorlekaratt så andelenmotsvaras av
totalstödet andelen totalintäktema tabell 5.10. Orsaken kan sägasav

direktstöden här kompenserar deatt mindre företagen för denvara
mindre andelen marknadsstödet.av

Tabell 5.10 Totala intäkter och stöd år 1995, uppdelat på olika storleks-
intervall efter standardtimmar.

Summa. Antal Total Andel Totalt Andel Mark- Andel Direkt- Andel
% %företag °/0timmar intäkt stöd %nads- stöd

mkr mkr prisstöd mkr
0-399 36 488 568 2 272 2 34 O 237 4

400-799 16 090 l 392 5 690 5 141 2 549 9
800-1 599 13 6ll 2 950 10 1427 10 429 5 998 17

883l 600-2 399 7 3 327 11 l 613 ll 776 9 838 14
2 400-3 199 6 496 4 001 14 2 099 14 1299 15 801 13
3 200-3 999 7364 4 036 14 2 135 15 l 432 17 703 12
4 000- 7097 12 945 44 6 307 43 4 497 52 1 810 30
Totalt 93 013 29221 100 14543 100 8608 100 5936 100
Källa: jordbruksverk.Statens

5.3.3 Resultatet för vissa företag och produktgrenar

I Utvecklingen inom jordbruket 1996 rapportrapporten 1997:9 har
Statens jordbruksverk redovisat struktur-, produktions- och resultatut-
vecklingen inom svenskt jordbruk.

Följande avsnitt baserat påär redovisning resultat förrapportens av
vissa företag lönsamhetsutvecklingen för vissasamtgrupper av pro-
duktionsgrenar.

EU-inträdet medförde för mjölkföretagen med arbetsbehov påett
1 600-3 standardtimmar199 den nedåtgående resultatutvecklingenatt
för heltidsföretagen sedan år bröts1992 år 1995. främstDet företa-var

i Sverige och södra Sveriges skogsbygder vilkas lönsamhetgen norra
förbättrades. Anledningen till förbättringen förstai hand de ökadevar
direktutbetalningama.

För belysa resultatutvecklingen föratt vissa produktionsgrenar re-
dovisas i förändringar täckningsbidrag.irapporten

kalkylemaI definieras täckningsbidrag skillnaden mellan in-som
täkter och rörliga särkostnader, dvs. kostnader för utsäde, foder, göd-
selmedel, tjänster och direktövrigt hänförbart till produktionsgrenen.
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och under-avskrivningarskall täckauppstårdåöverskottDet som
produk-arbetskostnader inomdriftskapitalränteanspråk påhåll, samt

samkostnader.företagetsochtionsgrenen
hela perioden. FörkonstantaProduktionsvolymema överantas vara

skillnader. Påregionalamednormskördarharvegetabilier använts
fastliksomslaktvikter antagitsgenomsnittligaanimaliesidan har en

hela landet.desammamjölkavkastning. Dessa överär
såle-återspeglardessa beräkningarenligtLönsamhetsutvecklingen

produktionsmedeloch priser påproduktpriser samtutvecklingendes av
direktbidrag.

beräkningarnaingår ifr.0.m. år 1995 är:direktbidragDe som
arealbidrag,djur- ochgenerella-

Sverige,mjölk ikr/literstöd t.ex.nationellt norra-
arealerför djur ochLFA-stödkompensationsbidrag samt-

foderbalansemaenligtvallarealkr/ha till denmiljöstöd er-som-
djurantal.respektivefordras för

innebärvilketi beräkningarna,ingår intetill betesmarkMiljöstödet
underskattas. Dess-stödområdenalönsamheten ioch därmedstödetatt

vallarealeroftaSverigeframför allt i störreföretagenharutom norra -
foderbalansema.erfordras enligtvadän som

och syd5bområdenahöstveteproduktionTäckningsbidraget i
Täckningsbi-1996.sjunka årsedanlandet förhelaökade 1995 iår att

kr/ha i500 stö-södra Sverige 5 änhektar högre idraget är caper --
Skillnadernakr/ha.knappt 4 000täckningsbidragetdärdornrådena var

dess-storlekArealstödensavkastning. ärolikahuvudsakligen påberor
ökadeoch 1995Mellan åren 1994avkastningsnivån.tillkoppladutom

ökatökat prisgrund såvällandet påi helatäckningsbidraget ett somav
arealstöd.

delar mjölkproduktionenolika ilandetsTäckningsbidraget i per
År täck-utgjordekronor. 1996000000-20låg år 1990 på 15mjölkko

Täckningsbidra-löpandei priser.kronor000000-22ningsbidraget 15
Skillnaderna ilandet.stödornrådena i övrigai de änhögreärget norra

direktstöd.del skillnader ipåmyckettilltäckningsbidrag beror stor
iolika regioner-mycket åt mellansåskiljer sig inteMjölkprisema

täck-landet. Attihögrede någotSverige än restenär snarast avnorra
landetövrigalägre iskulleSverigeningsbidraget i än omvaranorra

högrefoderkostnadenberor stället på ärutgått idirektstöd inte att
grundpåarbetskostnadema,Därtillområdet ligger.längre ärnorrut av

stödornrådena.högre istruktur,sämre
före-Sverigegrisköttproduktion.direktbidrag för IingalämnarEU

ochsmågris-tillstödendast nationellt1995sedan årkommer ett
mjölkpro-gällerLiksom detSverige.islaktsvinproducenter närnorra

Sverigegrisköttproduktion istödet förkanduktion säga att norraman
fodersädproduktion. Utanstöd tilldel utgårl995tillsedan år somen
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direktstödet skulle täckningsbidraget i Sverige lägre iän öv-norra vara
landetriga något högre pris på griskött. Liksom förtrots mjölkkorett

beror detta på kostnaden för foderspannmål högre iatt Sverige.är norra
Från år fram1990 till år 1993 täckningsbidraget i grisköttspro-steg

duktionen. Därefter har det sjunkit, huvudsakligen till följd sjunkan-av
de priser.

Priserna på griskött i Sverige före EU-inträdet låg betydligt högre än
i de EU-ländema. Redan undernärmaste år 1994 började de svenska
priserna sjunka. Prissänkningen mellan år 1994 och 1995 uppgick till

Årdrygt 10 fortsatte%. Den år 1996 då sänkningama utgjorde %.5ca
1997 har priserna stigit.

Lantbrukama ekonomiska situation under perioden 1992-1996 har
också redovisats LRF-Konsult i särskild baserad på eko-rapportav en
nomiska uppgifter från lantbruksföretag.25 000

I särskild bearbetning materialet visas på mycket varia-storen av en
tion mellan gårdar med likartad produktion och storlek. Som ett exem-
pel på detta redovisas skillnader i kostnader mellan mjölkföretag med
41-50 kor. konstaterasDet därvid för de företagen25 % med deatt av
högsta kostnaderna återstår endast 24 % intäkterna för löner, räntorav
och investeringar. deFör 25 % företagen med de lägsta kostnadernaav

motsvarande siffraär 56 %. För belysa skillnaden på intäktssidanatt
har gjorts analys företag med kor baseradtio på 1994 årsänen av mer
bokslut. falldetta visadeI det sig intäkterna i den "bästa"att gruppen

kr10 000 högre ko i den Omräknat till kilo-än sämstavar per gruppen.
såld mjölk ko motsvarande detta kg.2 700gram per

Enligt LRF-Konsult kan detta inte förklaras geografiska eller ål-av
dersmässiga skillnader. LRF-Konsult hävdar liksom inom andra fö-att

den viktigaste förklaringen skillnader i företagarskap.retagargrupper är
handlarDet hur skickliga företagare på utnyttja sinaär attom resurser,

förhandla priseratt etc.om

5.4 Jämförelser mellan Sverige, Danmark
och Finland

5.4.1 Inledning

Ekonomiska uppgifter i detta avsnitt huvudsakligen år de1996. Iavser
fall andra år har uppgifter från Danmark och Finland ändå räk-avses,

till svenska kronor med de växelkurser gällde i genomsnittnats om som
under år 1996.
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livsmedelsområ-Finland konkurrenter påDanmark ochSverige, är
länderna liksom produk-mellan degeografiska närhetendet. Den tre

konkurrerar såvälmedför de ländernationsinriktningen att tre om resp-
jämförelsehemmamarknad på exportmarknaden. Enlandsektive som

särskildländerna därförförhållanden i demellan jordbrukets ärtre av
betydelse.

sociala uppbyggnaderekonomiska ochländerna har till sinaDe tre
också avsevärda skillna-föreligger emellertidSamtidigtlikheter.stora

jordbrukssektorer. Skillna-betydelse för derasmellan ländernader av
och strukturutvecklingengeografiska förhållandenjordart,den i klimat,

inriktning,betydelse för produktionenshar avgörandejordbruketinom
delarna Sve-produktionskostnader.avkastningsnivåer och De avnorra

medharbefolkade, medan sydligaste SverigeFinland glestrige och är
avstånden iförutsättningar.likartade naturliga DeDanmark storarätt

jordbrukets produk-till högre kostnader förFinland bidrarSverige och
för distributionenuppsamling produkternationsmedel, för samt avav

färdiga livsmedlen.de
skilja sig påjordbruket kan emellertid ocksåFörhållandena inom

skat-stöd,förhållanden olika formerinstitutionella såsomgrund avav
bety-bedrivande. Storpåverkar produktionenslagstiftningochter som

produk-produkter ochprisbildningen på jordbruketsocksåhardelse
tionsmedel.

odlingsförutsättningarKlimat och5.4.2

jord-del världensfinnsdelarna SkandinaviendeI stor avenavnorra
jordbruketbetydelse förbreddgraden. Klimatetsden 60:ebruk omnorr
dygnsme-längd. tid dåmed vegetationsperiodens Denbelysaskan

normalt 210fem grader celsiusöverstigerdeltemperaturen änär mer
i övrigtDanmark och mellersta SverigeSkåne. Södradagar helai samt

dagarssydligaste delen Finland har minst 180denliksom vegeta-av
vegetationsperioden 160-180delen Finlandtionsperiod. I större ärav

dagar.och Finland 140-160Sverigedagar medan den i ärnorranorra
jordbruket lågaproduktionskostnademapåverkar iKlimatet genom

betesperiodens längd.också Des-avkastningar växtodlingi men genom
för produktionsinriktningen. Spann-förhållanden har betydelsestorsa

förut-länderna,allaför del växtodlingen imål står trestor menaven
och Finland därde delarna Sverigeisättningarna sämreär norra av

områdensådanaoch arronderingen ofta dålig. Iväxtperioden kortär
länder-fördelar. Därför dominerasvallodling klara relativaställethar i

vallodling ochsydsvenskaliksom det höglandetdelar avnorranas
mjölkproduktion.
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Danmarks jämförelsevis milda klimat påverkar produktionskostna-
dema på flera Byggnadskostnadema i mjölkproduktion kansätt. t.ex.
sänkas både grund mindrepå behov isolering och därför attav av m.m.

längre betesperiod dagar165 110-130 dagar i södra Sveri-moten ca-
och dagar70-100 i Sverige medför mindre behov lag-ge norra av-

ringsutrymmen för foder och gödsel. Med de angivna betesperiodema
blir stallperioden längre20-30 % i södra Sverige i Danmark och iän

längre.Sverige 30-50 % påverkarDet inte bara byggnadskostna-norra
dema kostnaderna för arbetskraft och maskiner för såvälävenutan
produktion vinterfoder spridning stallgödsel. Främstav som av som en
följd den kortare betesperioden har det i Norrland varit relativtav van-
ligt mjölkkoma stått inne året vilket i längreprincip inte möj-att ärom,
ligt på grund djurskyddslagens bestämmelser betesgång.av om

milda klimatetDet medför helai Danmark kan odla vissaatt man
foderväxter låga kostnader. Sedan länge har där använtsom ger man
foderbetor till nötkreatur. deUnder åren har användningensenaste av
maj och helsädsensilage ökat starkt. berorDet på dessa grödor kanatts-
erhålla arealstöd, gäller förEU:s vilket ungefär tredjedel grovfo-en av
derarealen i Danmark.

klimatetsvalare Finland och delarDet i innebärSverige dock attav
kostnaderna för bekämpning växtskadegörare och lägre iogräs är änav
Danmark.

5.4.3 Struktur, produktion och priser

Företagsstrukturen ländernai de naturgeografiskapräglad deärtre av
förhållandena och jordbrukspolitik.ländernas På grund topografiav av
och jordmån företagen de delarnai och FinlandSverigeär norra av ge-
nomsnittligt slättbygdemamindre i i södra och Danmark.Sverige iän
Djurbesättningama i Sverige ochi Finland i Dan-är större än störst
mark.

Åkerarealen och dess användning redovisas i tabell Med5.1
här"Norra Sverige" Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Väs-avses

Gävleborgs,ternorrlands, och VärmlandsDalarnas län medan således
länSveriges övriga 16 har angivits "Södra Sverige". FinlandsFörsom

del har till Finland""Norra räknats Lapplands, Uleåborgs, Mellersta
Finlands, Kuopios, Norra Karelens och MichelsSt län. "Södra Finland"
omfattar landetssåledes åttaövriga län.
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halÅkerareal 000användning år 1996, 1och dess5.11Tabell

Övriga gårdarAntalGrovfoder räda SummaSpannmål TOmråde
1000grödor st

288 66230 2228 737092Södra Sverige l
2438 455283124 10SverigeNorra
90268 2 743020216 238 1Sverige 1Summa

523 65191 2370545 4171Danmark
489 65146 l144 337Södra Finland 862
636 35365 3321Finland 217Norra

100179 2 125702165l 079Summa Finland
Finland.Danmark och ha iUAvser ha i 1åkermark i Sverige, 5hamed minst 2företag

ingår.åkermarkEndast brukad
jordbruksstatistik.officiellaländernasKälla: Bearbetning av

sedanungefärmed 5 %åkerarealen minskatDanmark harochSverigeI
Finland.oförändrad iungefärhar varitmedan den1980-talet,början av

starkajordbrukspolitik harFinlandsföljdsistnämndaDet attär aven
åkerarealen underharSverigeinslag.regionalpolitiska I sammanorra

södra Sverige. Idubbelt så mycket imed dvs.10 %,tid minskat som
stamdjur ingår.Endastdjurantal.redovisastabell 5.12

djur.OOO-talDjurantal år 1996, l5.12Tabell

Tackar, HönsKöttkorSuggorll/IjälkkorOmråde
baggar

243168 5257150Södra Sverige 377
466351614Sverige 89Norra

203 5 709273164466SverigeSumma
a170 4 297010124 lDanmark, prel. 701

44 3 88715622FinlandSödra 197
24 26 2969Finland 195Norra

180 70 4 18331392FinlandSumma
3 år 1995.Avser

jordbruksstatistik.officiellaBearbetning ländernasKälla: av

harFinlandhögre gradoch iSverigeframgår ännuDet att norranorra
landets%Sverige finns 19mjölkproduktion. Ipåinriktning avnorraen

åkerarealen. För17 %ochmjölkkor 6 % mot norraavsuggomaav
Danmarksrespektive% 13 %.andelar 50motsvarande star-Finland är

mjölk-antaletframgår detanimalieproduktioninriktning påka storaav
redovisastabelltill åkerarealen. 5.13Iförhållandeoch ikor suggor

jordbruksprodukter.olikaproduktionen av
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Tabell 5.13 Produktion vissa jordbruksprodukter år 1996,av
miljoner kg.

Jordbruksprodukt Sverige Danmark landFin
Vegetabilier skördar:
Spannmål 5954 9 538 3 709
Oljeväxtfrö 145 251 89
Matpotatis 853 674l 766
Sockerbetor 2 430 3 430 897
Animalier
Mjölkl 3319 4695 2261
Nötköttz 138 198 97
Fårkött 4 2 1
Griskött 319 l 592 172

äderfákött 82 182 49
Ägg 110 78 71
1 Inkl. lantbrukamas hemmakonsumtion mjölk till foder.samt2 Storboskap och kalv.
Källa: Bearbetning ländernas officiella jordbruksstatistik.av

tabell redovisas totala intäkterI 5.14 och kostnader för de ländernastre
jordbruk. svenska uppgifterna harDe hämtats från jordbruks-Statens
verks sektorskalkyl,s.k. de danska från De Danske Landboforeninger
och frånde finska Lantbruksekonomiska forskningsanstalten. Redovis-
ningsprincipema huvudsaki desamma, skillnader finns.är vissa Imen
de svenska och de finska uppgifterna deinte i danska ingår träd-men
gårdsväxter på åker 1,7 respektive% 4,0 bruttointäktema.% deIav
danska uppgifterna ingår pälsdjur 3,8 bruttointäktema.% av

svenskaDen sektorskalkylens principer innebär intäkternablandatt
ingår endast försäljning till ändamål utanför jordbruket. de officiellaI
danska och finska kalkylema ingår viss intern fo-omsättningäven av
dersäd. har därförDe här justerats till jämförbarhet svenskamed den
sektorskalkylen. gällerJusteringen både intäkter och kostnader och på-

driftsöverskottet.verkar inte
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kronor,miljonerkostnader år 1996intäkter ochJordbrukets5.14Tabell
uppgifter.preliminära

FinlandDanmarkSverigeIntäkter/kostnader
Intäkter:

3 690630954 75Vegetabilier
15 56041 44018 560Animalier

Övrigt 7000371
ba s 8406 7307665Direktstöd

28 79055 80030 561Summa intäkter
Kostnader:

10 24024 000377och tjänster 17Fömödenheter
8702 8106371Löner

5 670ll 1906985Avskrivningar
2 170070883 72ochHyror räntor

c 63047skatterVissa
18 95045 70096527kostnaderSumma

d 84010 100 96862Driftsöverskott
deFinlandsärskilt förochbelopp. Sverigeutbetalade Föra faktiskaredovisas varHär

grundpåtill dessanåddeutbetalningarna intemedlenanslagna större, ramaruppmen
byggatiddet tagit systemen.attatt uppav grundb påkronormiljonermed drygt 500reduceratshardirektstödensvenska avDe

omställningsstöd.engångsâterbetalning aven Miljö-C fastighetsskatten.danskatraktorskatten och densvenskadenredovisasHär
och energi.handelsgödselförkostnadernaingår ienergiskatter t.ex.och

d kapital.ocharbeteTill skatter egetsamt eget
LantbruksekonomiskaLandboforeninger ochDanskejordbruksverk, DeKälla: Statens

Finland.forskningsanstalten

detmycketungefär hälften såjordbruketsvenska omsätterDet som
förnödenheterKostnaderna fördet finska.mycketlikaochdanska som

intäkterna.förhållande tillbetydligt iemellertid störreoch tjänster är
kapitalochtill arbetedriftsöverskott egetjordbrukets egetsvenskaDet

tabellstorlek belyses iDriftsöverskottetsmindre.betydligtdärförär
Åren utökas detoch 199819971996.årUppgifterna5.15. svens-avser

kommervilketkronor,miljonersammanlagt 3001medmiljöstödetka
producentpri-redovisastabell 5.16lönsamhet. Ijordbruketspåverkaatt

länderna.dejordbruksprodukter ipå vissa1996 treårser

försäljningsintäktertill omsättningrelationDriftsöverskott i5.15Tabell
åkerareal.och

Danmark FinlandSverigeDriftsöverskott
0,20 0,491omsättningskrona 0,1Kronor per
950 4 630980 3åkerhektarKronor per

beräkningar.Källa: Egna
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Tabell 5.16 Producentpriser på vissa produkter år kr/kg.1996,

Produkt Sverige Danmark Finland
Vete 1,09 1,07 1,33
Korn 1,00 1,15 1,05

aUngtjur 22,20 21,80 22,20
aSlaktsvin 13,10 13,10 12,00

Mejerimjölk 3,08 2,87 2,64
Ägg 7,71 9,06 6,11
a Inklusive eñerlikvid och tilläggsbetalningar, exklusive direktstöd.
Källa: ochEurostat Slakteriförbundet.

På grund den fria handeln på den inre marknaden kunde väntaav man
sig priserna dessai närliggande länder skulle hamnaatt på nivå.samma

dettaTrots finns framgår tabell skillnader5 .16 i vissa fallsom av som
betydande. Dessa skillnaderär kan ha flera orsaker. Bland sådana orsa-

ker kan marknadsbalansen i respektivenämnas land, konsumenternas
preferenser inhemska produkter kostnadsnivån och effektivi-samtav

förädlingsindustrin.iteten

5.4.4 Direktstöd till jordbruket

5.4.4.1 Areal- och djurersättningar till följd CAP-reformenav

Enligt CAP-reformen år kompenseras1992 medlemsländemas jordbruk
för reformens prissänkningar med areal- och djurstöd. stöd utgårDessa
enligt principer allai länderna, eftersom stöden skalltresamma men
kompensera prissänkningar arealbidragen relaterade till avkastningenär
i växtodlingen och därför högre hektar i och södraDanmark Sveri-per

i Sverige och Finland.än Se tabell 5.17.ge norra

Tabell 5.17 Areal- och djurersättningar år 1996 i Sverige, Danmark och
Finland, miljoner lcronor.

Sverige Danmark Finland
Arealersättningar 3 834 5 565 l 999
Djurersättningar 788 508 408
Summa 4 622 6 073 2 407
Källa: Statensjordbruksverk. De Danske Landboforeninger och Lantbruksekonomiska
forskningsanstalten Finland.

Danmark har förnivå arealersättningen helai landet, vilket i prakti-en
ken innebär lantbrukarna i områden med höga avkastningar bliratt un-
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de i områ-medanprissänkningarCAP-reformensförderkompenserade
och Fin-överkompenserade. SverigeIbliravkastningarlågaden med

länderdessadifferentierade, iregionalt ävenland ersättningamaär men
underkompensationrespektivemåttvisstersättningama över-ett avger

för prissänkningama.

Milj öersättningar5.4.4.2

medlemslän-jordbrukspolitik kanför EU:sInom gemensammaramen
finan-till 50 %miljöersättningsprogram,särskiltderna utnyttja ett som

denförlandet inomenskildabudget.från Det avgör,EU:ssieras ramen
vill välja.ambitionsnivåvilkenmedges,medfinansieringsram mansom

miljar-2,8erhöll SverigemedlemskapsförhandlingamaI ram aven
Åren mil-1,5och 19961995miljöstödsprogram.förkronorder cavar

miljo-850utnyttjades baragenomsnittligtlcr/årjarder avsatta, camen
Åren 1997byggatiddetberoende på ut systemet.bl.a. attatt tarner

detkronormiljarderberäknas bli 2,8och detstödetoch utökas1998
sistnämnda året.

åtgärder förhuvudsakligen påfokuserar attmiljöprogramDanmarks
ellerha,ungefär 000210Totaltväxtnäringsläckage. väntasbegränsa

beräknasTotaltutbyggt.ingååkerarealen, ärnär systemet7,5 % av
kronor.miljonertill 293uppgåtthaår 1996miljöstödet

restriktionerantalmedmiljöstödsprogramFinland har ett an-omett
djurenheterbekämpningsmedel, antalgödsel- ochvändning perav

400-2 500basstödvall utgårspannmål ochFör etthektar t.ex.etc. om
Totalterhållas.stödytterligarekanorganisk odlingbl.a.kr/ha. För om-

medlemskapsavtaletenligtmiljöstödsprogrammetfinskafattade det
170ytterligaremedutbyggnadmiljarder kronor,2,3med EU men enca

under år 1997.skermiljoner kronor

Investeringsstöd5.4.4.3

tillmöjligheternautnyttjade inte Sverige ett1996ochUnder 1995åren
för inves-investeringsstöd. svensktEttmedñnansieratEU programav

den 23EU-kommissionengodkändeslantbrukaretillteringsstöd av
från 1997. IfattasbörjadestödBeslut1997.januari sommaren re-om

tabellenligt 5.18.stödföreslås1997/98:1geringens prop.
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Tabell Anslag5.18 till strukturstöd inom livsmedelssektom i regeringens
budgetproposition 1998, miljoner kronor.

Stödform Svenskfinansiering EU-finansiering otalT
Investeringsstöd till lantbrukare 70 50 120
Startstöd till lantbrukare 20 20 40yngre
Stöd till bearbetning och avsättning

jord- och skogsbruksprodukter 20 55 75av
Totalt 110 125 235
Källa: Prop. 1997/98:1.

I Danmark investeringsstöd för förbättra strukturen och effekti-attges
viteten danskti lantbruk. Nystartade lantbrukare kan få stöd enligtextra
vissa regler. Totalt investeringsstödet år 1995 budgeterat till 370var
miljoner lcronor. Stödet medfinansierat EU ochär omfattar stödävenav
till bearbetning och avsättning jordbruksprodukter miljo-140av om ca

kronor. Vidare finns stöd till miljöiörbättrande investeringarett iner
Årgödselanläggningar 1995 totalt 85 miljoner kronor budge-m.m. var

för ändamålet.terat
I Finland investeringsstöd för sänka produktionskostnaderattges

Åroch förbättra produktkvaliteten. 1997 beräknas stödet till omkring
800 miljoner kronor form bidragi och 1 800 miljoner formkronor iav

statliga räntestödslån. Stödet medfinansieratär EU och torde ingåav av
i for LFA-stöd.ramen

allaI länderna finns stöd till nystartade lantbrukare.tre be-I Sverige
räknas det till 35 miljoner kronor år 1996. I Danmark budgeterades 81
miljoner kronor för år 1995. Kostnaderna i Finland inte kändaär men
torde ingå i för LFA-stöd.ramen

5.4.4.4 Regionalstöd och nationella övergångsstöd

Inom för den ordbrukspolitikenj har regionala stödramen gemensamma
med medfinansiering från budgetEU:s tillämpats inom medlemslän-
dema. Som tidigare dessa stödsystem inte tillämpliga förnämnts är att
utjämna skillnader mellan medlemsländemas jordbruk, utan att,avser

medlemslandet så önskar, utjämna skillnader inom landet. Härut-om
kan efter beslut EU-kommissionenöver nationella stöd tillämpas.av

Sverige och Finland har EU:s medgivande betala nationellaatt re-
gionalstöd till jordbruket i ländernas delar. Finland har därtill ut-norra
verkat möjlighet under övergångstid betala särskilt övergångs-att etten
stöd för underlätta jordbrukets anpassning till den friaatt inre markna-
den.
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påfortsättningkantill SverigestödetsvenskaDet ses som ennorra
till 040kostnadsberäknats lStödet harNorrlandsstödet.tidigaredet ca

området. To-kr/ha iungefär 2002kronor/år. Detmiljoner motsvarar
LFA-stöd 395pådelaskan i sinstödområdena l-4talbeloppet i tur upp

stödnationellt 320ochmiljoner kronormiljöstöd 324kronor,miljoner
söd-stöd.nationellt Isistnämnda delEndast är rentkronor. ettmiljoner
200knapptmellanbygder medochtill skogs-LFA-stödSverige gesra

kronor/år.miljoner
samband med EU-i5a-stöd i SverigeförBudgetramen angavs

förkronormiljonerca l 430miljonertill 168förhandlingama ecu
svenskadenbelopp kommerdettaTill1995-1999.femårsperioden
totalstö-tredjedelartill tvåuppgårnormaltmedfinansieringen, avsom

5a-anspråk för vissatagits imiljonerhar 107dennadet. Av ecuram
slutetinvesteringsstöd. Istartstöd,LFA-stöd,jordbruketåtgärder i av

strukturfon-omfördelningregeringensvenskabegärde den1996år av
kronor från 5a-ramenmiljonerca 390miljonervarvid 46dema, ecu

jordbruket. Iutanförstrukturfondsåtgärderandratillöverförasskulle
femårs-krmiljonerca 127miljonersåledes 15nuläget återstår avecu

medfinansieringsvenskkommerbeloppetTill5a-åtgärder.förramen
Jordbruksde-Enligtkronor.miljoner255camiljoner30 ecuom ca

miljo-10-14tillgängligadet utrymmetberäkningar utgörpartementets
65-95 %dvs.valutaeffekterbeaktandeefter avcam.m.,avner ecu

belopp.nämndanyss
miljöstöd och LFA-EU-fmansieradelantbruketerhållerFinlandI

täckerLFA-stödetkr/år.miljarderdrygt 2,3varderamotsvarandestöd
främststöd bestårnationellaFinlandsåkerareal.landets av85 %ca av

miljar-4,52000fr.o.m. årstöd, motsvararnordligtpermanentett som
lan-omfattar 80 %ungefärområdetillutgårder kr/år. Det ett avsom

nationellafinnsVidareåkerarealen.med %landareal 50-55dets av
1995för årenberäknasFinland. Dessahelautgår iövergångsstöd som

Demiljarder kronor.respektive 2,2miljarder kronor5,6tilloch 1996
förefallerManavvecklade år 2002.heltskallochsuccessivtsänks vara

med kommissionenförhandlamedsida räknafinskdock från att om en
nämnda år.efterdessa stödfortsättning av

vissregionalstöd. IjordbrukspolitiskaDanmark tillämpas inteI
landsbygdsstöd.5b-stödets.k.detdockutsträckning utnyttjasmindre

jordbruketdirektstöd tillSammanfattning5.4.4.5 av

jordbruket år 1996.tilldirektstödolikaredovisastabell 5.19I
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Tabell Direktstöd5.19 till jordbruket år 1996, såväl nationella stöd som
EU-stöd, med eller medlemsfinansiering, miljoner kronor.utan

Sverige Danmark Finland
Areal- och djurersättningar 4 622 6 070 2 410
Miljöstöd l 500 293 2 300
LFA-stöd 612 2 340-

3lnvesteringsstöd 455-
Nationella stöd 299 6 400-

aAndra direktstöd 112 81
Återbetalning -524 -
Summa 6 621 6 899 13 450
a lnvesteringsstöd och vissa andra direktstöd torde ingå i LFA-stöd.
Källa: jordbruksverk,Statens DanskeDe Landboforeninger respektive Lantbrukseko-
nomiska orskningsanstaltenF Finland.

Dessa uppgifter de anslagits. framgårSom redovis-avser ramar som av
ningen jordbrukets intäkter och kostnader i tidigare avsnitt utnyttja-av
des de anslagna medlen inte fullt i Sverige och Finland, främst bero-ut
ende på det tid bygga För Sveriges del utnyttja-att att uttar systemen.

Ävendes mindre hälften anslagna medel för miljöstöd. det natio-än av
nella stödet något underutnyttjat. FinlandI utnyttjades endastvar
knappt miljarder kronor9 direktstöden. förefallerDet främst deav vara
nationella övergångsstöden inte utnyttjades fullt ut.som

Åren och1997 1998 utökas det svenska miljöstödet och beräknas bli
Årmiljarder kronor2,8 det sistnämnda året. infördes1997 svensktett

investeringsstöd miljoner120 kr/år.om

5.4.4.6 Vissa andra stöd till jordbruket

Utöver direktstöden finns stöd inte utbetalas direkt till jordbruk-som
ändå påverkar deras intäkter eller kostnader och därige-arna, men som

deras ekonomi.nom
alla länderna finnsI organisationer för stöd till avsättningsfräm-tre

jande främståtgärder, på exportmarknaden. Sverige har dessa stödI
emellertid blygsam omfattning. DanmarkI återförs ochvissa skatter
avgifter till jordbruket. Under år 1996 återfördes sålunda miljo-459ca

kronor bekämpningsmedelsavgifter och koldioxidskatt,ner av varav ca
204 miljoner användes till direkta marknadsaktiviteter. Resterande be-
lopp bl.a. forskning,gick till hälso- och veterinärstatus, utbildning,
produktionskontroll. FinlandI hade för år 1996 anslagits miljoner84ca

exportfrämjandekronor till åtgärder i livsmedelsindustzin.
det stödDanmark finns tillI avbytartöreningar erbjuderett som av-

sjukdom och ledighet.bytartjänster vid Total budget år 1995 83var ca
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statligt avbytarsystemhuvudsakhar iFinlandkronor.miljoner ett som
dagars le-bl.a. 22Detpensionssystemet.det statligaingår i garanterar

få avby-jordbrukareVidare kananimalieproducenter.dighet år förper
förbetalafårManbarnafödande, militärtjänstsjukdom,vid etc.tare

inkomstförhållanden. Itill jordbrukamashänsyndärviddetta, tasmen
avvecklats.avbytarverksamhetentillstödetharSverige

syftar tilljordbrukareFinland föri attstatliga pensionssystemetDet
Systemet,med andrajämförbarapensionerjordbrukama grupper.ge

avby-grupplivförsäkringarolycksfalls- ochsjuk-,inkluderar samtsom
frånavgiftermedfinansieras delvisochvid sjukdom semester,tare
stödkostnaderna. Dettaför ungefär 80 %stårbrukarna, staten avmen

med dejämföraskanbetydelsefullt. Detmycketekonomisktär sett
svenskafolkpensionATP,till sjukförsäkring,egenavgifter m.m. som

årnettoinkomstenmotsvarande 30 %får betala,lantbrukare närmare av
1996.

foderbestämmelserDjurskydds- och5.4.5

delvisochvarandraliknardjurskyddsbestämmelser ärländernasDe tre
tillåterminimidirektivdjurskyddsdirektivEU:s är somgemensamma.

Danmark följer iregler.ha stortmedlemsstaterenskilda strängareatt
betydligtFinland haroch månSverige i vissmedanreglerEU:ssett

uppmärk-skillnaderföljande skall vissadetdjurskyddskrav. Ihögre

sammas.
gällersommartid hållas på bete. DetsammamjölkkorskallSverigeI

betydelse iharkravnötkreatur. Dessaövriga störstundantagmed vissa
delmedförtbetesperioden störredär den korta attSverige, avennorra

motsvarandesaknarDanmarkfått årettidigare stå innedjuren reg-om.
övergångs-har femårigår 1996,införde beteskravFinlandler. enmen

period.
januarifrån denutrymmeskrav för mjölkkor 1införsSverigeI nya
dagensutsträckningkänt vilkeniför närvarande inte1999. Det är

konsek-heller vilkaoch därför inteuppfyller de kravendjurstallar nya
få.kommerdessa attvenser

byggnadsytaninnebärför slaktsvinutrymmeskravensvenska attDe
SådanaSverige.mindre iFinland %och i kan 25Danmark äni vara

Arbetskostnadema vidbyggkostnaden.påverkar givetvisskillnader
i Sverigetillåtethelt spaltgolv intepåverkassvinskötsel äratt menav

hållas lösgående.skall svinFinland. SverigeDanmark och i Idäremot i
samband medvecka gris-högst idock fixeraskanEnstaka ensuggor

förbudFinland finnsDanmark och iIbetäckning. ett motellerning
till Fixe-får användas år 2006.byggnaderbefintligauppbindning, men
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ring tillåtet, vilket minskar utrymmesbehovet.är Sverige fårI smågrisar
avvänj tidigast vid fyra veckors ålder. I Danmark gäller veckor.treas

För burhöns det olika bestämmelser iär Sverige och Danmark jäm-
fört med Finland vad gäller minsta storlek burar.på FinlandI minstaär

cmstorlek 480 medan kravet cm2.i Sverige och i Danmark 600är
cm2.EU:s regler stipulerar minst 450

det förbjudetI Sverige använda antibiotika förebyggandei el-är att
ler tillväxtbefrämjande syfte. Motsvarande förbud finns inte i Danmark,
vilket har betydelse för svinuppfödningen där. Genom antibiotika-stor
användning kan genomföra tidigare avvänjning smågrisar ochman av
uppnå andra fördelar hälsostatusi i Sverige endast har kun-m.m. som

Åruppnås med hjälp förbättringar djurrnilj 1995 förbjöds inat ön.av av
Danmark tillväxtbefrämjande antibiotika avoparcin, den haren men

försäljningenDen totala i Danmark till-ersatts ett annat preparat.av av
växtbefrämjande medel har ökat.på årsenare

Finland gällerI regler för smågrisars avvänjning isamma som
Danmark. Finland finns frivilligI det överenskommelse inteatten an-
vända antibiotika tillväxtbefrämjande syfte.i

De svenska djurskyddslcraven medför del för-kostnader iextraen
hållande till Sveriges konkurrentländer. bör dock hålla i åtankeMan att
det fallinte säkert de vissa lindrigare kraven Danmark ochi iär att
Finland Skillnaderalltid fullt i regelsystem kan därförutnyttjas ut.
ibland uppfattningnågot överdriven de svenska producenter-ge en om

kostnadsnackdelar. medförVidare bestämmelsemas tillämpningnas
friskare djur, lägre dödlighet och högre tillväxt. Enligt beräkningen
utförd Sveriges lantbruksuniversitet medför skillnaderna mellan deav
svenska och de danska bestämmelserna djurhälsa föroch djurskyddom
de skickligaste producentema ökad kostnad för griskött meden om-
kring öre/kg50 i Sverige. Därvid har inräknats de effek-positivaäven

på grisarnas tillväxt de svenska bestämmelserna medför. Iter m.m. som
praktiken bedöms merkostnaderna uppgå till kr/kgomkring l med va-
riationer mellan och kr/kg beroende omständigheterna.0,50 1,50 på

fjäderfä beräknas de svenska bestämmelsernaFör djurhälsa ochom
djurskydd merkostnad förhållandemedföra i till de danska bestäm-en
melserna öre/kg slaktadpå omkring 50 kyckling. Konkurrenssituatio-

den finska kycklingproduktionen ligger huvudsakligen igentemotnen
det förhållandet de finska kycklingproducentema får nationelltatt ett-

Årfinansierat stöd. detta1997 uppgår stöd till kronor3uppemot per-
levande djur. Till detta kommer subvention på 50 dag-öreen ca per
gammal kyckling föräldradjuren.via
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Milj öbestämmelser5.4.6

miljöregler syftar till begränsa utsläpp tillAlla länderna har atttre som
regler for hantering och lagring stallgödselvattendrag. gällerDet av
handelsgödsel bekämpningsmedel. bottenför användning och Isamt av

Danmark har långtgåendefinns EU-regler både Sverige och meramen
särskilt kust-restriktioner vad gäller stallgödsel. Sverige gäller detta iI

områdena landets södra delar.i
Miljöskatter handelsgödsel och bekämpningsmedel behandlas ipå

följande avsnitt.

jordbrukBeskattning5.4.7 av

bruttonationalprodukten uppgick år 1994 iAndelen skatter i procent av
till omkring Finland andelenoch Danmark 50 %. Ibåde Sverige i var
andelenhar sedan stigit och den uppgick åromkring Sverige47 %. I

till1996 54 %.
mycket de Skatteregleröversiktligtdetta avsnitt redovisasI som

de länderna. Danmark genomförde årlantbrukare inormalt berör tre
pågår fortfarandeOmläggningenskatterefomi.1994 genom succes-en

fullt genomförd förstskatteskaloma; reformenförändringarsiva ärav
för länderna.det följande år 1996 allaUppgifterna iår 1998. treavser

hela räknatsgrannländema har, liksom ibelopp iEventuella rapporten,
förgenomsnitt år 1996.med växelkursema itill svenska kronorom

följande före-behandlas detegentliga skatter ideFörutom som
tillfår betala ochavgifter lantbrukarenkommer vissa gränsarsomsom

miljöskydd,tillsynsavgifter för djur- ochgällerskatter. Det t.ex.
grannländemaregistreringsavgifter olika slag.kartavgifter och I sy-av

intäkterrikhaltig. Danmark användsdenna flora mindre I avvaranes
och kon-från lantbruket till delvis finansiera tjänsterkoldioxidskatt att

avgiftsbelagda.troller i Sverige ärsom

egenavgifterInkomstskatt och5.4.7.1

ungefärjordbruk beskattas på alla länderna.Inkomst isätt tresammaav
delasnäringsverksamhet kapi-i arbets- ochöverskottEtt upp en enav

enligt olikavilka beskattas principer. Arbetsinkomstentalinkomstdel,
inkomstmed tjänst, varefterfrån läggsjordbruket avsamman summan

förvärvsverksamhet. I Sverige och Finlandbeskattas inkomst avsom
för med särskild lägre skattesats.kapital sig Ibeskattas inkomst enav

inkomst kapital i förvärvsinkomst,Danmark beskattas stort sett somav
finns.lättnadervissamen
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svenske lantbrukaren får betala egenavgifterDen motsvararsom
drygt arbetsinkomstdelen. Danmark har direkt30 % ingen motsva-av

egenavgiftemarighet till de svenska s.k. arbetsmarknadsbidragettmen
alla arbetsinkomster.på % utgår på Finland finns social-7 Isom en

skyddsavgift folkpension och sjukförsäkring flestatill för de lant-som
brukarna förvärvsinkomsten. Finska har4 % lantbrukare därtillär ettav
statligt trygghetssystem omfattar ålders- sjukpension, sjuk-,ochsom
olycksfalls- och grupplivförsäkringar avbytare vid sjukdom ochsamt

finansieras delvis med avgifter från brukarna,Systemetsemester. men
för ungefär kostnaderna. Lantbrukamas avgifterstår 80 % ärstaten av
inkomster till 500 lcr/år. Därefter avgiften10,1 % på 139 stigerupp

gradvis till inkomster 219 200 kr/år.20,7 % på över
kombinationensvenske lantbrukaren högaDen är genom egen-av
kronoravgifter grundavdrag ca 000 inkomstbeskattning-och lågt 10 i

på låga arbetsinkomster.beskattad med 50 % Genomnärmare ävenen
räntefördelning kan del ofta be-möjligheten till viss inkomstenen av

skattereglemaskattas kapital med endast 30 skatt. Finland% I ärsom
till delikartade. Danmark har ingen direkt motsvarighetnämntssom

Danmark harsvenska egenavgiftema. betydligt högre grundavdrag iett
kronor.inkomstbeskattningen, 34 000 Kapitalinkomster beskattasca

undgår arbetsmarknadsbidraget. Tabellarbetsinkomster 5.20mensom
skatteregler i Sverige, och Finland.illustrerar skillnaderna i Danmark

Sammanställning den sammanlagda5.20 skatten påTabell netto-av en
inkomst före egenavgifter intäkter kostnader inklusive avskriv-minus

för två inkomstlägen.ningar

SvenskaNettoinkomst, Danska Finska
kronor Skatteregler skatteregler Skatteregler

Kronor % Kronor % Kronor %
38,0150 000 70 400 46,9 57 000 57 500 38,3

600 45,2 49,0300 000 148 900 49,6 135 147 100
beräkningar.Källa: Egna

förutsätter inkomsten beskattas arbetsin-Beräkningen helaatt som
enligt gällande kan betraktaskomst. den mån någon del därav reglerI

kapitalinkomst del lindrigarebeskattas denna främst Sverige ochisom
Finland med skillnaden30 respektive %. Danmark be-% 28 I iär
skattning mellan kapital och arbetsinkomster de bådainte så istor som

länderna.andra
Skillnaderna i skatter skall bakgrund olikheter ivissamotses av

finansiera socialförsäkringama. Finland finnsSverige ochIsättet att
lagstadgade tjänstepensionsförsäkringar. motsvarighetNågon direkt
finns förekommerinte i Danmark. Där i stället frivilliga pensionssys-
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finansieras avgifter från såväl arbetsgivaretem som genom som ar-
betstagare. danska folkpensionen betydligt denhögreDen är än svens-
ka. och finns inkomstprövadGrundpensionen 52 700 kr/år, därtillär en
tilläggspension till kr/år. belopp kan jämföras25 000 Dessaärsom upp
med den svenska folkpensionen, år kr/år för1996 34 000som var en-
samstående lq/år för gifta.och 29 800

Fastighetsskatter5.4.7.2

tillDanmark har generell kommunal fastighetsskatt i imotsatssom,en
tilloch Finland, på jordbruksmark. Skatten 0,6-2,4 %Sverige utgår är

primärkommunema till motsvarar län. jordbru-1,0 % Församt amten
ket har primärkommunala varit begränsadden skatten åren 1994-1997
till högst Amt-skatten för jordbruket nedsatt till%. 0,57 %. Detta1,5 är

tillbetyder den sammanlagda skatten för jordbruket maximeradäratt
beskattningsbara markvärdet för lantbruket2,07 %. Det motsvarar ca

marknadsvärdet. Skatten beräknas år bli genomsnitt50 % 1997 i caav
fas-beskattningsbara markvärdet. Totalt beräknas jordbrukets1,6 % av

kr/årtighetsskatter till och kommunerna till miljoner700amten ca
för hela landet kr/ha jord-1997. i genomsnitt 280Det motsvarar ca

bruksmark. dock mycket mellan olika kommunerVariationema är stora
omkringoch beroende markvärdena. Skatten i vissa kommunerpå är

kr/ha.kr/ha, kan fåtal kommuner 600100 i överett varamen
inkomstbeskatt-fastighetsskatten del landetsdanskaDen är en av

danskaspecifik jordbruksskatt. har dening och inte någon Tvärtom
fastighetsägare.lantbrukarna lättnader jämfört med andra

och miljöskatterEnergi-5.4.7.3

julibetalar lantbrukare energiskatter från den 1997I Sverige 1som
energiskatt medtill följande belopp. lätt eldningsolja utgåruppgår För

kr/liter. dieselolja miljö-kr/liter och koldioxidskatt med 1,060,74 För
energiskatt med kr/liter koldioxidskattklass l utgår såväl 1,61 som

med kr/liter. energiskatten kr/kWh. Enligt riks-1,06 För 0,138är
dagsbeslut våren kommer elskatten höjas ytterligare den l ja-1997 att

till kr/kWh.nuari 1998 0,152
Danmark belastas drivmedel med och koldioxidskatter.I energi-

verksamhet som lantbruket kan emellertid draMomspliktig t.ex. av
Årenoch del koldioxidskatten. och betala-energiskatten 1995 1996av

Århälftende lantbrukarna koldioxidskatten. höjdes andelen till1997av
60 vilket 0,19 kr/liter och den successivt så% motsvarar trappas upp

Ävenbetalas skatten. koldioxidskatt,år 2000 90 % på utgåratt av
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för lantbrukare för närvarande betalas med kr/kWh. Koldi-0,07som
oxidskatten återförs sedan till lantbruket.

Finland belastas drivmedel med och koldioxidskatterenergi-I som
för dieselolja till respektive ler/liter. Lantbrukare kanuppgår 2,15 0,27
använda eldningsolja drivmedel. Skatten då kr/liter. år0,46 Frånärsom

har skatt för lantbrukare1997 Finland på el, 0,026motsvararen som
kr/kWh.

Tillverkningsindustrin har lättnader energibeskattningeni Sverige i
betalar således för andra energislagjordbruket saknar. Industrin änsom

koldioxidskattendrivmedel energiskatt och endast 50inte någon % av
från Skillnadernadenna andel höjdes den juli 1997 25 %. i energi-1

skatter mellan olika förbrukarkategorier belyses i tabell 5.21. Energi-
trädgårdsnäringen har ytterligare nedsättningintensiv industri samt av

energiskattema. vidare 6.5.2.2.Se avsnitt

juliför förbrukarkategorier den 1997.Energiskatter olika 1Tabell 5.21

HushållEnergiform Lantbruk Industri
Sverige

kr/kWhEl, 0,14 0,14 -
Eldningsolja, kr/l 1,80 1,80 0,53
Dieselolja, kr/l 2,67 2,67 2,67

Danmark
El, kr/kWh 0,07 0,53 0,07
Eldningsolja, kr/l 2,04 0,190,19
Dieselolja, kr/l 2,96 2,070,19

Finland
El, kr/kWh 0,026 0,05 0,02
Eldningsolja, kr/l 0,460,46 0,46
Dieselolja, kr/l 2,42 2,420,46
Källa: OECD

betalar för dieselolja till gruvmaskinerGruvindustrin Sverigei samma
för eldningsolja. Yrkesñsket betalar iskatter industrin i övrigt görsom

för dieselolja.sjöfarten praktiken inte några energiskatterlikhet med i
betalar således betydligt högre energiskatterLantbrukama Sverige

gäller dieselolja det delvisoch Finland. deti Danmark När ärän en
för finansiering med-följd Sverigesskattehöjning år 1995 avav en

energiskatter mellan länderna påver-lemsavgift till Skillnaderna iEU.
tabell 5.22 redovisas de på die-kar naturligtvis priserenergipriserna. I

betalas lantbrukare. Tabell 5.22sel- och eldningsolja samt avsom
tabellmedan 5.21 gällde den juli 1997.gäller medeltal för år 1996, l
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tidpunkter-Relationema mellan länderna i desamma bådastort settvar
na.

till lantbrukare kronor.Tabell 5.22 Priser på energi år 1996,

Energiform Danmark FinlandSverige
El, kr/kWh 3 0,59 0,68 0,60
Eldningsolja, kr/l 3,37 2,13 1,90
Dieselolja, kr/l 4,54 2,13 1,90
a till hushåll exkl. skatt plus skatt vid för-Priserna på har antagits prisermotsvara
säljning till lantbrukare.
Källa: OECD.

betydligt elpriset lägre iden högre skatten i SverigeTrots är än grann-
råkraftpris. Danmark el-länderna, vilket beror på lägre Särskilt i är

eftersom den helt produceras med fossila bränslen. På die-kraften dyr,
eldningsolja slår de höga skatterna emellertid högasel- och igenom i

priser.
Jordbrukets förbrukning uppgick omkringår 1996 till 2 200av

miljoner kWh. Skatten uppgår till miljoner kr/år. lantbru-300 Inomca
foderblandningar och ventila-ket elförbrukningen vid beredningär av

tion i djurstallar.
Förbrukningen eldningsolja inom lantbruket år uppgick1994 en-av

beskattningenligt till miljoner liter. Genom 1,80SCB 48 ärattca
miljoner kronor i skatt. Eldningsoljakr/liter betalade lantbruket 86ca
spannmål och förförbrukas torkning uppvärmningbl.a. vid avav

djurstallar.
beräkningdieselolja uppgick enligt SCB:sFörbrukningen senasteav

mil-utgjorde 770år liter. Beskattningen1994 till 288 miljoner caca
övervägande dieseloljan inomjoner delenkronor 2,67 kr/liter. av

lantbruksmaskiner.lantbruket används för drift olika slagsav
trakto-förbetalar lantbrukare lcr/år fordonsskatt sinaSverige 225 iI

Motsvarande skatter finns Danmark eller Finland.inte irer.
skat-kvävegödselhar miljöskatter handelsgödsel.Sverige på För är

för finansiering Sveri-kr/kg kväve. år 19941,80 Skatten höjdesten av
finnsfosforgödsel skatt kadmium,medlemsavgift till påEU. På enges

kr/kg fosfor. Skatterna 20-25 pri-1,05 %motsvararmotsvarar avsom
kvävegödsel omkring 10 % priserna på fosfor-på och avserna ren ren

Danmark och Finland några motsvarande skatter,gödsel. har inte men
straffavgift överskridande maximalt tillåtnaDanmark har viden av

Danmark beslut bl.a.kvävegivor. kommer sannolikt fattasI att om ge-
avgiftnomförande på gödselmedel.av

kronor/kgmiljöskatter med 20har på bekämpningsmedelSverige
alla bekämp-beståndsdel. förverksam Det i genomsnittmotsvarar
1996 miljöav-Danmark har sedanningsmedel ungefär % priserna.4 av

4 17-1427
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gifter for insekticider och markherbicider med på listprisema och27 %
för herbicider fungiciderövriga med 13 % på listprisema. Av-samt
giftsintäktema återförs till huvudsak jordbruket de användsi attgenom
till finansiering avsättningsbefrämjande åtgärder den s.k.av genom
promilleavgiftsfonden. miljöavgifterFinland har inte några på bekämp-
ningsmedel, det finns liksom registreringsavgifti Sverigemen en som
betalas de företag marknadsför preparaten.av som

Produktionsavgifter5.4.7.4

1950-talet produktionsavgifterDanmark finns sedan enligt lagI tassom
jordbruksprodukter. Intäkterna tillförs s.k.levererade de produk-påut

avsättningsfrämjande forsk-och används till åtgärder,tionsavgiftema
utbildning och rådgivning.försök, sjukdomsbekämpningning och samt

förs till dess fond. Eftersomvarje produktionsgrenAvgifterna i egen
hållet återförs jordbruket de skatter.avgifterna helt och till inteär

exempel produktionsavgifter på levereradepå deNågra tas utsom
kronorjordbruksprodukter under lcr/kg mjölk, 40,501997: 0,019 per

slaktadslaktsvin, kronornötkreatur till slakt, 7,58 kronor 18,97 perper
dessakr/ton sockerbetor. Intäkterna0,46 kr/kg potatis, 0,15 avsugga,

till miljoner kronor, vilketavgifter har för budgeterats 3191996 mot-
danska jordbrukets samlade intäkter.det0,6 %svarar ca av

Återföring skatter till jordbruket5.4.7.5 av

olika tillåterförs miljöavgifter jordbruket påDanmark alla påI vägar
belastars.k. miljöavgifter och energiskattersvenskanäringen. De som

Finlandtillåterförs på direkta näringen. Ijordbruket inte ärsättsamma
återföringobetydlig omfattning, någondenna skatter så atttyp av av

hävda den svenskaaktuell. skulle kunnaknappast varit Man att statens
återföring mil-till olika EU-stöd kanmedfinansiering som en avses

både Danmark och Finland skerjöskattema. kan invändas iHäremot att
skattemedel.helt med vanligamedfinansieringen EU-stödenav

uppgickpesticidavgiftema 1996danska intäkter årDen statens av
den s.k.till miljoner kronor. delen därav överfördes via266 Större

produktionsavgiftsfondema ochpromilleavgiftsfonden till resten an-
kommuner för det tak för jordskattenvändes till kompenseraatt som

jordbruket sedan år till forskning miljövän-har gällt för 1994 samt om
växtodling.lig

jordbrukets utgifter för koldioxidavgiftema beräknas tilldanskaDet
Delvis kompenseras avgifternakronor år 1996.miljoner170 engenom

arbetsgivaravgift till för tilläggspensionnedsättning ett systemav en
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jordbruket nedsättningkompenseradesATP. I övrigt av-genom av
till energibe-och växtkontroll bidraggifter för veterinär- samt genom

sammanfattande jämförelsetabellsparande investeringar. I 5.23 görs en
FinlandDanmark ochmellan olika produktionsskatter i Sverige,

1996/97.

DanmarkJämförelse mellan olika produktionskatter i Sverige,Tabell 5.23
1996/97.och Finland

Sverige Danmark FinlandSkatteobjekt
öre/kWh öre/kWh öre/kWhEl 13,8 7 2,6

kr/m3 kr/m3kr/m3Eldningsolja 801 190 460l
kr/m3 kr/m3 kr/m3460Diesel 670 1902

kr/kgKvävegödselmedel 0 01,80
Fosforgödsel kr/kg 0 01,05
Växtskyddsmedel 4 13-27 % 0%ca

kr/haordskatt 100-500 0J 0
UAvser nivåer från och med den juli 1997.beslutade 1

sammanställning.Källa: Egen

Sammanfattande analys5.4.8 av
konkurrensförhållandena

länderna för jordbrukssektommellan lönsamhetenJämförelser to-av
måsteeller jordbruksföretagföretag för enskildaförtalt, grupper av

tidigareförsiktighet. framgått redovisningen iSommedgöras stor av
jämförel-mängd olika faktorer betydelse för sådanafinnsavsnitt aven

ser.
länderolikaskillnad mellan jordbruksföretag igrundläggandeEn

tillväxtodlingenskillnader avkastningen ioch också länder iinom är
jordbrukspolitikenföljd klimat och jordmån. Den gemensammaav

mel-ellerländernasådana skillnader mellansyftar inte till utjämnaatt
Arealersättningama CAPlan länderna. inomregioner inom tvärtomär

med-respektivehistoriska avkastningsnivån idirekt kopplade till den
utsträckningvälja vilkenEftersom enskilda landet kan ilemsland. det

skillnaderemellertid mycketstödet skall regionaliseras, kan stora upp-
avkastnings-har likaföretag olika länder företagenstå mellan i trots att

såledesvilketstödnivå,Danmark ha endastnivå. Så har valtt.ex. att en
modell valts försådanmed Skulleföretag avkastning.sämre engynnar

gradpåverkats högre tillskulle konkurrenssituationen iSverige ännu
stället valtden avkastningsvariationen. Om Sverige iföljd större attav

regionaliseringen skulle arealstöden delar södrai igå längre t.ex. av
betydligt högre i Danmark.legatSverige än
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medfinansierade regionalstödenDe EU inom jordbruket till förärav
stödja ekonomiskt land. Möjligheternaregioner inom tillatt ettsvaga

utjämning begränsas stödgivningen på olika maximerats.sättattav
Medan Danmarki i inte utnyttjar regionala jordbruksstödstort settman
har Sverige och Finland utnyttjat möjligheterna för åstadkommaatt en
utjämning de ekonomiska förhållandena ungefär utsträck-iav samma

före medlemskapet.ning som
möjligheterna välja tillämpning olika stödformerOm utnyttjasatt av

för åstadkomma mellan företag landet kan detutjämning inomatt en
hävdas detta innebär konkurrenssnedvridning förhållande tilliatt en
vad skulle gällt på fri marknad.som en

syftetDå med de regionala stöden och också mån miljöstödeni viss
effektenåstadkomma nationell utjämning bör emellertidär att aven

sådana åtgärder så långt möjligt exkluderas vid jämförelser mellan en-
skilda företag länder. sektorskalkylen dock effekten så-i olika I är av
dana åtgärder inkluderade.

vid jämförelse mellandenna bakgrund bör företag iMot t.ex. en
lika grundförutsättningaroch Danmark väljas företag med såSverige

hänsyn till de geografiska och klimatologiska för-möjligt. Medsom
mellan företaghållandena därför jämförelse i södra Sverigeär en

Götaland och Danmark möjlig.
jämförelse med finska förhållanden föreligger ytterligareFör en

till-till omfattningen de övergångsstödsvårigheter med hänsyn somav
lämpas stöd kan förefalla de finska jordbrukamai Finland. Dessa ge

jämfört svenska. börmycket förutsättningar med de Mangynnsamma
det prisfalldock hålla stödet bl.a. kompenserar föri minne att som upp-

för mycketstod Finland vid medlemskapet i ochi EU ogynnsamen
begärdes inte.företagsstruktur. motsvarande stöd i SverigeNågra
betydelse förvariabler deMed hänsyn till den mängd är en-som av

praktiken omöjligtskilda företagens konkurrenssituation det iär att
ellermellan verkliga företagrättvisande jämförelsegöra grupper aven

företag Produktionen lands företag elleri olika länder. i ärett mer
och det kanförhållanden råder där,mindre anpassad till de varasom

skillnader lönsamhetmycket vilka orsakerna till isvårt äravgöraatt
redovisningsprinciper kanmellan länderna. Härtill bidrar också att

konkurrensförmåga påverkasskilja. ändå belysa hur jordbruketsFör att
följandeoch Danmark redovisas iolika förutsättningar i Sverigeav

beräkningar lönsamheten konstruerade svenska typföretaghur i några
hade förutsättningar Danmarkskulle påverkas de i isamma somom

fråga skatter, djurskyddsbestämmelser kan parti-Därigenomm.m.om
ella jämförelser där mängd faktorer uteslutits.göras, en

Inkomst-, kapital- och förmögenhetsbeskattningen har inte direkt
skill-beaktats de kalkyler redovisas. Avslutningsvis berörs docki som

naderna inkomstbeskattningen.i
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belyserDärtill jämförs sektorskalkyler jordbrukssektoms total-som
ekonomi, vilket innebär alla väsentliga faktorer jämförelsen,ingår iatt

det kan svårare hur mycket och betyder.avgöraatt attmen vara var en
faktor särskild betydelse naturligtvis skillnaden iEn är äravsom

producentpriser. marknad kan tyckasPå dessa priser iatten gemensam
Åtminstonehuvudsak borde lika. på kort sikt visats dettaärvara som

fallet. orsakerna till detta kan skillnader iföräd-inte En t.ex.av vara
lingsindustrins effektivitet. sådan faktor kan förvissoEn avgö-vara av
rande betydelse för det enskilda företagets ekonomi. Samtidigt kan
emellertid det faktor ligger utanför detsigrörsägas att om en som en-
skilda jordbruksföretagets direkta kontroll.

ytterligare faktor kan beaktas jämförelsemaEn inte isom men som
för konkurrenskraften företagarnas kompe-har avgörande betydelse är

tens.
jämför jordbruksföretag med exakt produktionsför-Om sammaman

växtodling och kravutsättningar t.ex. avkastning i med påsamma
skillnaderekonomiskt resultat, kommer i produktpriser och produk-så

tionsfaktorpriser avspegla sig i priset på jordbruksmark. Markpri-att
emellertid på lång sikt ef-påverkas andra faktorer,även t.ex.sema av

olikaterfrågan byggverksamhet slag boende, etc..för vägarav
hävda skillnader ochskulle kunna i skatterTeoretiskt att av-man

olika markprisnivåer. kortPå ochgifter lång sikt utjämnaspå av me-
följduppstå konkurrenssnedvridning tilldellång kan docksikt t.ex.av

innebär höjda produktionskostnader. Såle-statsmakternabeslut somav
nyetablerat växtodlingstöretag sannolikt inte på kortdes kan ettt.ex.

sådan situation sänka sina mark-sikt kompensera sig i atten genom
Även arrenderad företagarens markkost-kostnader. marken såär ärom

normalt bundna under fleranader år.
längre tidsperiod med något så stabila förhållandenSett näröver en

kan alltså ha situation där exempelvis skillnader i produk-Sverige en
förtionsmedelsskatter upplevs det förelåg olika förutsättningarsom om

konkurrens där andra svårjämförbara faktorer kompenserarmermen
för skillnad.denna

Inverkan på sektorns ekonomi5.4.8.1

jordbrukets bruttointäktertabell redovisas och nettoinkomsterI 5.24
Uppgifterna för Danmarkunder 1990-1996. och Finland har föråren

växelkursertill kronor med deår räknats gällde ivarje som genom-om
omfattar försåldaBruttointäkterna jordbrukspro-snitt under år 1996.
nationellaoch stöd. Nettoinkomstendukter olika EU-ersättningarsamt

egenavgifter tillöverskott till skatter och ersättningsamt egetavser ar-
bete och kapital.eget
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Jordbrukets nettointäkter och nettoinkomster åren 1990-Tabell 5.24
Finland, miljarder kronor.Danmark och1996 i Sverige,

Å FinlandDanmarkSveriger
Nettoin- NettoNettoin- in-Brutto- Brutto-Brutto-

komstkomstkomst inkomstinkomst inkomst % %%
37,9 13,7 36,04,8 15,1 53,8 6,6 12,31990 31,9

5,0 9,5 35,6 11,6 32,35,6 17,7 52,01991 31,6
11,0 32,08,3 49,8 2,7 5,3 34,41992 27,7 2,3

27,250,7 3,1 6,2 32,1 8,71993 28,7 2,6 9,1
34,15,6 10,9 33,4 11,41994 28,5 2,1 7,4 51,2

10,3 34,412,4 54,7 9,3 17,0 29,91995 30,5 3,8
18,1 9,8 34,08,8 55,1 10,0 28,81996 30,7 2,7

Landbofore-jordbruksverk, Danskeuppgifter från Statens DeKälla: Bearbetning av
kom-Lantbruksekonomiska Forskningsanstalten Finland. Serespektiveninger även

till tabell 5.14.mentarer

1990-taletoch nettoinkomstema börjanintäkterna ihöga svenskaDe av
A direktstöd utbetalades samband medde iberor till del påstor ge-som

jordbrukspolitiken del des-år 1991.nomförandet den En stor avnyaav
for sänkta priser och bör därför beaktas ikompensationstödsa var

År utbetalades emellertid 2,7denna inkomstjämförelse. 1991 även ca
omställningsstöd snedvrider jämförelsen. Omkronormiljarder i som

knapptbelopp blir nettoinkomsten år 1991 3räknar bort dettaman
Åren engångsåterbetal-1995 och 1996 påverkasmiljarder kronor. av
stöd med miljoner kr/år. Nettoinkomsten500ningar somcaav samma

mellan ochhar övrigt 7 %andel bruttointäktema i Sverige i varieratav
andelenperioden. medeltal för de åren harunder I15 % tre senaste va-

rit 10 %.ca
svenskt investeringsstöd ochfattats införandeBeslut har ettom av

det miljöstödsprogrammet under åren 1997utbyggnad svenskaavom
svenska inkomsterna ökar,kommer till deledaoch 1998. Detta attatt

eftersom miljöstöden förutsätter åt-med hela stödbeloppen,intemen
kostnader.medförgärder ökandeävensom

upplevde nedgång inkomsterna i börjandanska lantbruket iDet en
skördarbl.a. och höga1990-talet berodde på Un-räntor.svagasomav

nettoinkomsten andel bruttointäktema ider hela perioden har som av
och medeltal för deDanmark varierat mellan % 18 %. I5 tre senaste

andelenåren han varit %.15ca
bruttoom-finska jordbruket före EU-anslutningenhadeDet större

omfatt-jordbruketoch nettoinkomst det svenskasättning trots attän
berodde påarealer och djur väsentligt mindre. Detningen i att pro-var

Finland Sverige. Dettai då betydligt högre iducentprisema äränvar
jordbruketde omfattande det finskatill övergångsstödbakgrunden som
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andel brutto-fått EU-medlemskapet. Nettoinkomstenhar efter avsom
stabilare de andra länderna.intäkterna förfaller iänvara

resultatet för detFöregående redovisningen harframgått denSom av
påverkats b1.a. höjda skat-under de årensvenska jordbruket senaste av

redo-bekämpningsmedel. tabell 5.25handelsgödsel och Ipå energi,ter
nettoinkomst skattereffekterna på jordbruketsberäkningvisas avaven

fas-bekämpningsmedel den danskahandelsgödsel ochpå energi, samt
tighetsskatten.

skatter Sverige,jordbrukets nettoinkomst iEffekter på5.25Tabell av
läget den juli 1997.miljoner kronor. 1Danmark och Finland, Avser

Danmark FinlandSverige
170 100Energiskatter l 150
270Miljöskatter 400 -

Fastighetsskatt 700 --
100550 1 140Summa 1

Kollektiv âterföring av
00 460skatter och avgifter

100680l 550Nettoskatter
0,5 %kostnader 1,5 %totala 5,5 %D:o av
1,0 %nettoinkomst 57,7 6,8 %%Dzo av

beräkningar.Källa: Egna

återföring skatterformpå någonsammanställningar bygger av avsom
återföringkollektivOvanoomtvistliga.till näringen inteär avanges en

de svenskahävdaskanDanmark.avgifter och skatter i Det även att
svenska del-denjordbruketåterförs tillmiljöskattema indirekt genom

sådantMedmiljöprogram.finansieringen jordbrukets ett resone-av
kro-miljonertill l 150skulle nettoskattema Sverige uppgåi camang

totala kostnaderna. Dennavilket de4,1 % typmotsvarar re-avavnor,
följ ande.diskuteras ytterligare i detsonemang

förbrukningsnivåerfaktiskabygger påBeräkningarna i tabell 5.25
land. Sombekämpningsmedel respektiveihandelsgödsel ochenergi,av

handelsgöd-utgifterna i jordbruket förjämförelse beskrivs de faktiska
drivmedel år 1996 i tabell 5.26.växtskyddsmedel,sel, och
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ochväxtskyddsmedel,handelsgödsel,utgifter förFaktiska5.26Tabell
kronor.och Finland, miljonerDanmarkSverige,drivmedel år 1996 i

FinlandDanmarkSverigeInsatsvara
Handelsgödsel och

2 026skatt 3 432växtskyddsmedel, exkl. 2 165
178 l 286exkl. skatt 662 lEl och drivmedel, 1

129463energiskatter 1 458Miljö- och
3 441285 5 0735Summa

l 1,9 %17,2 9,1 %bruttointäkter %Dzo av
Danske Landbofore-jordbruksverk, Defrånuppgifter StatensKälla: Bearbetning av

Forskningsanstalten Finland.Lantbruksekonomiskarespektiveninger

ochförbrukninghar Sverigetabell 5.26framgår störreSom avenav
åke-förklarasdelvisvilketländerna, störrede andradrivmedel än enav

klimat.och kallare Ut-avståndDanmarkjämfört medrareal och större
förklarasväxtskyddsmedelhandelsgödsel ochDanmark förgiftsnivån i

och medbedrivs intensivtväxtodlingendanskadengradi hög att enav
sockerbetor i Sverige.ochpotatisspecialgrödor t.ex. änandelstörre

medDanmarkmellan ochJämförelse Sverige5.4.8.2
typgårdarsvenskautgångspunkt i några

någraländerna harmellanskillnadernabetydelsenillustreraFör att av
vad detstuderatsDärefter hartypgårdar konstruerats.svenskaenkla

hadeställetiregler, skattesatser överens-vissainnebäraskulle etc.om
svårareDanmark.gäller i Det göra motsvaran-med de är attstämt som

regel-skillnaderna idelFinland, eftersommedjämförelserde en av
bådefrågaiförutsättningarFinland harberor på sämreatt omsystem

södra Sverige.företagsstrukturklimat och än
svingård ochmjölkgård,har konstruerats,typföretagTre enenen

s.k.Lantbruksuniversitetetsbygger påspannmålsgård. Kalkylema om-
omräknade tillkompletterade ochdelvisrådeskalkyler för år 1995,

Östergötland slätt-iinteligga iGårdarnaårs priser.1996 antas men
förhållanden.svenskagenomsnittligaungefärbygden, vilket motsvarar

medberäkning gjortsalternativspannmålsgården har anta-För även en
genomsnittligaungefärvilketSkåne,lokalisering igande motsvararom

debetydelsen bättrebelysesförhållanden. Därigenomdanska svens-av
fastighetsskatten.danskaoch denmilj öskattemaka av

självför-heltochrekryteringDjurgårdama förutsätts ha varaegen
mjölkkorhar 30Mjölkgårdenfodersäd och grovfoder.medsörjande

ochSvingården har 40ha åker.ochrekrytering 35inklusive suggor
åker, vilkethaslaktsvin 80 är730leveransårlig samt anpass-enav ca

därförSvingården säljerstallgödselspridning.förarealbehovettillning
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ha åker heltSpannmålsgården har 100del fodersäd.sin an-somen av
ganskakrav.spannmålsodling och träda enligt Devänds till EU:s är

förutsättsproduktionsgren. Därförrespektiverenodlade företag inom
dessaverksamheter. Inkomstnivån ihar några andraockså de inteatt

familj.för försörja Iföretag den knappast räckerså låg attär att en
entreprenadverk-jordbruksföretag skog,verkligheten har många även

sysselsättningkan kompletterandestuguthymingsamhet, etc., som ge
familjemedlemockså vanligt någonoch inkomster.ytterligare Det är att

har anställning utanför gården.
genomsnittsföretagdehar månKalkylema i viss stämts mot somav

bokföringsunderlag frånbrukar redovisa med hjälpLRF-Konsult av
saknar dockredovisade typgårdamaverkliga gårdar.25 000 De somnu

verk-vanliga iinkomstkällor ganskakompletterandede ärnämnts som
kontrollhandelsgödsel har fördrivmedel ochligheten. Förbrukning av

förmedeltal förbrukningen.jämförts med verkliga
framgårkostnader år 1996beräknade intäkter ochFöretagens ta-av

tillkan beräknasfyra gårdarnaför driva debell Arbetsbehovet5.27. att
år.respektive 910 timmar9102 560, l 970, per

antal typgârdar, kronor.utgifter förIntäkter och år 1996Tabell 5.27 ett

SpannmålsgårdWölkgård SvingårdIntäkter/utgifter
Östergötl. Skåne

900000 541960 200 457Försäljningsintäkter 759 000
273 700700 224 600Arealersättningar 28 700 179

600815787 700 139 900 681 6001Summa intäkter
403 000688 900 377 700421 000Rörelseutgifter

000200 000 113129 400 123 l 13Avskrivningar
700600 61 600 6283 100 135Ränteutgifter

578 700947 700 552 300633 500Summa kostnader
skattertill egenavgifter,Rest

236 900192 200 129 400och levnadsomkostnader 154 200
beräkningar.Källa: Egna

för ganska längegårdarna har förvärvatsKalkylema förutsätter att se-
kostna-inkluderar därför inte någraKalkylemas kapitalkostnaderdan.

byggda för 10 årkostnader för djurstallarder för marken, endastutan
och inventarier. Detfor förnyelse maskinersedan kontinuerligsamt av
spannmålsodlingenavkastningden skånska gårdens högre ibetyder att

det redovisade resultatet. kanhelt slår igenom i Det nämnas att genom-
respektive ornrå-arrendeavgifter skiljer kr/ha mellan000snittliga 1ca
kalkylerna. Kal-delen skillnaden mellande, vilket störremotsvarar av
skillnader lön-gjorda med syfte belysa iövrigt intekylema för attär

landet eller mellan olika produktionsgre-delarolikasamhet mellan av
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för belysa effekterna olika produktionsskatter för nå-utan attnar, av
gorlunda genomsnittliga företag.

det följande skallI dessa typgårdar användas för effekter-belysaatt
för jordbrukama vissa skillnader mellan länderna. de följande1na av

analyserna har beaktatsinte skillnaderna i markpriser på sätt änannat
deras inverkan fastighetsskattpå och inte heller andra skillnader ien
prisnivån jordbruksprodukterpå och produktionsmedel de berorän som
på skillnader skatter.i Gårdskalkylema i tabell 5.27 år 1996,avser men
effekterna olika skatter det följande skattesatser underi detav avser
andra halvåret 1997.

Energiskatter

landetsI Danmark betalar jordbrukama energiskatter endast deli en av
låga lantbru-koldioxidskatt. På diesel- och eldningsolja betalar danska
kare endast lcr/liter medan de svenska lantbrukarna de här redo-0,19 i
visade sammanlagt lcr/literkalkylerna betalar 2,67 respektive 1,80
kr/liter. endastPå betalar danska lantbrukare 0,07 kr/kWh jämfört
med kr/kWh danska koldioxidskatterna återförs till0,138 i Sverige. De
jordbruket och därför skatter egentlig Värdet såda-inte i mening.är av

återföringar diskuteras sammanfattningeni detta avsnitt. Omna av
svenska lantbrukare bara hade behövt danskabetala de låga energis-
kattema hade de fyra företagens resultat enligt beräkningarna förbätt-

med kronor, 29 400 lcronor, 30 900 kronor respektive 3212 300rats
belopp endast de direkta energikostnaderna i400 kronor. Dessa avser

företagen. de svenska energiskattema till dansk nivåsänkningEn av
företa-foder såskulle påverka den allmänna kostnadsnivån på attt.ex.

koldioxidskatternaförbättratsresultat hade ytterligare. danskaDegens
skulle för typföretagen kronor, kronor, 3 0002 800 6 500motsvara
kronor respektive kronor.3 200

Miljöskatter

svenska handels-Danmark finns motsvarighet till deI inte någonnu
fosforgödsel.gödselskattema, dels kväve, kadmium igäller delssom

Kvävegödselskatten för 300 kronor,de typgårdarna 6motsvarar tre
kronor, kronor respektive kronor.7 500 15 500 18 600

Både och Danmark har skatter på bekämpningsmedel iSverige som
Danmarkgenomsnitt i Sverige 4 % priserna och i närmaremotsvarar av

danska skulle för20 högre avgifterna på bekämpningsmedel%. De typ-
företagen resultatet kronor, kro-försämra med 40O 2 200 kronor, 3 300

kronor.respektive 3 800nor
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miljöskatter Danmark, dvs.hade ingaOm Sverige samma som
bekämpningsmedel,skatter gödselmedel danska skatter påpå men

typföretagens resultat förbättras med 6 000 kro-skulle de fyra svenska
respektive kronor. Då har allt-kronor, kronor 17 1005 300 14 100nor,

bekämpningsmedel, vilkadanska avgifterna påså beaktats deäven
diskuterasåterförs jordbruket. Värdet sådana återföringar isam-till av

manfattningen detta avsnitt.av

Dansk fastighetsskatt

genomsnittli-ochfinns markskatter till kommuner DenDanmarkI amt.
50 %skatten beskattningsvärdet,1,6 % påär motsvarar avsom caga

desvenska taxeringsvärden.marknadsvärdet eller ungefär 67 För% av
Östergötland taxeringsvärdena för markenhär typgårdama i ärantagna

ungefärspannmålsgårdenoch för den skånskaungefär kI/ha10 000
sänka förskulle då resultatetlcr/ha. markskatt 1,6 %25 000 En typ-om

respektivekronor, kronor, 10 800 kronorgårdarna med 700 8 5003
kronor.27 100

eftersom återföringenskatter,beloppDessa motsvarar av enrena
med införandet be-upphört i ochdanska markskattendel den avav
ÖstergötlandSkatten skulle ikämpningsmedelsavgiftema. motsvara

liggersistnämnda värdet påSkåne kr/ha.och i 250 Detkr/ha100 caca
lägre värdetför Danmark. igenomsnittet Detnivåungefär somsamma

Östergötland Danmark, liksomlägrespeglar markvärdena där iär änatt
avkast-på lägreberordelen Sverige i övrigt. Detta i sini turstörre av

ningsnivåer i Sverige.

Djurskyddsbestämmelser

har djurskyddsbe-tidigare avsnitt Sverige striktaframgårSom av mera
ÄvenFinland. förespråkar nå-Danmark ochstämmelser ingenän om

desvenska bestämmelserna, obestridligtförändring de detär attavgon
därförproduktionskostnadema i Sverige. medförDettapåverkar att

konkurrensnackdelarbära andrasvåraresvenska producenter har att
Kostnadsskillnaderna jämfört med danskajämfört länder.med andra

griskött.produktionbestämmelser betyder imest av
omkringstorlek frånvarierar, 0,50Uppgifterna skillnademasom

skulle kostnadssänk-svingårdenkr/kg 1,50 kr/kg. För ovan enupp ca
resultatet med lcr/âr.med kr/kg griskött förbättra 63 000ning lt.ex.

för foder och be-gäller främst merkostnader DäremotDetta strö.t.ex.
arbetskostnader, eftersom direkt påverkarökade de inteaktas här inte

typgårdskalkylen.
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införs utrymmeskrav för mjölkkor från den januariI Sverige lnya
för närvarande känt vilken utsträckning dagens1999. Det inte iär

djurstallar uppfyller de kraven och därför heller vilka konsek-intenya
dessa kommer få.attvenser

Sammanfattning

föregående med Danmark för sammanfattasjämförelsema kan 1997De
enligt tabell 5.28.

jämförelseSammanfattande med Danmark för årTabell 5.28 1997,
kronor.

Mjölkgård Svingård SpannmålsgårdKostnader
Östergötland Skåne

Energiskatter 30012 29 400 30 900 32 400
Miljöskatter 6 000 1005 300 14 100 17
Fastighetsskatt -3 700 -8 500 -27 100-10 800
Djurskyddsbestämmelser 63 000- --

14 600 89 200 34 200 22 400Summa
beräkningar.Källa: Egna

beaktats de avgifterhar på koldioxid och bekämpningsme-tabell 5.28I
Danmark återförs kollektivt till och därför intedel i näringensom som

egentlig dessaskatter i mening. Om avgifter hade beaktats hadeinteär
resultatet för de fyra företagen stället förbättrats kronor,i med 90017

kronor, 41 kronor respektive98 600 800 30 800 kronor.
Till dessa skillnader kan läggas skillnader inkomstskatter,iäven

för företag beräk-på denna inkomstnivå enligt avsnitt 5.4.7.1 kansom
till omkring kronor till den svenske lantbrukarens nackdel.15 000nas

Vad gäller djurskyddsbestämmelsema det ingenär nämntssom som
förespråkar de svenska producenter harnågon förändring, gör attmen

konkurrensnackdelar jämfört producenter isvårare bära andra medatt
länder. gäller i princip miljöskatterna kadmium,andra påDetsamma

bekämpningsmedel koldioxid. Motsvarandeoch skatter Danmark åter-i
förs framgått tidigare kollektivt till lantbrukarna för finansieringsom av

angelägenheter. kan diskuteravissa Man värdetgemensamma av en
kollektiv återföring för enskilda företaget. eller skatternadet Avgifterna

återförs påverkar företagets resultat.onekligen det enskilda Isom
används dels till forskning och utbildning åt-Danmark samtpengarna

livsmedel, dels till bidraggärder främjar avsättningen för danskasom
till till veterinärtaxormiljöinvesteringar och sänka vissa Deatt m.m.

ochpåverkar därigenom indirekt både avräkningsprisema vissa kostna-
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redovisasbelysa med den kalkyler ider svåraär typatt av somsom
hävdas återföringen skerkapitel. kan emellertid intedetta Det att pro-

typgårdskal-Eftersom de här redovisadeportionellt lika till företagen.
därförsvenska avräkningspriser, skulle tilläggkylema bygger på ett

avgifterna skall beaktas på kostnads-behöva intäktssidanpågöras om
sidan.

det svenskaskulle kunna föras beträffandeliknandeEtt resonemang
får sådan omfattningmilj öersättningsprogrammet. Detta program nu en

får stöd. Utslag-samtliga svenska jordbruksföretag sådantiatt stort sett
kr/ha.åkerarealen innebär på 000på hela ersättning 1programmetet en

miljöåtgärder.medel for utfördaDock dessa ersättningenavser

Produktionsskatter och Danmark.i SverigeTabell 5.29

Produktion Produktionsskatter, kr/ha
Danska DijferensSvenska

Brödsäd 350 370720
Fodersäd 360 240600

390 410Slâttervall 800
680 1 120Matpotatis 1 800

1 030 70Sockerbetor 1001
Produktionsskatter, öre/kgProduktion

Danska DifjêrensSvenska
0,05 0,05Mjölk 0,10

0,75Nötkött 0,851,60
0,25Griskött 0,350,60
0,50Fågelkött 0,300,80

Ägg 0,150,35 0,20
Källa: beräkningar.Egna

medbelysaskanProduktionsskattemas betydelse i Sverige även pro-
effekt isammanfattasduktionsgrenskalkyler. skatternastabell 5.29I

förhållanden iunder normalaavkastningolika produktionsgrenar med
medbetydelseverkligheten skatternas varierasödra kanSverige. I t.ex.

medBeräkningama gjortsproduktionsförhållanden avkastning. haroch
skatter ochkolumnen med danskadels skatter, dels danska.svenska I

lcr/ha.fastighetsskatt motsvarande 300avgifter förutsattshar en
olikade svenska skatterna på in-kan konstaterasSammantaget att

Ävenväsentligt. jämfört med danskapåverkar kostnadsnivånsatsvaror
de betydande belastning.förhållanden innebär svenska skatterna en
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5.5 Utredningens överväganden

5.5. l Inledning

Det svenska jordbruket på grund geografisk utbredning,är, storav av
betydelse för möjligheterna för befolkningen skall kunna få försörj-att
ning i skilda delar landet. Betydelsen naturliga skälär i destörstav av

jordbruksdominerande bygdema. Genommest livsmedelsindustrinatt
ofta också lokaliserad ordbruksbygderj blirär jordbruket förnära landet

viktigare vad enbart antalet jordbrukareän än visar.
År fanns1996 i Sverige omkring 90 000 jordbruksfastigheter med

ha åker.2 dessa klassificerasAvän 30 % heltidsjordbruk.mer ca som
Dessa företag föri sin 70 % jordbruksproduktio-tur uppemotsvarar av

Jämfört med övriga EUl5 strukturen dvs. medelarealenär jord-nen. -
bruksmark företag det svenskai jordbruket relativt god. Jord-per -
brukslandet Danmark dockhar bättre struktur medan den finska ären
sämre.

De naturliga förutsättningarna för jordbruk i Sverige varierar i
mycket hög frångrad syd till nord. slättbygdemaI i södra kanSverige
förutsättningarna betecknas relativt goda. Visserligen avkastar densom
svenska åkermarken mindre genomsnittet inom andraän EU å si-men
dan det svenska klimatet relativt lågt sjukdoms-, insekts- ochettger
ogrästryck i växtodlingen. Efter EU-medlemskapet har den svenska
j ordbruksproduktionen ökat främstnågot, spannmålsodlingen ävenmen
i viss mån griskötts- och fjäderfaköttproduktionen.

Genom jordbrukets och livsmedlens betydelse, har praktiskt taget
alla länder någon form reglering för jordbruket. Sverige hade föreav
EU-inträdet 1990 års jordbrukspolitiska beslut- under någongenom-
period jordbrukspolitik mål med bibehållande han-att,en vars var av
delspolitiska omvärlden, skapa konkurrensgränser inom landet.mot en

Genom Sveriges EU-medlemskap blev EU:s jordbrukspolitik också
Sveriges. innebarDetta ökning tidigare jordbruksstöd, delvis påen av
grund EU-politiken inneburit sänkta priser och kompenserandeattav
direktersättningar. Direkta stöd till landets jordbrukare uppgick år 1996
till jordbrukamas19 % totala intäkter. Andelen direktstöd i våraav
nordiska grannländer 12 Danmark% i och 31 % i Finland. Utövervar
de direkta stöden utgår också "stöd produktpriserna till följdgenom av

prisnivån inom EU, delvis med hjälp regleringar,att hålls hög-påav en
världsmarknadsprisema.nivå Ca 30än % intäkterna kan sägasre av

dennaföljd reglering.vara en av
Även direkta stödet till detdet svenska jordbruket endast uppgårom

till knappt de svenska jordbrukamas totala20 % intäkter dockärav



Kapitel lll5167SOU 1997:

produktionsinriktning.för valetbetydelsedirektersättningama avav
Återstående delenövervägandedenintäkterna ochdrygt 80 % avav -

skicklig-jordbrukarensrelaterade tilldockkostnaderna näraär egen-
företagsledare.ochjordbrukarehet som

produ-verksamhet därlängreEU-inträdet inteefterJordbruket är en
förvägtill iproduktionenhelasäkerställs avsättning ett ga-centen av

på EU-hemmamarknadensåvälpåKonkurrensenpris.ranterat som
jord-pålivsmedelbereddaenbart på ävenökar, intemarknadema utan

livsmedelsindustriliksomCharkuteriindustrinbruksråvaror. även annan
andrafrånjordbruksråvarorkan köpa ininköpare,andraoch stora nu

förpåtagligblivitharkonkurrenssituationEU-länder. Denna ex-nya
leverantörer-de svenskaochstyckningsindustrinsvenskadenempelvis

storkök.till bl.a.fritesförråvara pommesna av
ochregelsystemlandetsharjordbrukareSveriges ge-egnagenom
konkur-utvecklas ikunnathandelshinder inteinternationellaolikanom

jordbruket stårsvenskaEU-länder.andra Detimed jordbrukarerens
EU-nivå kom-påden konkurrensenGenominför omställning. nyaen

lönsamhetsådannåjordbruk inte längreeffektivamindre att enmer
läggaskommerlängre siktdrift påfortsatt attbehövs för utanensom

utredningen,enligtomstrukturering,fortsattadennabörned. Däremot
likartade konkur-harsvenska jordbrukarna intedeskeinte attgenom

konkurrentländer.Sverigesrensvillkor som

jämförelsekonkurrenskraft-Jordbrukets5.5.2 en
Danmark och FinlandSverige,mellan

jordbruketssvenskaför detbetydelseklimatetsbehandlasdetta avsnittI
kostnader, vissalönsamhet och vissa sär-jordbruketskonkurrenskraft,

effektivitet.jordbruketsdet svenskadjurskyddregler samtm.m.om
betydelse. Dettanärmarknademalivsmedelsområdet storInom är av

exportmarknader förSverigesförhållandetåterspeglas deti störstaatt
im-SverigeSamtidigtFinland.och storDanmark ärlivsmedel är en

finskaochdanskasvenska,länder. Detdessalivsmedel frånportör av
varand-påsåledes konkurrenterlivsmedelsindustrinjordbruket och är

utlandsmarknader.andrapåhemmamarknader och ävenras
oli-länderdessajämförelser mellanhar därför gjortUtredningen av

jämfö-Bl.a. harkonkurrenskraften.betydelse förharfaktorerka som
centraladenutredningenenligtlönsamheten, vilken ärrelser gjorts av

skallarbetstillfällenoch for tryg-utveckling, expansionförfaktorn att
skapas.och nyagas

direkta jäm-produktkalkyler förframmöjligt fåvaritinteharDet att
övervägandeheltoch kostnader. Denintäktersamtligamellanförelser

statligapåverkbaraintefor övrigtdessa ärdelen poster genomav
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insatser. Utredningen har därför i stället gjort jämförelser mellan endast
vissa i första hand vissa skatter och avgifter.poster, Däremot har en
jämförelse gjorts mellan jordbrukets totala intäkter, kostnader och drift-
söverskott.

5.5.2.1 Klimat och jordbruksstöd

Tidigare har konstaterats Sverige har något naturliga förut-att sämre
sättningar för jordbruk jämfört med Danmark, å andra sidan någotmen
bättre jämfört med Finland. Om dessa naturliga skillnader kan sägas att
de i ekonomiska till relativt del har kunnat utjämnastermer viastor
EU:s jordbruks- och strukturpolitik via vissa nationella stödrd-samt
ningar. Här spelar framför allt stöd tillEU:s mindre gynnade områden
LFA, EU:s miljöstöd vissa nationella stöd roll för isamt stor synrer-
het Finland för Sverige.ävenmen

danskaDet jordbruket mycketi hög grad exportinriktatär och geie-
via åkerareal ungefär lika den svenskaär stor ettrerar en som som pro-

duktionsvärde jordbrukarledeti dubbelt så detär stortsom som svens-
ka. Jämfört med Finland, åkerareal något mindre Danmarks,är änvars

den danska produktionenär 2,5 gånger större.
En genomgång hur de olika länderna del stödsysemEU:starav av

visar viss skillnad vad fördelningen mellan olika ersättnings-en avser
I Danmark de generella CAP-stöden och däreftersystem. väger tungt

har stöden till investeringar i jordbruk och förädlingsindustri fran-en
trädande roll. Att Danmark inte utnyttjar regionala stödnämnvärt iar
förmodligen förklaring dei regionala skillnaderna jämförelse-att ären
vis små. Vidare har frågan bevarande odlingslandskapetom av sem-

betydelse i Danmark jämfört med Sverige och Finland, vilkasma
landytor i mycket begränsad omfattning åkermark.utgörs av

För Sveriges del spelar CAP-stöden central roll framför allt i lin-en
Ävendets slättområden, dvs. särskilt i södra Sverige. miljöpo-EU:s

central betydelse för bevarande odlingslandskapet,är :örgram av av
det ekologiska jordbrukets utveckling miljökänsligai områdsn.samt
Det svenska milj utfomining innebär starkäven en rego-
nalpolitisk profil. För mindre gynnade jordbruksornråden spelar därtill
EU:s LFA-stöd det svenska nationella stödet roll. EU:ssamt stor övr ga
strukturstöd, investeringsstöd till jordbruk och förädlingsindusri,t.ex.
utnyttjar förhållandevisSverige i begränsad grad.

I Finland nationella stöd och EU:s LFA-stödär avgörande för jod-
brukets överlevnad i delar Finland. EU:s miljöstöd och CAP-stora av
stöd också viktiga framför allt dei södra delarnaär landet. FinlandIav

del övriga strukturstöd tilltar även jordbruket och systenetman av
med investeringsstöd till jordbruket exempelvis väl utbyggt.är



Kapitel 11351997:167SOU

dans-detkonkurrensnackdelarjordbruket har gentemotsvenskaDet
ochspannmålförproduktionsvolymergällervadjordbruket,ka t.ex.

Genomklimat.kallareSverigesgrundbyggnadskostnader påhögre av
förhållanden intenuvarande yt-underSverigekanEU-medlemskapet

klimatetkonkurrensnackdelför denjordbrukarenterligare kompensera
förändringheller någonföreslår inteUtredningeninnebär. nuvaran-av

ordning.de

lönsamhetJordbrukets.5.2.25

hardriftsöverskott,lönsamhet, angivetjordbruketssvenskaDet som
redovisats.tidigare

Efterjordbruket varierar.delarolikaiLönsamhetsutvecklingen av
iuppståttdriftsöverskottenförbättringarnaharEU-medlemskapet av

Å andrasockerbetsodling.ochspannmålsodlingfrämstväxtodlingen,
l990-talet.börjanpressad iekonomispannmålsodlingenssidan avvar

utveck-omvändadenupplevtharanimalieproduktionendelarStora av
och kär-1990-taletbörjanekonomi igodförhållandevisdvs.lingen, av

generelltUtvecklingenEU-medlemskapet.eftervillkor samman-vare
EU-marknaden ochpåkonkurrensenmedväsentligtallti an-hänger

lönsamhets-varierandeTill denjordbrukspolitik.till EU:spassningen
det inomkommerproduktionsgrenar attolikamellanutvecklingen

betydandeförekommermjölkföretag,jordbruk, t.ex. engruppsamma
lönsamhetsvariation.

under årenuppgickjordbruketsvenskadetförDriftsöverskottet
Överskotten under årenuppgickkronor.miljarder5-6till1990-1991

tabell 5.6sekronormiljarderrespektive 2,73,8till 2,1,1994-1996
kronor.miljarder3,3År uppgå tilldriftsöverskottetberäknas1997 ca

miljöstödetpåÖkningen huvudsakligenberor1996 attmed årjämfört
ökat.

förenademiljöersättningama äruppmärksammas attdockbörDet
be-EU:sEnligtsida.lantbrukarnasfrånvidtasskallmed åtgärder som

maximaltmiljöersättningamainkomstdelen utgöraskallstämmelser av
ekonomijordbruketssektorskalkyler fördeItotalersättningen.20 % av

på-jordbruketinettoinkomstenförstärksutredningenstuderats avsom
Redovisadmiljöprogrammet.utbyggnadensuccessivadentagligt avav

kapital.ocharbetetillöverskott egetemellertid egetnettoinkomst avser
för-arbete. Iförersättning egetmiljöersättningamadel enEn avserav

såledesliggeroch 19981997årenlantbruketförnettoinkomststärkt
åtagandenlantbrukarnafrån motsvarararbetsinsatsökadockså somen

miljöprogrammet.inom
1997årenSverigeiÄven miljöprogramutbyggtbeaktandeefter av
jäm-kraftigtjordbruket sämresvenskaför detlönsamhetenoch 1998 är
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Ävenfört med Finland och Danmark. efter lönsamhetsförbättringen för
det svenska jordbruket driftsöverskottet för detär danska jordbruket
ändå dubbelt såän i Sverige. Detta harstort sin bakgrund imer som
faktorer behandlas i detta avsnitt, såsom effektivitet och svenskasom
särbestämmelser. Lönsamheten för det svenska jordbruket enligtär ut-
redningen inte tillräcklig för investeringar och framtidssatsningaratt
skall ske i den utsträckning Sverige behöver jordbruketssom nya
konkurrenssituation efter EU-inträdet.

5.5.2.3 Svenska särregler djurskyddom m.m.

Den svenska mycket ambitiösa djurskydds- och foderlagstiftningen för
animalieproducentema vid kostnadsjämförelseväger med kon-tungt en
kurrentemas produktionskostnader. De svenska djurskydds- och foder-
bestämmelsema långtgående i förhållandeär till reglerna i Dan-mer
mark och inland.F De åtaganden reglerna medför i svensk produk-som
tion leder på köttornrådet till högre kostnadsnivåt.ex. i förhållandeen
till omvärlden. Framtiden kommer visa konsumenterna påatt om en

och konkurrensutsatt marknadöppen beredda betalaär tillräckligtatt ett
Åförmerpris svenska produkter. andra sidan ligger det i de svenska

reglerna möjlighet profilera svenska utifrånatt bl.a. den till-en varor
lämpade produktionsmodellen och detta kanatt marknadsfö-vara en
ringsmöj lighet i europeisktstörre sammanhang.ett

Här bör uppmärksammas Sverige inte kan hindraatt import livs-av
medel från andra EU-länder hänvisa till produktionsmetoderattgenom

oetiska eller andra skäl upplevs olämpliga.m.m. som anses vara av som
Den logiska konsekvensen detta från enbart ekonomisk synpunkt,av
skulle hypotetiskt kunna de svenska, tvingande särreglemaattvara om
produktionsmetoder ändras till bli fiivilliga. Den svenska kanatt staten
visserligen kräva visst regelsystem, detett inte kon-är staten utanmen

sitt val produktsumenten möjligheterna föravgörsom genom av som
företagens fortbestånd.

Priset det viktigasteär konkurrensmedlet. Konsumenten väljer i re-
gel den billigare produkten, hon kännerinte skillnader i smak mel-om
lan produkterna eller andra faktorer inte påverkar produktvalet. Liksom
för andra torde för livsmedel så länge gällaän i landetvaror att en pro-
ducerad ofta väljs prisetäven något högre importeradärvara änom en

Toleransen högre pris för inhemskmot ett kan dockvara. en vara
minska och eventuellt upphöra. Efter EU-inträdet det således kon-är

val och inte statliga reglersumentens vilka produkteravgörsom som
konsumeras och därmed också vilka livsmedel produceras i Sveri-som

eller utomlands.ge
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detsärregler förkostnadshöjandemängdfortfarandefinnsDet en
ökarochkonkurrentländemasaknas ijordbruketsvenska pro-somsom

duktionskostnadema.
harårunder mångabefolkningSverigesföljdDessa attär aven

djur-och pådjurhälsajordbruket, påimiljöhänsynpåkravställt högre
ocksååtgärder haromvärlden. Dessafallet ivad varitskydd än som
jord-världensbliför renastekampanjerjordbruket i attföljts upp av

bibehållas.utredningenenligtbörambitionerbruk. Dessa
djurhälsolagstiftningenochdjurskydds-ambitiösamycket somDen

faktorenskildadenanimalieproducentemaförharSverige som san-är
produk-ikostnadernajämförelsevidbetydelsenolikt har störst aven

kostnaderför dessaför kompenserabidragsärskilda attNågrationen.
medförafalldetta imarknad kanfriPå extremaSverige.iutgår inte en

med inter-föreliggerproblemSammaslåsproduktioninhemsk ut.att
behöverland intetredjeiproducenterfallhandelsavtal deinationella

tilläm-produktionenförrestriktionerlångtgåendedetillämpa sommer
principiellsåledestill. Frågan storärlandi det exporterar avmanpas

såvälvad gällerpådrivandeSverigeangeläget ärdärför attvikt. Det är
detEUdjurskyddet inom närgällervadambitionsnivånhöja somatt

natio-möjligheternapraktiskade attlösningarfinnagäller att gersom
djur-gäller miljö,vadambitionsnivåerhögabehållaEUochnellt inom

antal begräns-minskatförarbetarSverigemedsamtidigtskydd attetc.,
handeln.friadeniningar

miljöskatterochEnergi-5.5.2.4

ochDanmarkSverige,ibeskattningenbl.a.redovisas5.4.7.avsnittI
kvävegÖdslings-handelsgödseldiesel,eldningsolja,el,Finland av

fallvissaiSverigeiBeskattningen ärväxtskyddsmedel.ochmedel
Även beaktandeunder attFinland.och iDanmarkikraftigt högre avän

danska elpriset-till detförhållande äralla fall iisvenska elprisetdet -
nyssnämnda insatsvarorförkostnaderjordbruketssvenskadetlågt, är

ocksåElprisetdär.volymema ärhögreDanmark deihögre trotsän
nyssnämnda insatsvarorförUtgiftemaFinland.iSverigeihögre än

Danmark tillibruttointäktema,%till 17Sverige1996 iuppgick år av
5.26.tabellseFinland till 12 %och i%9

jordbruksnär-tillkollektivtskatternadelåterförsDanmarkI aven
Danmarkinettobelastningenvarförutbildningför FoU,ingen m.m.

beskattningensvenskasvenska nivån. Dendenhalvaknapptuppgår till
i%5,5kostnaderna äntotaladeandelbetydligt högreutgör aven

fastighets-danskadenocksågällerFinland. närDettaoch iDanmark
dockbörDetberäkningarna.med ijordbruksfastighetpå tasskatten
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påpekas vissa höjningar såvälatt energiskatter miljöavgifterav som
kommer genomföras i Danmark.att

Det finska jordbruket belastas i endast begränsad utsträckning av
olika skatter. Danska skatter bruttoutgör 70 % den svenska nivånca av

oaktat den danska produktionenatt dubbelt såär stor.-
I 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,prop. an-

fullt utnyttjande miljöersättningsprogrammetatt ett bordegavs av sam-
mankopplas med nationell medfinansiering formi förhöjden av en
miljöavgift handelsgödselpå och bekämpningsmedel. höjningEn av
dessa avgifter genomfördes också på förslag den regeringenav nya
hösten 1994.

Riksdagen i december 1994 regeringen till känna beloppgav att ett
motsvarande miljöavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel
skall tillföras jordbruket och trädgårdsnäringen för olika miljöåtgärder.
Sedan detta beslut fattats höjdes miljöersättningsprogrammet riks-av
dagen i samband med behandlingen 1995 års budgetproposition medav
700 miljoner kronor till 1 500 miljoner kronor.

I 1994/95:203 Finansiering medlemskapet i Europeiskaprop. av
unionen, redovisades de med 200 miljoner kronor höjda miljöavgifterna

Ävenåtgärd för finansiera medlemsavgiften.att den höjda die-som en
selskatten för bl.a. traktorer redovisades i detta sammanhang.

Sedan dessa beslut fattades har ytterligare utökningar miljöer-av
sättningsprogrammet genomförts eller föreslagits med först och600
sedan 700 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår därmed programmet
till 2 800 miljoner kronor, hälften finansieras budgetEU:s ochvarav av
hälften den svenska statsbudgeten. Någon ytterligare finansieringav av
den svenska andelen kostnaderna de 400 miljoner kronorutöverav ca

inbetalas i miljöavgifter, och kan finansie-utgörasom som anses en
ringskälla, har inte anvisats.

EUzs milj syftar inte till utjämna lönsamhets-att
skillnader mellan de olika medlemsländerna. I Sverige har dock pro-

utnyttjats till viss del förgrammet utjämna skillnader mellanatt norra
och södra Sverige.

I Danmark, har i lika mycket åkermarkstort Sverige,settsom som
miljöprogrammet inteär tiondel det svenska. bortse frånAtt dettaen av

inte korrekt bild verkligheten. Såväl miljöprogram skat-ger en av som
och avgifter i jordbruketter ingår också i utredningens analysmaterial.
fångasDe in i respektive lands sektorskalkyler.t.ex. Enligt utredning-
mening inte miljöstödetär ersättning för höga svenska mil-ens en

jöskatter förutgör ersättning aktivautan miljöåtgärder. Etten annat
detta kan ifrågasättassynsätt än även EU-kommissionen. utred-Iav

ningens delbetänkande Finansiering förhöjt miljöstöd tillettom av
jordbruket har utredningen utgått frånäven jordbrukama älva inteatt
skall finansiera miljöprogrammet.
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nå-förbättratsårunderjordbruk harsvensktLönsamheten i senare
miljöpro-följdförbättrasytterligareoch kommer att avensomgot

grammet.
konkurrens-svenskadenutgångspunktutredningens attDock är

denutjämnar sammantag-åtgärderförstärkasskallkraften somgenom
utjämnarförlängningendärmed iochskattebelastningenochavgifts-na

före-konstateratutredningenlönsamhetsskillnaderdedel stora somav
Finland.Danmark ochSverige,mellanligger

skattbetalarjordbruketdärenergiskatterdefråga sammaEn utgör
gällernedsättning. Dettafåri övrigtindustrinmedanhushållen, ensom

längrebör intebeskattningenskillnader iSådanaeldningsolja.och
Jordbruketsektor.konkurrensutsattjordbruket ärdåfinnas ennumera

verksamhet.kapitalkrävandeindustrin,oftaliksomockså,är en
dieseloljapåbeskattningnärvarandeförhar somJordbruket samma

dockharindustrisvenskövrigskillnad frånTillallmänhet.industrin i
handelsbar-internationellaochinhemskagrundpåjordbruket-inte av

konkur-denpåverkakunnatlångsiktigriärer processengenom-
beskattningkonkurrentländer olikaochSverigeirensnackdel ensom

maskinerjordbruketsbeaktasbörsammanhang attdetta äveninnebär. I
utsträckningbegränsad ut-mycketgruvdriftens ipå sätt somsamma

påskerförbrukningenhuvudsakligaDenallmännadet vägnätet.nyttjar
detundvikaförnödvändigt attSverige attdet förDärföråkerfälten. är -

andrafrånkonkurrenssnedvridandeförnäringslivetsvenska utsätts en
gällerdieselolja. Detsammaförändra beskattningenEU-länder att av-

handelsgödsel.påskattenforockså

Effektivitet5.5.2.5

regional-ochmiljö-led imånga år,underhar ettfinskaDen staten som
levnadsstan-skäligjordbrukarenfinskedenförochpolitiken att enge

Omstruktureringen motjordbruket.tillstödbetydandedard, lämnat
kraftigtsådrivitsintedärigenomharenheterrationellaoftastörre, mera

förfaktorerflertal närvaran-ärgrundPåi Sverige.Finland etti avsom
myck-finska. Dedeteffektivaresannolikt änjordbruketsvenskadetde

fins-dockmedförjordbruket attfinskatill detstödennationellahögaet
konkurrenskraft.betydandejordbruksprodukter harka en

före-svenskatill dekonkurrenterockså svåraprodukterDanska är
kost-högajordbruketsdanskadetgrundpåbl.a.produkter, avtagens

fördyrandeflertalochpåverkanklimatets ettnadseffektivitet. Utöver
danskadetpåverkatfaktorerdet flerafinnsspecialregler,svenska som

olikapåeffektivitet sätt.jordbruketssvenskaoch det
viktigastedensannolikt1973redan årEU-inträde ärDanmarks

hemmamarkna-påkonkurrensskärpttillbidragitharfaktorn. Detta en
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den och på utlandsmarknader. Konkurrensen har medfört mindreatt
effektiva enheter i Danmark upphört med sin verksamhet. Kvarvarande
enheter har i stället vuxit, vilket i regel också möjliggör ratio-en mera
nell drift. På ungefär areal den svenska produceras isamma som varor
Danmark till dubbelt så högt värde.ett Den målmedvetna danska ex-
portsatsningen har också nått framgång.

En viktig grund till de danska framgångarna på livsmedelsornrådet
säkerligen ocksåär den danska agerande påstatens mångaatt sätt un-

derlätta livsmedelssektoms omställning och expansion. Utöver den
danska regeringens handlande har den danska konkurrensmyndigheten
förhållit sig positiv till samarbete och sammanslagningar- även om en
dominerande ställning uppstått. Detta kan tolkas så den danska kon-att
kurrensmyndigheten bedömt effektivitetshöjande samarbete eller sam-
manslagningar viktigare eventuellän minskad konkurrens på hem-en
mamarknaden.

En ytterligare faktor till det danska jordbrukets effektivitet denär
systematiska utbildning för kompetenshöjning bedrivs. Danmarkssom
jordbruksdepartement Åranslår 9 miljoner kr/år för denna verksamhet.
1996 genomfördes i Danmark omkring kurser500 for ökad effektivitet.
Deltagaren betalar själv halva kurskostnaden. Kursemas längd variera-
de från två dagar till vecka och det totala antalet deltagare uppgicken
år 1996 till omkring 6 500. I Sverige saknas denna systematiska form
för vidareutbildning och kompetenshöjning jordbrukare.av

5.5.2.6 Nya nischprodukter

Det finns i Sverige marknadsförutsättningar for kommersiellt odlaatt
och vidareförädla vissa s.k. nischprodukter inom jordbruket och träd-
gårdsnäringen. Ett exempel odlingär varken i Sverigeav nypon, som
eller i andra länder tidigare bedrivits i kommersiell skala. Nyponråva-

importeras dag.i En odling den svenska marknadenmotsvararran som
skulle uppgå till 600 ha potentialen, inkluderar den tyskaca men som
marknaden, totalt 000 ha.är 5 Framgångsrik växtförädling ochca ny
odlingstelcnik har gjort odling i Sverige torde kunnaatt bli kommersiellt

Ävenmöjlig. havtom och andra nischprodukter kan på sikt visa sig va-
möjliga odla kommersielltatt i Sverige. Utredningenra nisch-attanser

produktion med marknadsförutsättningar bör tillvara. Då utveck-tas
lings- och anläggningskostnadema ofta betydande, kanär initialtett
stöd nödvändigt för utveckla odlingenatt nischprodukter.vara av
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förslagUtredningens5.6

stårlivsmedelssektomsvenskadendelendominerande genomDen av
föränd-framtvingarkonkurrenssituation. DettaheltEU-inträdet i nyen

jordbru-jordbrukettillförhållandevad gällersåvälringar statens som
efternågotförbättratsharlönsamhetJordbruketsagerande.kamas egna

initieraförtillräckligtåsikt inte attutredningensenligtEU-inträdet men
ocheffektivitetökadförbehövsinvesteringarframtidade ex-ensom
svenskaför denbasnödvändigjordbruketsvenska ärpansion. Det en

denMinskarberoende.ömsesidigtfinnslivsmedelsindustrin. Här ett
mark-del sinjordbruketförlorarlivsmedelsindustri, storsvenska aven

livsmedelssektor.livskraftigbehöverSverigenad. en
huvudfrågandärskiljeväg,införstårjordbruketsvenskaDet ennu

levererapriserkonkurrenskraftigatillklararjordbruket attär avom
ökatredanEU-inträdet harSverige.ilivsmedelsindustrintillvaror

liberaliseringochEU-utvidgning österutkraftigt. En avkonkurrensen
framtida utmaningar.ytterligarejordbruketvärldshandeln ger

jord-svenskahar detlängdsträclcninglandetsochklimatetGenom
länder. Dessasydligareförhållande tillikonkurrensnackdelarbruket

livs-jordbruksnäringensåvälnackdelar måste att somuppvägas av
länder.andraikonkurrenternaeffektivare änmedelsindustrin är

mellan EU-finnslandettill detverksamheterdraFör egnaatt
medtill ochanvänds-iblandavgiftskonkurrensochskatte-ländema en
ellerhögreförmotivenOavsettskattekonkurrens."illojalbegreppet
iföretagenregel bli etteffekten itorde attskatterochavgifterlägre

konkurrenssitua-förbättrar sinavgifterochskatterlägremedEU-land
tion.

förut-jordbruketsvenskadettillsyftarförslagUtredningens att ge
hemmamark-påkonkurrensenhävda sig iochutvecklassättningar att

marknader.internationellaoch pånaden
tillverk-ochproduktions-jordbruksråvaror ärProduktionen enav

Jordbruketindustriproduktion.jämställd meddärvidochningsprocess
verksam-kapitalkrävandetjänstesektom,skillnadtillockså, mot enär

Skillnader-industrin.jämställd medhelthänseendedettaiochhet även
ochjordbruketmellaneldningsoljaochpåbeskattningenmellanna

upphöra.möjligtbörindustrin snarast

O-skatt påbeskattningfårjordbruketföreslårUtredningen att samma
Jord-bort.öre/kWh13,8avgiften på tasdvs.har,industrin attsom

kr/år.miljoner300omkringtilluppgårelskattinbetalningbrukets av
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Utredningen föreslår också jordbruket för eldningsolja beskattasatt
med belopp industrin 0,53 kr/liter. Beskattningen församma som
jordbruket skulle därvid minska från 86 till 25 miljoner kr/år, dvs.ca
med 61 miljoner kronor.

Som utredningen konstaterat Sverige inte del hela den framför-tar av
handlade för strukturstöd mål 5a, perioden 1995-1999. Efterramen

regeringen begärt 46 miljoneratt EU-medel, dvs.att exklusiveecu av
svensk finansiering skall överföras till åtgärder utanför jordbruket, åter-
står miljoner15 för åtgärder på jordbruksområdet.nu ecu av ramen
Enligt Jordbruksdepartementets beräkningar beloppet 10-14utgör
miljoner efter beaktande bl.a. valutaeffekter.ecu av

Utredningen föreslår återstående medel utnyttjas för strukturåtgärderatt
i jordbruket. Skälen för del återstående medel framför alltatt ta är attav
investeringar i sektorn behöver stimuleras Sverige skall kunnaom upp-
nå önskad expansion produktionen och på livsmedels-en exportenav
området. Särskilda stimulanser därtill viktiga förär lantbrukare.yngre
Möjligheten i EU-systemet förhöjtatt investeringsstöd tillettge yngre
lantbrukare bör därför till för svensk del.tas vara

Om regeringens begäran omfördela strukturfondsmedel 46 mil-att
joner ecu från jordbrukssektorn godkänns kommissionen återstårav
alltså 10-14 miljoner för åtgärder på jordbruksområdet. Utredning-ecu

föreslår detta belopp utnyttjas. Då möjligheternaatt för år 1998en att
föreslå kompletteringar begränsade, bör beloppetär aktiveras i 1999 års
budget. Vid antagande EU genomsnittligt finansierar tredje-attom en
del strukturfondssatsningama, totalbeloppet 30-42utgör miljonerav

eller 255-355 miljoner kronor, 170-235 miljoner kronor iecu, varav
svensk finansiering. Beroende på vilken strukturåtgärd i förstasom
hand föreslås, kan EU:s medfinansiering variera något.

Förslaget innebär således hela det kvarstående 255-att utrymmet
355 miljoner kronor anslås i 1999 års budget. Vilket belopp sedansom
kan anslås fr.o.m. år delvis2000 fråga.är öppen Kommissionenen
skall besluta femårsram för Sverige och hur dessa förhand-om en ny
lingar slutar går det naturligtvis inte någotsäga i nuläget.att om

svenskaDet jordbruket arbetade före EU-inträdet i allt väsentligt på en
inhemsk, från internationell konkurrens skyddad marknad. Den nya
situationen kräver ökad effektivitet.en
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fyraårsperiodhandförstaför iföreslårUtredningen statenatt en --
och kom-utbildningförbetydande insatserfinansieringdeltar i aven

heltid.påverksamhetenbedriverjordbrukareförpetenshöjning som
inriktningenföreslåslivsmedelsindustrinförutbildningenförLiksom

bedömning.särskildförföremålbliinsatsernaoch omfattningen enav

påbörjaskanförslagnämnda snarastsamtligaGenomförandet omav
finansieringgällervadbudget och,1998 årsanslås imedel gemensam

budget.årsi 1999jordbruket,förstrukturåtgärderförmed EU
bä-sikt intepåjordbruketsvenskadetkankonkurrerakunnaFör att

konkurrentlän-iföretagenavgiftsbelastningoch änskatte-störrera en
tordeavgifterochför skatterkostnaderjordbruketssvenskadema. Det

"skattekonkurrens"högsta ocksåråderEU. Detinomdehöra till en
Även påbeskattningenförändringarefterEU-ländema.mellan av

skatterbelastassvenska jordbruketdetkommer atteldningsolja,och av
konkurrentländema.högre iellersaknas änäroch avgifter som

förbestårjordbruketför närva-energiskattebelastningenDen största
miljonertill 770uppgick år 1996skattdieselskatten. Dennarande caav

allmänhet-för industrin iochjordbruketförDieselskattenkronor. -
inte nå-fisket, erläggerinklusiveSjöfartsnäringen,kr/liter.2,67utgör

kr/liter. Gemensamterlägger 0,53gruvnäringenochenergiskatt,gon
alls ellerdessa intejordbruketoch är attnämnda näringar en-för nyss

svenskaDendet allmänna vägnätet.belastarutsträckningi ringadast
dieselskattenflerdubbelt högreockså änjordbruketfördieselskatten är

Finland.ochDanmarkkonkurrentländerjordbrukare i våraför
harhandelsgödsel,beskattningenliksombeskattning, enDenna av

konkurrenskraft.svenskförnackdeltilleffektkonkurrenssnedvridande
produktions-jordbruketsskerEU inteharmonisering inomOm aven
produktions-svenska totaladebörårentvådeinomskatter närmaste

nivå-tillmening,utredningensenligtjordbruket,förskatterna anpassas
konkurrentländer.Sverigesjordbruket ibeskattningenmed aver

till livsme-produktion råvarorgällerdettaNysatsningar, oavsett avom
möjlighe-ochbåde riskermedförenadeberedda produkter,eller ärdel

StatligSverige.för helafördeltilldetlyckassatsningarna ärOmter.
innebäranischprodukter kan atttillinitialstödmedverkan nyagenom

bereddaproduktervidareförädlade taattärproducenterochodlare av
föröppenhetnyföretagandet. Enförenade medrisker nyade ärsom

be-jordbruksföretagensåvälfrånVerksamhetsinriktningidéer somom
livsmedels-förbetydelseoväsentligmyndigheter inteslutande är av

expansion.ochtill förnyelsemöjlighetersektorns
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Utredningen har inte tagit ställning till strukturstöd lämpligärom en
form för stöd till nischprodukter.nya

Utredningen föreslår olika former initialstödatt staten genom av
skall stödja verksamhet för nyetablering nischprodukter inomav
jordbruket, och havtom, under förutsättning verk-t.ex. attnypon
samheten på sikt har goda möjligheter bli lönsam.att
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Trädgårdsnäringens6

konkurrenssituation

trädgårdsnäringenssvenskaredovisa denkapitelSyftet med detta är att
Neder-ochDanmarkförhållande tillkonkurrenskraft, istruktur och

träd-svenskatill denbetydande konkurrenterländerländerna. Dessa är
gårdssektom.

förutsättningargodahar Sverige attbedömningutredningensEnligt
förslagträdgârdsprodulcter. De ut-produktionbredbedriva somaven
sysselsättnings-effekt påfåbedömsframläggerredningen gynnsamen

småföretagarbransch.och dennaträdgårdsodlingenläget inom
inte ibedömning,utredningensenligtstrukturstödet,svenskaDå det

struktur-nödvändigtillmedverkagrad kommernämnvärdnågon att en
särskilt fem-utredningenföreslårväxthusodlingen, ettomvandling av

föreslåsStödetstrukturstöd.för EU:sinomstödprogramårigt ramen
bedömsñnansieringsbehovstatligtlcr/år,miljonertill 10uppgå varav

lcr/år.miljonertill 7,5
kom-administrativtkoldioxidbeskattningmed ärNuvarande system
bas-nedsättningssystemdesskonsekvenser dåhar negativaochplicerat

Utredningenomsättningsvärde.försäljnings- ellerföretagenspåeras
föroljapåkoldioxidskattengenerell nedsättningdärförföreslår aven

minimi-mineraloljedirektivstill i nivå med EU:sväxthusuppvännning
vilka hargrönfodertorkama,de s.k.omfattarFörslagetskatt. även en

Förslagetparallell växthusnäringen.medenergisituation är upp-som
med 10skatteuttagnuvarandeminskninginnebäraskattas caaven

lq/år.miljoner
till-problemträdgårdsnäringens atttill lösningenbidraFör att av

utred-föreslårskördearbetskraft,säsongsbetonadgodose behovet av
arbetsmark-medsamråduppdrag iAMS iregeringen attningen att ger

arbetskrafts-trädgårdsnäringensarbetsformer såfinnanadens attparter
tillgodoses.bättre kanbehov
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För trädgårdsnäringens långsiktiga behovatt trygga utveck-av
lingsinsatser, föreslår utredningen under femårsperiodatt staten överen
budgeten anvisar miljoner kr/år15 användas kollektivatt som en resurs
for branschens utveckling. Utredningen det rimligtgemensamma anser

trädgårdsnäringen avgörande inflytande på dessa medelsatt ettges an-
vändning fastställdainom vissa generella De på detta anvi-sättramar.
sade medlen bör förvaltas jordbruksverk.Statens Särskild vikt börav
läggas vid programområdena och marknads-FoU och exportfrämjande
verksamhet. Utvecklingsinsatsema skall omfatta alla produktionsgrenar
och hela landet.

1 Inledning
År 1996 bedrev företag3 729 trädgårdsnäring i Sverige. statistikenI
ingår endast de företag har odlingsareal m2minst 200ärsom en som
för m2växthusodling och för frilandsodling.2 500 Näringen sysselsät-

27 000 motsvarande 10 000 årsverken.ter ca personer ca
År fanns1996 företag bedrev2 869 odling på friland och drygtsom

företag1 414 bedrev växthusodling. Vissa företag bedriver bådasom
odlingsformema parallellt. Samtidigt 1 500 företag slutat medsom ca
frilandsodling sedan år 1984 så har den totala arealen frilandsodling
ökat. Antalet företag bedriver växthusodling har minskat desom se-

åren. Produktionen har dock ökat.naste
Södra Sverige för trädgårdsodlingen. Frukt ochutgör centrum grön-

saker odlas framför allt i de södra delarna Sverige. Bärodlingen ärav
dock utspridd landet. Blommor odlas hela landet,i medövermer en
koncentration till områden med befolkningstäthet. Utplante-större
ringsväxter viktig kultur mellerstai och Sverige.är en norra

I EU ingår trädgårdsprodukter i den jordbrukspoliti-gemensamma
ken CAP. innebär detDetta traditionella svenska betraktaatt sättet att
odlingen frukt, grönsaker och blommor skilt ifrån jord-av m.m. som
brukssektorn har upphört. Näringen har tidigare blivitinte föremål för

utgör.ingripande det slag EU:s marknadsregleringar Träd-av som
gårdsnäringen omfattades inte den svenska jordbruksprisregleringenav

avreglerades år 1992. Före EU-medlemskapet skyddades den in-som
hemska marknaden med hjälp gränsskydd med denvarieradeav som
svenska Vidare utgick stöd för rationalisering, rådgivning,säsongen.
forskning och försöksverksamhet insatser utbildningsområdet.påsamt

EU:s trädgårdsreglering omfattades inte refonneringen CAPav av
genomfördes år beslutades1992. Det marknadsordningama förattsom

färska och bearbetade frukter och grönsaker skulle behandlas separat.
Under åren 1995 och diskuterades reformen1996 sektorn. Denav nya
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ok-förordning EG 2200/96 den 28rådetsmarknadsordningen, nr av
marknaden förorganisationentober den1996 gemensamma avom

medfrån den januari Arbetettillämpats 1 1997.frukt och hargrönt
prydnadsväxtområ-underhar fortsatt år 1997. Inomtillämpningsregler

mycket be-marknadsordning, vilken dock endastsärskilddet finns en
sektor.förhållandena inom dennareglerargränsat

påtill reformeringen regleringaranledningen EU:sfrämstaDen av
marknadsanpassninggrönsaksornrådet öka sektornsfrukt- och attvar

produkteröverproduktionen vissabegränsaoch att genom enav
interventionsåtgärder.tillåtna Be-återköp, dvs.minskning tillåtnaav

Refor-grundförordning fanns också.överskådlighovet ochav en ny
marknadsfrämjande åt-miljöförbättrande ochfrämjaskall ocksåmen

stärksproducentemas ställningfinns ocksågärder. Målsättning att
emellan utvecklas.samarbetet producenterhandeln och attgentemot

reglerad påträdgårdssektom inte varitTill följd sättatt sammaav
saknas statistikuppgifterjordbruket vissadet traditionella ärsomsom

begränsarsektorskalkyler.för Dettaförutsättning upprätta t.ex.atten
länder ochjämförelser mellan och andraSverigemöjligheterna göraatt

landet.utvecklingen inombedömavad gäller att

i trädgårdssektomProduktionen6.2

Inledning6.2.1

uppgick årköksväxterfrukt och bärVärdet konsumtionen samtavav
totaladenmotsvarande %miljarder kronor, 151996 till 22,3 avca

frukt ochvärdet importenlivsmedelskonsumtionen. totalaDet avav
värdeföruppgick till miljarder kronor år 1996. Dettagrönsaker 8,4ca

detalj-värdet ikonsumtionsvärdetimportledet medandock avseravser
totaladendelsåledes för myckethandeln. Importen stor avsvarar en

ochfrukt grönsaker.konsumtionen av
under årenredovisas värdet produktionen i Sverigetabell 6.1I av

ochgäller preliminäraUppgifterna för år1993-1996. 1996 ärsom
uppgickproduktionen för frilandsprodukterosäkra. Värdetdärmed av

under och 1994kronor år 1995. Mellan åren 1993till drygt miljard1
Sedan dess har produktionsvärdet varitvärdeökning.skedde vissen

årväxthusproduktionen högre underkonstant. Värdetrelativt varav
År värdet produktionen 1 5671995under året innan.1994 än var av

åren.i konstanta dehar varitmiljoner kronor. Priserna stort sett senaste
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Tabell 6.1 Produktion trädgårdsprodukter i Sverige åren 19934996,av
tusental kronor.

Produktgrupp Värdevolym Värdevolym Värdevolym Värdevolym
21993 1994 1995 prel.1996

Friland
Köksväxter 456 900 558 600 535 200 545 000
Frukt 86 900 90 800 96 800 102 000
Bär 182 700 182 700 194 100 222 750
Plantskoleväxter 150 000 188 000 188 000 185 000
Snittblommor 29 400 29 400 29 400 29 400
Summa friland 905 900 0491 500 1 043 500 1 084 150
Växthus
Köksväxter 486 100 635 600 100573 469 500
Snittblommor 82 400 78 300 79 100 74 400
Lökblommor 261 600 246 400 264 700 236 700
Krukväxter 462 800 485 900 488 700 424 700
Utplanteringsväxter 163 700 169 300 161 200 166 100

1Summa växthus 1 456 600 615 5001 1 566 800 1 371 400
U Sticklingar småplantoroch ingår inte i redovisningen.
2 Uppgifter från några saknas,företag vilket förklarar den minskade värdevoly-större
men.
Källa: jordbruksverk.Statens

6.2.2 Frilandsodling

omfattarFrilandsproduktion odling köksväxter, frukt och bär, plant-av
skoleväxter och snittblommor. Tabell 6.2 visar förändring areal ochav
antal företag under åren 1981-1996.

FrilandsodlingTabell i Sverige åren6.2 1981-1996.

Odling 1981 l 984 1987 1990 1993 1996
Köksväxter
areal, ha 5 398 6 412 6 235 6 5725 790 6 257
antal företag 2 022 2 448 2 321 1 825 693 4241 1
Frukt
areal, ha 3 039 3 110 3 116 3902 2 334 2 231
antal företag 620 623 558 503 460 425
Bär
areal, ha 2 562 2 991 3 240 3 139 3 439 3 733
antal företag 1 285 4581 429 236l 1 1 249 1 140
Snittblommor
areal, ha 92 87 73 65 89 67
antal företag 267 231 200 156 200 168

UPlantskoleväxter
areal, ha 750 793 737 706 761740
antal företag 310327 303 246 230 194
1 Här medräknas od i container.ng
Källa: TrädgârdsinventeringenSCB, 1996.
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Köksväxter på friland6.2.2.1

harKöksväxtodlingen på friland uppgick till 6 572 ha år 1996. Det inte
devad den totala odlade arealenförändringarskett några större avser

antalet företag minskat från företagåren. har 2 448tio Däremotsenaste
haföretag har ökat fråntill företag. odlade arealen 3,11 424 Den per

Utvecklingen harföretag år till ha företag år 1996.1984 4,7per per
brukningsenheter. Morotsodlingensåledes färre ochgått störremot

produkter matlök,den totala arealen. Andra28 % ärstoraupptar ca av
isbergssallat vitkål.och

Resterandeåterfinns södra Sverige.Hälften grönsaksarealen iav
företag förfördelad landet. 300areal relativt jämnt i övriga Caär svarar

arealen.70 % av

Fruktodlingen6.2.2.2

Bådetill ha.kommersiella fruktodlingen uppgick år 1996 2 231Den
Medelarealenföretag har minskat de tio åren.areal och antal senaste

1980-talet.företag har emellertid oförändrad sedan börjanvarit avper
Äpple ha, vilketarealen, 668den delen den totala 1störstaupptar av

medhar äpplearealen minskatSedan år 1987%.75motsvarar caca
År Körsbärsod-och körsbär ha.242 ha 184%. 199635 päronupptar

l990-talet.markant underlingen har ökat
od-alldelen Skåne, där iFruktodlingen ligger till istörsta stort sett
allfinnsoch plommon finns. Blekingeäpple, Iling nästanpäronav

körsbärsodling.
årsmå-från till beroende påvariationer år årFruktskörden uppvisar

l990-taletinträffade efter varandra i börjandåliga fruktårFlera avnen.
följd frost vid blomningen.till av

importregleringen i slutet 1980-till förändringenanslutningI avav
till 25-procentigröjningsbidrag. leddetalet infördes statligt Dettaett en

till ha årha 2 334odlingsarealer, från 116 år 1987reducering 3av
Även med frånodlingsföretag reducerades härav 20 %antalet1993. ca

har Stabiliseringföretag. Efter år 1993företag till 450560 avencaca
tö-Medelarealenviss nyplantering.odlingen skett liksom även peren

för år sedan, dvs.densamma tiotorde dock i settstortretag casomvara
överstiger år.äpplearealen har ålder 25ha.4,5 Ca 30 % en somav

produktionsvärdetminskningen odlingen harTill följd vä-avav
till miljoneroch torde dagens läge uppgå 100sentligt reducerats i ca

de1990. Värdet kan förväntas ökakronor miljoner kronor år156
införts medföljd moderna odlingssystemårennärmaste attsom en av

hektar.trädtäthetstörre per
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6.2.2.3 Bärodling

Det helt dominerande bärslaget i Sverige jordgubbar följtär svartaav
vinbär och hallon. Jordgubbsodlingen har ökat arealmässigt med ca

sedan45 % år och relativt fördelad1981 jämnt landet. flestaDeär över
Årsvaria-odlingar finns emellertid Skåne, Blekingei och Småland.

tionen dock betydande på skiftningargrund i väderleken. Od-är av
lingsytan har ökat för samtliga bärslag. framför alltDet jordgubbarär

Årstår för ökningen. 1996 den totala omfattningen bärod-som var av
ling 3 733 ha. jordgubbar har det skett koncentrationFör odling-en av

till områdena kring storstäderna.en

6.2.2.4 Snittblommor frilandpå

Arealen snittblommor frilandpå uppgick till 67 ha år 1996.

Plantskola6.2.2.5

plantskolesektom lövfállandeInom träd och fruktträd31 %upptar
prydnadsbuskar barrväxter15 %, 12 %, 9 %, häck och landskapsväxter

År7 % och % arealen. den totala plantskolearealen5 1996rosor av var
761 ha.

del produktionen sker vilket har bidragit tillEn i container, attav
arealutnyttjandet kunnat öka företagen. Arealen containerodling hari
stabiliserats de åren och ligger på ha.40senaste ca

6.2.3 Växthusodlingen

År m2.fanns växthusföretag med1996 l 414 areal 200 Denöveren
totalt odlade arealen uppgick till 338 ha. växthus-Knappt 50 %ca av
arealen Malmöhus ochåterfinns i Kristianstads län och knappt i10 %
Stockholms växthusodlinglän. Arealen i har relativtSverige varitav
konstant den tioårsperioden. Trendenunder går minsk-senaste mot en
ning företagsantalet statistiken årsvariationer.ävenav om

strukturutvecklingen växthusodlingenEtt mått på inom utgörs av
medelarealen förföretag, vilken år uppgick till1996 2 400per ca
mZ/företag. Medelarealen har under de åren ökat något vilketsenaste
dock torde resultat avveckling små företag änettvara mer av en av av

reell medelstora och kvarvarandearealökning i företag.storaen
ochFörändrade krav på odlingsteknik på optimerade produktions-

faktorer liksom och produktionsmiljöpå rationell arbets- har medfört
växthusenden ekonomiska livslängden på successivt reducerats.att
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Den nuvarande åldersstrukturen där växthusarealen30 %än ärmer av
hämmande faktor för fortsatt20 år lönsamhetsutveckling.över är en en

äldre växthus finns ofta möjlighet ochI inte effektiva energöraatt
miljöbesparande investeringar.

Tabell Växthusyta år 1996.6.3

Växthusyta Växthusyta med Växthusuppvärmning uppvärmningutanper
m2 m2 m2företag, antal företag antal företagyta,yta,

200-1 000 522 443 82225 137 249
1 001-5 000 941 5781 224 172 421 208
5 001- 691161611922 170 28
Summa 3 062 385 l 191 323 674 485
Källa: SCB, Trädgârdsinventeringen 1996.

Tabell 6.4 Växthus- och bänkgårdsodlingens omfattning under perioden
1981-1996. riket.Hela

1984 19961981 1987 1990 1993
Köksväxter

m21 000 l 704 1 580 048 l 3491 562 l 774 2yta,
antal företag 829 739 641 566 607 517
Snittblommor

m21 000 675 534 399 309 266 185yta,
antal företag 541 424 341 228 134211
Krukväxter

384 46 719 46 347Kvant., 1 000 35 361 37 49 835 47 176st
antal företag 812 697933 834 765 630
Lökblommor

880 122 488 126 919Kvant., 1 000 130 602 133 88 933161 033st
antal företag 587 467 487 383789 641
Utplanteringsväxter

487 64 759Kvant., 1 000 70 410 6857 932 51 672 60 229st
antal företag 916 779970 846
Sticklingar och
småplantor

144 965Kvant., 60 305 61 699 074 605 180 6751 000 111 117st
antal företag 216586 326 709
Källa: SCB, Trädgârdsinventeringen 1996.

forföretag delTabell litet antal landets6.3 visar att storett svarar en av
företagen förVäxthusyta. de 10 %Exempelvis största nästansvarar

hälften växthusodlingen har för-arealen. olika inriktningarHur avav
tabell samtligaändrats sedan framgår 6.4. harår 1981 Förav grenar

antalet för snittblomsterodling har minskatföretag minskat. Ytan
producerade däremotmycket kraftigt. Mängden krukväxter har ökat

producera-med tredjedel och kvantiteten sticklingar och småplantoren
de landet har blivit gånger så under de åren.i 2,5 15stor senaste

5 17-1427
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6.2.3. l Köksväxter

De köksväxtkulturema under glas och medstörsta gurkaär tomat
m2 m2590 000 respektive för570 000 år Odlad1996. liksomyta, an-

talet företag, har minskat under den 15-årsperioden. Försenaste tomat
och gurka har skördekvantitetema ökat mycket kraftigt under perioden

År1971-1996. skördades1996 18 209 respektive 20 537ton tomater
gurka. räknar samtliga företagOm på har avkastningen underton man

kg/m2 kg/m2 kg/m2perioden ökat från till10 31 för och från 21tomat
kg/m2till 36 för gurka. Sallatsodlingen i växthus har ökat under senare

år, främst tack fånågra specialiserade företag med lmikodlingvare av
sallat med många omgångar under år. Enligt trädgårdsrälcningen forett
år 1993 uppgick for sallat inklusive kruksallat till drygt 710 000ytan
m2. Motsvarande uppgifter finns förinte år 1996.

6.2.3.2 Snittblommor växthusi

Under den har för odling15-årsperioden snittblommorsenaste ytan av
företag harminskat med och antalet minskat utsträck-75 % ica samma

ning. kvarvarande odlingen främst inriktadDen på 102 726är rosor
m2, m2 m2.krysantemum 32 970 och alstroemeria Totalt15 909

m2produceras snittblommor på 185 000 i Sverige. snitt-Den stora
blomsterproduktionen lokaliserad till Skåne och storstadsområdena.är

Krukväxter6.2.3.3

Krukväxtodlingen har ökat kraftigt sedan början 1980-talet. Kruk-av
odlas antal Pelargon 10 stycken,i 674 000växterna störst är:som

begonia 8 744 000 stycken julstjäma 5 stycken.732 000 Detsamt
totala antalet krukväxter producerade i Sverige drygt miljoner47var
stycken år Krukväxtodlingen finns hela landet med tydlig1996. i en
dominans Skåne. Andra betydandei produktionsområden Stock-är

Östergötland.holmsområdet, ochSverigevästra

Lökblommor6.2.3.4

i växthus dominerasLökblommorna helt medtulpandrivningenav
styckendrygt miljoner totalt lökblommor, dvs.89 miljoner75 av

års statistikknappt Enligt 1996 har antalet företag minskat med85 %.
ochmellan åren 1993-1996 produktionskvantiteten hardrygt 20 %

uppskattningarNäringens visar dock inte någ-minskat med 30 %. egna
vad gäller produktionskvantitetenförändringar varför detstörre sta-ra
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tistiska underlaget osäkert. del produktionen sker Mel-En iär stor av
lansverige.

Utplanteringsväxter6.2.3.5

utplanteringsväxtema lobelia ochvanligaste penséer, petunia,De är
fyra for totalt miljoner70 % de 65Dessatagetes. sorter svarar ca av

Ävenproducerade denna sektor kännetecknas sedan år 1990plantorna.
trend vad gäller såväl antal företag produktion.nedåtgåendeav en som

dock ökat sedan år Odling utplanteringsväxterOdlingen har 1981. ärav
mellersta ochden viktigaste kulturen för många handelsträdgårdar i

Sverige.norra

småplantor6.2.3.6 Sticklingar och

produktionen sticklingar och småplantor harkraftigt ökadeDen av
Ården treårsperioden. produceradesminskat något under 1996senaste

Antalet före-jämfört med miljoner år145 miljoner plantor 181,5 1993.
under stycken.kraftigt period från till 216minskade 709tag samma

Även underlagetstatistiska betraktas osäkert.här måste det som

produktionIntegrerad6.2.4 IP
-

har grundutbildninggrönsaksodlare genomgått inom IP. AvCa 650
arealIP-licensierade odlare med sammanlagd pådessa 320 envar ca

fárskvarumarkna-Således arealen tillha år 1996. 65 %3 200 är ca av
utbudetden och uppskattningsvis 75 % IP-odlat.av

den första odlingsinriktningen tillFruktodlingen sig IP-togvar som
utbildningsverk-konceptet startade följd härav omfattandeoch som en

samhet har därefter upprätthållit utbildningsverksam-år 1990. Man sin
och kontrollhet. har dock hittills gått vidare med licensieringMan inte

och följaktligen form marknadsföring.inte heller med någon av
100Bärodlama kom och hade under år 1996i gång relativt sent ca

företag med IP-licens.
växthus gäller grundutbild-Grönsaker i relativt långt framme vadär

tomatodlare, därför täckts in.ning del arealen har Inomstoren av gur-
kommitkodlingen har inte lika långt. antalet växthus-totalaDetman

IP-licens årodlare har 1996 mindre 40 stycken.änvarsom
avsnitt IP i avsnitt 5.2.5.Se även om
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6.2.5 Ekologisk trädgårdsodling

Ekologisk odling bygger på helhetssyn omfattar de ekologiska,en som
ekonomiska och sociala sidorna produktionen både lokalti och iettav

globalt perspektiv. Målsättningen utforma resurseffektivaett är att
kretsloppsbaserade produktionssystem låg miljöpåverkan ochsom ger

producerar livsmedel med hög kvalitet. innebär odlingenDetta attsom
bygger på lokala förnyelsebara och optimalt utnyttjandeettresurser av
solenergin och jordens produktionsfönnåga. ekologiskI odling används
inte handelsgödsel eller bekämpningsmedel.

få marknadsförasFör och säljas ekologiska produkter måsteatt som
odlingen kontrollerad godkänd kontrollorganisation. KRAVvara av en
och Demeterförbundet godkända for kontroll ekologiskär organ av
odling. ekologiska produktionenDen relativt jämnt spridd i landetär
med viss koncentration till och Västkusten södra Sverige.öst- samt

KRAV-godkänd areal för odling trädgårdsprodukter under årav var
1996: frilandsgrönsaker frukt756 ha, ha, jordgubbar ha och43 113

Årm2.växthusodling 78 287 1993 % landets totala5 tomat-cavar av
Årodling ekologiskt odlad. 1996 hade arealen ökat till Gurkod-5,8 %.

lingen år till ekologiskt odlad och totalt grönsaker1996 3,2 % ivar av
Årväxthus ekologiskt odlat. för5,8 % 1993 7,2 % arealenvar var av

frilandsgrönsaker ekologiskt odlad och år hade till1996 detta ökat
jordgubbar ökningen lika11,5 %. För inte markant, år2,9 % 1993är

och 3 % år 1996.

6.3 Sysselsättning

Uppgifterna antalet sysselsatta trädgårdsnäringen osäkra.i Detärom
totala antalet sysselsatta uppgick enligt trädgårdsräkningen år 1993 till

23 000 Antalet företag lärrmade uppgifter syssel-ca personer. omsom
uppgick dock trädgårdsfo-sättning endast till 85 det totala antalet% av
landet. Näringen uppskattar antalet sysselsatta i dag tilliretag ca

motsvarande27 000 årsverken. dessa10 000 Av 80 %,ärpersoner ca
motsvarande 22 000 deltidsarbetande. Endast redovisas5 000personer,

heltidssysselsatta.som
Trädgårdsnäringen uppskattar utökad produktion fält-inomatt en

odling första hand arbetstillfäl-mässig i säsongsmässigagenererar nya
len. fast förhållande jordgubbsodlingenEtt relativt det inom be-är att
hövs plockare odling. fruktodling och frilands-10-15 hektar Inomper
odling grönsaker kan behovet variera betydligt tordeav mer men ge-
nomsnittligt ligga lägre förnågot jordgubbsodling.än

Vad gäller växthusodlingen i Sverige uppskattar trädgårdsnäringen
sysselsättningsläget i dag strukturerat för maximaltatt är resursutriytt-
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jande, ytterligare produktionenvilket innebär varje utökningatt av -
befintliga företag kommer fasta arbetstillfäl-iäven att generera nya-

len. delen prydnadsväxtod-Som relativt säker inom störreen norm av
m2lingen gäller relationen odlingsyta kräveri växthus l 000 1 500att

lägrearbetstid. köksväxtodlingen denna relation någottimmars Inom är
fast sysselsättningsdel.och också uppdelad och säsongsmässigi en en

Internationell konkurrens6.4

påverkad konkurrensTrädgårdsnäringen i hög grad internationellär av
lagringstålighetsamtidigt produkternas begränsade ochtransport-som

standardiserade, kandet faktum de det knappastinte är göratt attsamt
för trädgårdsprodukter. neder-talas något världsmarknadspris Deom

har emellertid oftast karaktären världs-ländska auktionsprisema ettav
framför allt på växthusodlade produktermarknadspris och utgör en
för prisbildningen.kontinuerlig referensnivå

trädgårdsnäringen varierar de främsta konkurrent-den svenskaFör
beroende på produkt. gäller särskilt för frilands-länderna Dettanågot

producentländer FrankrikeTyskland, Belgien,grödoma där t.ex.som
med svensk produktion. statistikenkonkurrerar Enligtoch Spanien

växthusprodukter frånimporten kommerframgår den störstaatt av
Danmark. Nederländernaoch också förNederländerna storsvarar en

börfrilandsprodukter. dock detDet idel importen noteras attavav
bristermedlemskapet uppmärksammats vad gäller statis-efterSverige

ursprungsland vid handel med andrabeträffande EU-främsttiken
länder.

marknadsandelar kraf-trädgårdsproduktemas varierarsvenskaDe
marknadsvolymen iför helhet har den totalatigt, näringen i sin ettmen

ungefärlig uppskattninglängre perspektiv relativt konstant.varit En
inhemskasammanlagdaför drygt denvisar näringen 50 %att svarar av

ätbaraoch ickekonsumtionsvolymen odlingsbara, ätbarai Sverigeav
trädgårdsprodukter.

Medan den marknadsandelen för växthusgurka,svenska morot,t.ex.
isbergssallat och jordgubbar under den svenska så högärsäsongen som

marknadsandelama äpplen ochfor svenska85-90 %, är t.ex. tomater,
marknads-eller svenska produktersvitkål endast 50-60 % lägre. Några

inklusiveprydnadsväxter,andelar, på helår, återges tabelli 6.5. Försett
mellanproduktvisa jämförelserdet svårareplantskoleväxter, är göraatt

snitt-och fortsatt ökning importensvensk odling import. En avav
svenska odlingendock denblommor kan samtidigtnoteras avsom

tidigare mark-plantskoleväxter hävdar sinakrukväxter och i stort sett
nadsandelar.
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marknadsandelar för olika trädgårdspro-Inhemska iTabell 6.5 procent
dukter åren 1981-1993.

1987 1990 19931981 1984
29 3 2822 26 lTomat

62Gurka 56 55 55 5 l
92 986 90 89 lMorot
56Lök 49 57 32 55
48 60Vitkâl 78 76 49

Isbergssallat 40 32 37 3530
Salladskâl 21 20 22 2927

0 46Blomkâl 8 70 55 55
Äpple 6 l 623 27 l 5 l

82 75 79Jordgubbar
jordbruksverk.Källa: Statens

Frilandsprodukter6.4. 1

självförsörjningsgrad kepalök vanlig lök år 1993Sveriges caav var
År uppgick kepalök till Ca 64 %importen 24 207%. 199655 ton.av

SjälvförsörjningsgradenNederländerna. vitkål år 1993kom från varav
År importerades rådkål.17 095 vitkål och Sverige199660 %. ärtonca

vad gällersjälvförsörjandei princip morötter.
ÅrÄppleimporten framför allt från Frankrike. 1996kommer upp-

äpplen till Självförsörjnings-totala importen 82 797gick den ton.av
kommeräpplen år 1993 16 %. Jordgubbsimportengraden cavarav

underNederländerna, Belgien och Italien. Sverige dockfrån säsongär
självförsörjande vad gäller jordgubbar.så gott som

Växthusprodukter6.4.2

försjälvförsörjningsgraden och gurka har densvenskaDen tomat se-
konstant. år uppgick den15-årsperioden legat relativt För 1993naste

motsvarandemarknadsandelen till 28 % medaninhemska för tomat
Årgurka låg imponerades totalt 054siffra för på 1996 5451 %. ton
Nederländerna från Spani-46 583 från och 4 131ton tontomater varav

gurka importerades år 1996 inVad gäller 21 059 änton, varav meren.
frånhäften Nederländerna och kom Spa-hade sitt i 8 191 tonursprung

företrädesvisfrån ochSpanien gurka skernien. Importen tomaterav
kraftiga tomatim-under de svenska vinterrnånaderna. ökningenDen av

Nederländerna torde missvisande. Enligtfrån under år 1996porten vara
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del frånbranschen denna ökning ocksåstor tomatermotsvarar en av
Spanien.

importandel frilandsodlade trädgårdspro-och vissaTabell 6.6 Import av
dukter och 1996.åren 1990, 1993

Andel AndelTrädgårdsprodukt Andel 1993 996l 990 Iav avav
ton tonton import importimporttot. tot. tot.

%% %
Friland
Lök kepalök

122 395 1,6Danmark 138 0,7 0,5
020 65 540 64Nederländerna 2 817 14 14 15

Italien 699 3l 666 9 2 373 11
583 24 207Total import 19 21 505

Vitkål och rödkål
Danmark 1,3 234 1,5 84 0,5241
Nederländerna 430 3 769 4825 4

13 545 88 15 628 91Italien 14 646 80
15 459 17 095Total import 18 169

Morötter
3 267 32 56 1Danmark 43 041
4 189 40 2 127 38Nederländerna 151 023

3 361 3 1 426 25191Italien
10 372 5 599Total 6 811import

Blomkål
40 lDanmark 449 9 450 8

158 6Nederländerna 3 71 0175
922 35Italien 3 041 59 2 374 43

469 2 604Total import 5 113 5
Huvudsallat

999 1,6 364 1,4Danmark 274 1,5 3
887 14 636 30Nederländerna 2 72 098 12
745 68 15 122 59Italien 10 870 62 13

20 254 25 679Total import 17 455
Äpplen

726 0,7 1 1,4154Danmark 858 0,9
16508 17 13 637Nederländerna 8 157 754

48 2843 939 23 637Frankrike 24 292 26
883 8291 797Total import 92 029

Jordgubbar
00 2Danmark 10 0 -

297 10 251 317Nederländerna 516 19
782 26 191 013Italien 552 20
9522 5 292Total import 2 731

jordbruksverks importstatistik.Källa: Statens

huvudsaksnittblomsimporten iEnligt importstatistiken utgörs pro-av
produkterNederländerna. oväsentlig del dessadukter från En inte av

auktionernafrån länder utanför och säljskommer dock primärt EU över
därefter föras i andra medlemsländer. Avför ini Nederländerna att en
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från Ned-komoch införsel år 1996 889 5 581total import 7 ton tonom
siffror från år 1990 612erländema. Motsvarande 5 ton, varavanger

till harvisar importen Sverigefrån Nederländerna.3 029 Detta attton
del afri-Colombia, Israel ochNederländerna, bl.a.ökat. Utöver är en

exportländer.kanska länder viktiga

trädgårdspro-växthusodladeimportandel vissaoch6.7 ImportTabell av
och 1996.dukter 1993åren 1990,

AndelAndel 1996Andel 1993Trädgårdsprodukt 1990 avavav
ton ton importton importimport tot.tot.tot.

%%%
Tomater

43 817 8 2 234099 5Danmark 2
8624 322 49 46 583364 53Nederländerna 21

39 4 7,619 268 131264 35Spanien 14
305 54 05449342Total import 40

Gurka
38 11 683 558 24945Nederländerna 8 607

8 191 39469 713681 45Spanien 8
0592121 016124Total import 19

Snittblommor
581 715699 50029 54 2Nederländerna 3

7 889612 5 419Total import 5
Krukväxter

7573 868 79 12 057016 14Danmark 18
152 418372 22 3 354 18Nederländerna 5

16 169634 18 795Total 24import
jordbruksverks importstatistik.Källa: Statens

WTO6.4.3

tidigareGATT/Uruguayrundan innebär,ordbruksavtalet i nämnts,J som
exportbidrag.gränsskydd och Dettavad gäller sänktaåtagande bl.a.

innebärgränsskyddetVad gällergälla den juli 1995.avtal började 1
Samtliga tullsatsertill tullar.allt gränsskydd omvandlatsavtalet att
med i genomsnittGATT-avtalet sänkasenlighet medkommer i att

ifram till år 2000,enskild tullpositiondock minst för varje15 %36 %,
till vad gällde åren 1986-1988.förhållande som

defördet s.k. ingångsprissystemetinfördesår 1995 inom EUUnder
karaktäriseraskanfrukterna och grönsakerna.viktigaste Detta system

sändningGrundprincipen varjeimportminimiprissystem. är attettsom
Beroendetillingångspriset den importeras EU.respekteraskall när

skallolika ingångsprisersedan tullsatser.betalas Dessaimportpriset
svårtfram tillsänkas successivt år 2000. Dettullarliksom är attövriga

tullskyddet. vissadet sänkta Föreffekternadirektaförutse de pro-av
EU-produceradeförpreferenseruppskattningdukter kan göras atten
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ligga nivåimportprisema kommer iprodukter har reducerats så attatt
skulle således innebära kraftig skärpningmed EU-prisema. Detta aven

konkurrensen.
jordbruks-EU-marknaden kan enligtpåförhindra störningarFör att

Enligt kom-förutsättningar införas.tilläggstull under vissaavtalet en
förtillämpningsregler1555/96förordning EGmissionens nr om

tilläggstull,frukt grönsaker kansektorn för ochtilläggstullar inom en
importerade kvan-påläggas den totalaförutsättningar,under vissa om

Förordningen be-fastställd utlösande volym.överskrider visstiteten en
fåoch därmedmycket restriktiv omfattningtillämpas idöms komma att

liten effekt på importen.
Även subventio-begränsas, både vad gällerexportsubventionema

Exportbidra-subventionerade volymema.priset och deandelnemas av
medoch volymmässigtutgiftsmässigt medskall reduceras 36 %gen

EU-marknaden fort-fallmed år 1995. defram till år 2000 I21 % start
omvärl-produktionspriser ikaraktäriseras högrekommer änsatt att av

exportvillkoren.försämraderesultatet deden kan överskott bliett p.g.a.
för produktio-till sänkta avsättningspriserledaökat överskott kanEtt
slag vid-något inteförutsatt interventioninom EU-ländema att avnen

tas.

Danmark ochjämförelser medVissa6.5

Nederländerna

betydandeförmån Danmarkoch vissNederländerna i även svarar en
odlasde trädgårdsprodukter också itotaladel den importen av somav
länderjämförelse dessadärför intresseSverige. Det göraattär enav

förhållan-förhållanden. jämförelse mellanemellan vad Envissaavser
i Sveri-råder i dessa länder och situationenför produktionendena som

finns tillgå.bristande statistiska underlagetförsvåras det attsomge av
näringsverksamhet, kapitalbeskattningsregler förBeträffande generella

verksamheten har igäller kostnadernaVad ihänvisas till kapiteletc.
föroch avgifterskillnader skatterdet följ ande uppskattningar igjorts av

stöd-jämförelse har vissagjortsviktigare insatsvaror.vissa En även av
former.

Klimat odlingsförutsättningaroch6.5.1

förför trädgårdsproduktionen påFörutsättningarna sättär somsamma
jordmån.och Så-förknippade med klimatjordbruksproduktionen nära

generelltavkastningsnivåerproduktionskostnaderväl är sett gynn-som
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befinnerlängre söderut sig. Trädgårdsnäringen så-ärsammare man
ledes naturliga skäl koncentrerad till södra gällerSverige. iDettaav
synnerhet fruktodlingen och grönsaksodlingen i växthus, fri-ävenmen
landsgrönsaker. och då framförBärodlingen allt jordgubbsodlingen är

hela landet,ganska jämnt spridd den produktionenöver störstamen
finns Småland. Blomsterprodukteri Skåne, Blekinge och odlas i södra

Stockholmsregionen lökblommor.Sverige i Klimatet i Skånesamt
kan jämställas med det danska klimatet. nederländska produktions-Den

längre den svenskasäsongen är än säsongen.
finns lederlånga ljusa dagar sommartid i Sverige tillDe som norra

bär får högre sockerhalt,fnlandsgrönsaker och odlas däratt som en
lägre motsvarande produktermjällare konsistens och torrsubstans än
odlingen bekämpnings-odlade längre söderut. nyttjas mindre mängdI

medel.

och6.5.2 Kostnader stöd i produktionen

för arbetskraft6.5.2.1 Kostnader

Sverige

träd-de kostnaderna iArbetskraftskostnaderna utgör tyngstaen av
särskiltskillnader,gårdsföretagen. Arbetskraftskostnadema uppvisar

EU-länder.för arbetskraft, och andra Förtillfällig mellan Sverige vissa
för tillfälligt anställddelar trädgårdsnäringen har kostnadenstora av

arbetskraft, dvs. huvudsak skördearbetskraft, betydelse för fö-i större
produktionskalkyl och konkurrenssituation kostnaden föränretagets

framför allt frilandsod-heltidsanställd arbetskraft. gäller inomDetta
dessa sektorer uppgår delingen grönsaker, frukt och bär. Inomav

totala produktions-skördebundna kostnaderna till de35-40 %ca av
Även kostnaden förför köksväxterkostnadema. växthusodlingen ärav

säsongsanställd betydande. skillnad ipersonal I Sverige ingengörs
skatter för den tillfälliga arbetskraften.

Danmark

lönekostnader personal ochDanmark har enhetliga för fast anställd sä-
personal.songsanställd



SOU 1997:167 Kapitel 1396

Nederländerna

Nederländerna finns bestämmelser för skolungdom ochI separata stu-
denter särskilda regler för fruktplockning.och Skolungdomar och stu-
denter fár den sektorn betalararbeta inom arbetsgivarenutan attagrara
in avgifter. Skolungdomama och studenterna måste dock försäkras av
arbetsgivaren. Frukplockningsreglema gäller endast för skörd äpp-av

anställningar avgifterlen och och möjliggör inbetalningpäron utan av
förutsättningar. Skörden ske från den tillunder vissa måste 15 augusti

den november. Endast med fast bostad Nederländerna15 ipersoner
arbetslösa lever på socialbidrag kan komma i fråga. Enligtsamt som

beslut från får förtjänsten för avgiftsfritt arbete högstår 1994 vara
kronor kalenderår arbetstiden fårl 550 gulden ca 800 under och5 ett

omfatta regler förhögst kalenderdagar. finns liknande29 Dessutom

sparris.

6.5.2.2 Energi

växthusodlingen kostnaden för energi tillden svenskaI utgör upp-
betydande andelbelysning de totala produk-och tillvännning aven
glas för den totalaVäxthusen 90 %tionskostnadema. av svarar ca av

växthus den dominerande delenUppvärmda lan-växthusytan. utgör av
enligt siffror.växthusareal, 90 % 1996 års Energiåtgångendets ca per

dockenhet har minskat år för år under de åren.producerad 15senaste
Krukväxtproduktionen sker i utsträckning växthus med energibe-istor

dubbelt täckmaterial, effektiva förbränningssystem ochsparande vävar,
utnyttjande med hjälp till-effektivt växthusytan under hela året avav

köksodlingen under har utvecklingen inteskottsbelysning. Inom glas
åtgärder ellerpåtaglig då flertalet energibesparande påvarit lika ettav

skör-reducerar ljusstrålningen, vilket omedelbart reducerarsättannat
den. Utveckling klimatreglering, produktionsteknik och nytt sort-av

har emellertid energiåtgången produceradmaterial inneburit att en-per
het köksväxtodlingen reducerats väsentligt.inomäven

tekniska lös-material, datorstyrda klimatanläggningar ochNya nya
växthuskonstruktionen utvecklingen alltningar i gör att mot att en

fortsätter.mindre mängd behövs producerad enhet Mångaenergi per
har nå lämpligväxthusföretag byggts för totalstorlek.i attetapperupp

dock medfört vilkenhar struktur i planlösningen innebär svå-Detta en
ytterligare effektiviserarigheter energianvändningen.att

energibesparande åtgärder andel denenergikostnadensTrots är av
produktionskostnaden fortfarande teknisktotala Beroende på stan-stor.

energikostnaden för totaladard uppvärmning 18-25 den%utgör ca av
odlingproduktionskostnaden i köksväxter i växthus och 11-15 %av ca
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beroende på hur mycket assi-prydnadsväxter i växthusvid odling av
företaget.milationsbelysning utnyttjas isom

tillgodo-energibehovet vid växthusuppvännninghuvudsakligaDet
eldningsol-huvudsakligen lättförbränning fossilbränsle,avses genom

från detutsträckningsydvästra Sverige utnyttjas ija. I naturgasstor
gasol och andramindre omfattning användsfasta ledningsnätet. I

vidskett till fjärrvärmeökad anslutning har successivtbränsleslag. En
År för-anslutning till 1993lokalisering företag i störrenära orter.av

energikälla enligtenergiförbrukning efterdelade växthusföretagenssig
kolel- och fjärrvärme %, 13 %,följande: Eldningsolja 60 %, 17 gas

energikälla be-Fossilbränsleträbränsle %.och koks % 37 samt som
internationellt konkurrenskraftigadendöms dagi uppvärrn-mestvara

ningsmöjligheten.

Energiskatt

den 19rådets direktiv 92/82/EEGmineraloljedirektiv,Enligt EU:s av
ecu/ton ieldningsolja beskattas med minst 13skall tjockoktober 1992,

108,50minimiskattesatsenSverigemedlemsländerna. För motsvarar
jordbruks-,kronor under år 1998. Bl.a.109,50kronor under år 1997

frånfiskeriverksamhet kan helt eller delvis undantasträdgårds- och
energiskattedi-diskuteras förslag tillregel. EUdenna Inom ett nyttnu

till höjd minimiskattesats.ledarektiv kansom

Sverige

energi-1995/96 växthusodlamaårsskiftet betalade 15 %tillFram av
koldioxidskatten. den januari 1996% 1skatten och 15 Fr.o.m. t.o.m.av

växthusodlamaden juli 1997 betalade ingenlagen 1ändringen ener-av
koldioxidskatten lågbeskattad olja. Från den 1på25 %giskatt avmen

koldioxidskatten frånriksdagen, höjdes 25 %beslutenligtjuli 1997, av
förbrukas forför bränslenden generella nivåntill 50 % växt-somav

företags kol-växthusodling. Omvid yrkesmässighusuppvännning ett
försäljningsvärdet medgerdioxidskattebelastning överstiger 0,8 % av

så denbeskattningsmyndigheten nedsättning skatten över-atten av
beloppskattebelastningenskjutande inte överstiger ett motsvararsom

Beroende påden generella nivån 0,8-procentsregeln.12 % pro-av
växthus-försäljningsvärdeenergiutnyttjande och iduktionsinriktning,

kr/m3 eldningsoljuppgår skatteuttaget till 200-530företaget a.
tillväxthusnäringen hatidigare beslut skulle gåttEnligt över ett
dennakvartalsvis skatten. Tidpunkten förmed återbetalningsystem av

dock senarelagts ändringar ihar successivtövergång över-genom
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skatt på energi.till lagen 1994: 1776 Höstengångsbestämmelsema om
ha kvartills vidare skullebeslutade riksdagen växthusnäringen1996 att

bränslet levereras.skattenedsättning Rege-möjligheten få sin näratt
möjligheter till inköpl997/98:18 utvidgadeföreslårringen i omprop.

försäkrans-skattenligt lagen på energiförsäkran att ettmot m.m.om
kalenderår kanföretag börjaninnebär iinförs. Detta ettatt ettsystern av

till-preliminärt beskedbeskattningsmyndighetenansöka hos ett omom
direktskattenedsättningenVäxthusföretagen får dålämplig skattesats.

skall där-Beskattningsmyndighetenunderleverans bränsle året.vid av
fö-kalenderåret känt, återfaktiska utfallet underefter, det prövaärnär

ansökan.retagets
kronor/m3 för varjesvavelskatt medflytande bränsle 27För uttas

fly-förbränslet. Svavelskatt intetiondels viktprocent svavel i etttas ut
vikt-svavelinnehåll högst 0,1desstande eller gasformigt bränsle ärom

företagenbetydelse dånärvarande ingenhar förSkatten störreprocent.
där dettalågsvavlig tunnolja elleranvänderutsträckningi naturgasstor

möjligt.är
växthusod-för användningenergiskatt iutgår ingenI Sverige av

ling.

Danmark

År koldioxidutsläpp ochkoldioxidavgift för reducerainfördes1992 att
växthusodlaredanskaDanmark harenergianvändningen. Ieffektivisera

Avgifter 10 000energibeskattning.lågtill haft överfram år 1996 en
förutsatt energisynbetalaskronor behövdedanska inte att genom-en

inspektör. Företagetgodkänddet aktuella företagetfördes vid av en
åtgärder. Ettvidta vid föreslagnaförbindatvingades sigatt att synen

kopplat tillocksåenergibesparande åtgärder fannsinvesteringsstöd för
bestämmelserna för dessa åtgärder.

tak.och betalasökatkoldioxidavgiftenharFr.o.m. år 1996 utannu
kompliceratganskaRegelverketför svavel.Avgift finns äräven men
växthusföretagetkoldioxidavgiftreduceradinnebär möjlighet till om

genomföra överenskomnaplan, s.k. energisyn,efteråtar sig att en
energiförbrukningen. Kol-minskaenergibesparande åtgärder syftei att

lcr/m3 olja för företagdanskadioxidavgiften för 8,10år 1997 är som
och000 danska lcr/företag,lägst 10avtal energisyn, dockhar ingått om

koldioxi-kr/m3 avtal. årFör 2000olja för företag27,50 danska ärutan
kr/m3 avtalingåttför de företagdanskadavgiften fortsatt 8,10 omsom

kr/m3 Förföretag.olja för övrigarespektive danska67,50energisyn
svavelavgift.svavelhaltmed låg ingentunnoljor uttas

Även ochkoldioxidfördet avgiftelförbrukningenpå uttas sva-en
avgift påtillväxtenassimilationsbelysningvel. För tas ensom gynnar

danska lcronor.öre/kWhelförbrukning 6,9och för övrigöre/kWh3,4
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Avgifterna på koldioxid och svavel, ingår dei s.k. grönnesom av-
gifter, återförs till näringslivet bl.a. formi investeringsstöd tillav ener-

Återföringengibesparande åtgärder. sker branschvis.inte Bidragspro-
varierar mellan 10-30 % och för standardlösningar inomcenten växt-

husföretagen, för energibesparande gardiner och bytet.ex.som av
täckmaterial, den till 26 %.är satt

Nederländerna

januari infördeDen l 1996 Nederländerna energiskatt el,på naturgas,
oljeprodukter, och butangas. Användningen ochnaturgaspropan- av
olja för främja tillväxtprocessen för trädgårdsprodukter undanta-att är

liksom energiskatt på förbrukning på kWh.50 000över Igen en
praktiken växthusnäringen helt skattebefriad.är För närvarande disku-

möjligheten införa skatt för minska koldioxidutsläppen.teras att atten

6.5.2.3 Handelsgödsel

Sverige

ingen åtskillnad mellan firilandsodlingenDet jordbrukoch övrigtgörs
och hushållen tillämpasi Sverige. Det således skatt på gödselmedel.

frilandsodlingen innebär detFör skatt på såväl kväve- påatt uttas som
fosfonnedel. miljöskattDenna kr/kg kväve1,80 och kadmium-är
avgiften fosfonnedelpå 1,05 lcr/kg. Den totala kostnaden förmotsvarar

bedömsnäringen miljoner kronor.5 finns direktDet ingen åter-vara ca
föring denna avgift till olika åtgärder inom sektorn.av

Danmark och Nederländerna

Varken Danmark eller Nederländerna har liknande avgifter handels-på
gödsel. närvarandeFör avgift på handelsgödsel i Danmark.övervägs en

6.5.2.4 Biologisk bekämpning

för biologiskNyttoorganismer bekämpning registreras hos Kemikalie-
inspektionen. företagVarje salufor nyttoorganismer måste sökasom
godkännande för varje organism. Registreringen kostar ll 000
kr/djurslag kr/mikroorganism.och 00013 Företagen betalar 1,8 % av
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avgift till Kemi-årligkronor, idock lägst 2 000försäljningssumman,
År registrerade.nyttoorganismerfinns 20kalieinspektionen. 1997 ca

Bekämpningsmedel6.5.2. 5

Sverige

substansaktivanvände 1996 530år ljordbruketsvenskaDet tonca
träd-använde Inomträdgårdsnäringen 84bekämpningsmedel och ton.

bekämpningdels kemiskkemikalier två slaganvändsgårdsnäringen av
pryd-dels för retarderingsvampsjukdomar ochinsekter, ogräs, avav

nadsväxter.
substans,lcr/kg aktivbekämpningsmedel 20avgiften påI Sverige är

totala kostna-produktpriset. Den%5-10beräknasvilket motsvara av
finns ingenmiljoner lqonor. Det1,6for 1996för näringen ården är ca

sektorn.åtgärderavgiften till olika inomåterforingdirekt av
har kost-i Sverigekemikalier tillåts registrerasfärreoch medI att

bekämpnings-påodlingama. Att prisetför växtskyddet iökatnaderna
förmarknadenden svenskapåockså beromedel relativt högt kan attär

förhållandevis liten.kemiska medel är

Danmark

produktprisetDanmark påbekämpningsmedel i 27 %Avgiften på är
övri-produktpriset påmarkherbicider och på13 %ochför insekticider

till trädgårdsnäringenAvgifterna återförsfungicider.ochherbiciderga
för Gart-nyttjandetill kollektivt inommiljoner kronor7 ramencaom

utvecklings-tillAfsaetningsudvalg. Medlen kan utnyttjasneribrugets
avsättningsfrämj ande arbete.verksamhet och

Nederländerna

tillgångenbekämpningsmedel ochpåNederländerna skattingenI uttas
bekämpningsmedelolikapå är stor.sorters

Övriga skatter6.5.2.6

Danmark med på %beskattas i 1,5 % 50markProduktionsresursen ca
efterskulle mycketbetydelsemarkvärdet. Skattens en grov upp-av
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skattning markprisema i Sverige deinom områden där frilandsod-av
ling bedrivs lq/ha.100-500motsvara

6.5.2.7 Sammanfattning produktionsavgifter och skatter olikaiav
länder

tabellI 6.8 redovisas sammanfattning de olika produktionsavgif-en av
och skatterna i Sverige, Danmark och Nederländerna.terna

ProduktionsavgifterTabell 6.8 i Sverige, Danmark och Nederländerna
år 1997.

Odling Sverige Danmark Nederländerna
Frilandsødling
E1-och miljöskatt 13,8 öre/kWh öre/kWh8,1 öre/kWh11,4
Energiskatt och avgifter för

kr/m3 kr/m3 kr/m3eldningsolja 8011 191 109
kr/m3 kr/m3 kr/m3Dieselolja drivmedelsskatt 2 672 191 109

Handelsgödsel kväve kr/kg kväve1,80 - -
Handelsgödsel fosfor kr/kg1,05 fosfor - -
Växtskyddsmedel 5-10% priset l3-27% prisetav av -
Jordskatt 100-500 kr/ha- -
Växthusodling
E1-och miljöskatt öre/kWh8,1- -
Växthusbelysning öre/kWh4- -
COz-skatt, genom-

kr/m3 kr/m3snitt 225 32,5 9,6 -
Handelsgödsel kväve kr/kg kväve1,80 - -
Handelsgödsel fosfor kr/kg1,05 fosfor - -
Växtskyddsmedel 5-10 % priset 13-27 priset%av av -
Valutoma omräknade till kronor enligt Nordbankens genomsnittliga säljkurser deförär
fem första månaderna 1997.
Källa: Beräkningar gjorda lantbruksenheten vid Göteborgs och Bohusläns länssty-av
relse.

tabell redovisasI 6.9 kostnadsjämförelse har gjorts utifrånen som om
de svenska produkterna skulle ha med svenska,producerats danska och
nederländska skatter och avgifter på produktionsmedel.
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år 1997.Uppgifternamiljoner lcronor.Totalkostnader iTabell 6.9 avser

NederländskaDanskaSvenska
rilandsodlingF

0,20,35,8Drivmedelsskatt
2,51,22,9Elskatter

1,4bekämpningsmedel 0,5påAvgifter -
2,3Handelsgödselavgift kväve --

kadmium 0,4Handelsgödselavgift --
4,5ordskattJ --

2,77,41,91Summa
Växthusodling

4,631,9Koldioxidskatt -
6,3driftbelysning,Elskatter --
1,4bekämpningsmedel 0,5Avgifter -

2,3Handelsgödsel kväve --
34,6 12,3Summa -

från Läns-sammanställningarträdgârdsräkning 1993,frånutgår SCB:sBeräkningarna
TrädgårdsutvecklingRiksförbund AB.ochTrädgårdsnäringensO-län,styrelsen i

länssty-och Bohuslänsvid GöteborgslantbruksenhetengjordaBeräkningarKälla: av
relse.

Investeringsstöd6.5.2.8

Sverige

medfmansierat investe-EUjanuari 1997deninförde l ettSverige av
imiljöinvesteringarföljandeSverigemellerstasödra och ärringsstöd. I

berättigade:trädgårdsnäringen
denskyddfördel åtgärdertill yttreInvesteringar stor avavsersom°

inklusi-biobränsle,tilleller övergångenergibesparingmiljön, samt
växthus.och tillbyggnadtillhörande avom-ve

till-tillhörandeodlingssystem, inklusiveslutnaiInvesteringar ny,-
vidväxtnäringsförlusterelimineraväxthus förombyggnadoch attav

trädgårdsföretag.
finns,växthusodlingendär är93 %Sverige,och mellerstasödraI av

stödnordliga länende sjukronor. Itill 149 995stödet maximerat ges
stöd-målområde 6kronor. Inom är000300maximalt belopp påtill ett

produktionsen-iInvesteringarkronor.till 000600maximeratbeloppet
befintligadessa sker. DeSverigeilängreblir dyrareheterna norrut

ochmellanskillnadernatill utjämnadärförbidrarbidragen att norra
Sverige.södra

trädgårds-stödet får ibetydelsevilkenvärderai daggår inteDet att
medelkonkurrensenemellertid är storgällersektom. Allmänt att om
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från den övriga delen jordbrukssektom, regelverket omfattandeärav
och stödets inriktning begränsar antalet sökande.

Danmark

Danmarks motsvarighet till det svenska investeringsstödet heter "for-
bedringsstøtte". Stödet fastställt till maximalt beloppär ett motsva-som

500 danska000 kronor. Stödgrundande investeringsbelopp fast-ärrar
ställt till maximalt miljon1 danska kronor. Stödet betalas med 5,5 %ut
på godkänt investeringsbelopp under tio år vad gäller byggnader och
för andra investeringar gäller 4 % under sju år. Om villkoren för in-
vesteringsstöd uppfyllda kan företaget beviljasär statlig lånegaranti för
de lån finansierar investeringen. Sedan maj 1996 behandlas intesom
några ansökningar inom denna stödfonn. danskaDen regeringennya
har föreslagit ansökningar detta stöd skall kunnaatt återupptasom
fr.o.m. år 1999.

Nederländerna

Den nuvarande miljöplanen gäller fram till år 2000. Planen innehåller
bl.a. krav företagen införpå slutna odlingssystem föratt förhindraatt

näringsvatten läcker Stödets inriktningatt påminnerut. det svenska.om
Ytterligare harstöd införts under höstenett 1997 skall tillbidrasom
omstrukturering nederländsk växthusnäring. Stödet innehåller tvåen av

delar. En del går till investeringar innebär modernisering ochsom som
förutsättningar för miljövänlig odling, energibesparingarger en mer

och bättre arbetsförhållanden i syfte skapa företag kan bli bär-att som
kraftiga. del går tillEn den producent avvecklar företagsittannan som

gamlariva växthus och säljer marken tillatt producentgenom en annan
därmed skapar sammanhållen enhet. detstörre I förra fallet ärsom en

stödet tillmaximerat 380 000 gulden ca 1 470 000 kronor företag,per
deti full ersättning vid avveckling.senare ges

6.5.2.9 Startstöd

Sverige

lämnasStartstöd kan till nystartade företagare vid ansökningstill-som
fallet fylltinte 35 år. Det finns bl.a. krav på viss utbildning, arbetsin-
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verksamheten.inkomstoch ansökarenslönsamhetföretagetssats, av
kronor.till 200 000uppgårstödbeloppMaximalt

Danmark

därkronortill 220 000garantilån maximeratformStartstöd i ettavges
stödetVärdethalvårsannuitetema. mot-förstabetalar de tiostaten av

stödet.det svenskasvarar

Nederländerna

startstöd.tillmöjlighetenutnyttjar inteNederländerna

lånegarantiStatlig06.5 .2. l

Sverige

fortfa-kantill jordbruketlängreintelämnaskreditgarantiStatlig men
vil-avreglerades,kreditmarknadenträdgårdsföretag. Närtillrande utgå

efterfrågan påminskadebanklån,fålättaredet blevinnebar attket att
statliga lcredit-denförstärktesutveckling attlcreditgarantier. Denna av

mindre fördelaktiga.garantilånengjordevilketgarantiavgiften infördes,
höjdekreditgivarevissamedförde åtminstonesamriskInförandet attav

Kreditgarantiavgiftensandra lån.jämfört medgarantilånpåräntesatsen
bedömningtill den görsförhållandenågot ikan variera somprocentsats

risken.av

Danmark

växthusodlaretillför driftslånstatsgarantierfanns 1992Danmark årI
kronor.000belopp 200högstaamorteringsfrittsamrisk ochmed ett om
beviljasstatsgarantininvesteringsstöd kanbeviljatsföretaget harOm

investeringen.finansierarlånför de som

Nederländerna

förhållandenÄven under vissaharträdgårdsnäringennederländskaden
statsgarantier.erhållamöjligheter att
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Övriga6.5.2.1l stöd

Miljoförbättrande åtgärder trädgårdsnäringeninom

År beslutade1988 riksdagen miljöförbättrande åtgärder jordbru-iom
ket, vilket innebar halvering användningen bekämpnings-att en av av

Årmedel till år 1990 beräknat från åren 1981-1985 skulle eftersträvas.
1990 hade användningen i halverats.princip Senare, den livsmedels-i
politiska reformen år 1990, fastställdes mål ytterligare halve-attnya en
ring skulle eftersträvas till år 1996. Beräknat från åren 1981-1985 har
den totala användningen bekämpningsmedel minskat med 65 %.av
Trädgårdsnäringen har lyckats med minska sin användning be-att av
kämpningsmedel bl.a. tack utvecklingsarbete, rådgivning ochvare en
ökad medvetenhet miljöfrågor ökat kostnadsmedvetandesamt ettom
hos näringen. Minskningen har emellertid inte varit lika omfattande i
jämförelse detmed övriga jordbruket.

förInom för minska riskerna med bekämp-attramen programmen
ningsmedel har 2 miljoner kronor för år 1997 för infonna-avsattsca
tion, rådgivnings- och utbildningsverksamhet för försöks- ochsamt
utvecklingsverksamhet inom trädgårdsområdet.

budgetåretFr.o.m. 1995/96 ingår informations- och utbildnings-
verksamheten i det svenska miljöprogrammet på jordbruksområdet och
delfmansieras EU. Programmet löper under åren 1995-1999. Om-av
fattningen verksamheten på trädgårdsområdet beräknas kunna ökaav
något åtminstone under de inledande åren löptid.programmetsav

Integrerad produktion IP har också betydelse det gällernär att
minska trädgårdsproduktionens miljöbelastning. harFrån år 1991 7ca
miljoner kronor beviljats Statens jordbruksverk för byggaattav upp
och etablera IP-koncept för svenska frilandsgrönsaker. Under årett
1997 företag300 anslutna till vad gäller frilandsgrönsaker.IPvar ca

hadeDessa IP-produktion på 2 950 ha.en ca
svenskaDet IP-konceptet har efter introduktionen utvecklats från ett

miljöinriktat odlingskoncept med inriktning på enskilda grödor, till en
helhetssyn odling,på företagande och produkt, där miljöhänsyn, krets-
loppstänkande, ekonomisk uthållighet och kvalitet de viktigaste hon-är
nörsorden.

Stöd till ekologisk odling

har fastställtRegeringen målsättningen 10 % jordbruket skallatt ca av
ekologiskt odlat år 2000. Alla trädgårdsodlare odlar ekolo-vara som



Kapitel 14961997:167SOU

påodlingförbaraStöd lämnasodling.stöd för sinsökagiskt kan
föranvändsårligenträdgårdsgrödorfrilandsodladeAllaåkermark. som

någotfinns intestödberättigade. Detlivsmedelbl.a. ärproduktion av
omfattarStödetodling.ekologisktillgården läggshelapåkrav att om

mellersta Sve-ochsödraskogsbygder iSverigekr/ha i samt900 norra
mellan-ochslätt-huvudsakligenSverige,övrigakr/ha ioch 600rige l

Sverige.mellerstabygder i
jordbruk före-ochfiskehållbart1997/98:2regeringensI omprop.

ochfruktträdodling vissaekologisktillstöd utgårregeringenslår att av
eko-tillutgårkr/ha000stöd på 7innebärFörslaget att ettbärsorter. ca

förutsättningar.under vissaodlinglogisk

NorrlandodlingStöd till i

istödområdena l-3igrönsaker lämnasochbärstöd förNationellt nor-
grönsaksod-ellerbär-utbetalas krävsskallstödet attFörSverige. attra

förlämnasStödha.skiftesstorlek 0,1Minsta ärha.omfattar 0,3lingen
röd-isbergssallat,vinbär,broccoli,jordgubbar, svartamorot,odling av

vitkål.ochkålrotblomkål,betor,

Danmarkproduktutveckling iStöd till

jordbruks-produktutvecklingstöd tillsärskiltfinnsDanmarkI ett av
konsument-utvecklinginriktningharStödet motprodukter. nyaaven

ochförsöktillriktar sigStödetdessa.marknadsföringochprodukter av
produkterbehovtillfredsställa konsumentensförutveckling nyaavatt

meromkostnadertill debidragStödet är ett pro-lösningar. somoch nya
%till 50beviljasstöd kanochmedförtharduktutvecklingen avupp

kostnader.dessa

marknadsordningarEU:s6.6

grönsakerochFrukt6.6.1

EU:sCAP-refonn.1992 årsomfattades inteTrädgårdssektom nyaav
1996.juliigrönsakerfrukter ochfärska antogsförmarknadsordning

överskottsproduktio-minskatillfrämstsyftar attMarknadsordningen
övergångsperiod begränsaeftersektorn att gemen-inom engenomnen

skallGemenskapen igrönsaker.ochfruktåterköpförskapsstödet av
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stället medfinansiera erkända producentorganisationers verksamhet
såsom bl.a. utveckling miljövänlig odlingsteknik och förbättradav en
produktkvalitet marknadsfrämjande åtgärder.samt Stödet kan uppgå till
maximalt 4 % 4,5 fr.0.m.% år 1999 producentorganisationensav om-

Årsättning. 1997 har nio organisationer i Sverige ansökt erkännan-om
de för år 1997 hittills har blivit erkänd. Detta skulle uppskatt-varav en
ningsvis betyda dessa producentorganisationeratt kan komma att er-
hålla maximalt miljoner15 kronor årligen från förutsattEUca att orga-
nisationerna blir erkända i enlighet med regelverket.

syfteI stärka producentemas ställningatt på marknaden attgenom
utbudet samordnas producentorganisationemautgör PO grundvalen
för den organisationen marknaden. Denna samordninggemensamma av
skall åstadkommas på frivillig PO skall ställaväg. till medlemmarnas
förfogande effektivt stöd inom diverseett områden de tekniskat.ex.
hjälpmedel behövs för lagring, förpackning och saluföringsom av pro-
dukter tekniskt stöd for införa miljövänligasamt odlingsmetoder.att
Medlemsproducentema åläggs i saluföra hela sin produktionatt stort

förmedling PO. I PO:s stadgar skall fastställas regler pågenom av som
demokratiskt säkerställerett desätt sammanslutna producentemaatt

har kontrollen organisationen och beslutsförfarandet.över Medlems-
får under förutsättningarvissastaterna PO:s regler tvingandegöra även

for producenter inte medlemmar iär organisationen. Medlemssta-som
godkännande krävs.tens

Dessa skallPO särskilt ha mål säkerställa produktionsplane-attsom
ringen och denna till efterfrågan, särskilt vad gäller kvantitetanpassa
och kvalitet. Vidare skall de främja koncentrationen utbudet ochav
avyttring medlemmarnas produktion, minska produktionskostnader-av

och stabilisera produktionsprisema. skallDe också främja odlings-na
och produktionsmetoder och avfallshantering miljövänlig,ären som
särskilt för skydda kvaliteten på markatt och landskap, förvatten, samt

bevara och/eller främja den biologiskaatt mångfalden.
Ett instrument driftsfonderna, vilkanytt är erkändadeupprättas av

PO. Dessa driftsfonder finansieras till hälften från gemenskapen medan
den andra hälften kommer från medlemsproducentema. Driftsfondema

avsedda finansieraär PO:s verksamhetsprogramatt finansierasamt att
vissa återtaganden från marknaden. Taket för gemenskapsstödet skall

till högstsättas 4 % värdet varje producentorganisations salufördaav av
produktion, budgetförhållandena tillåter det och det totala eko-om om
nomiska stödbeloppet mindre 2 % samtligautgör än producentorga-av
nisationers totala omsättning. För till denna iakttasatt att gränsse
kommer förskott på 2 betalas%ett och resterande kommeratt ut att
beviljas så det totala beloppet försnart samtliga ansökningar blirsom
känt. Fr.o.m. år kommer1999 taket for gemenskapsstödet ändras tillatt
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kommertotala omsättningenden attvad gälleroch4,5 % procentsatsen
bli 2,5 %.

produkternasförbättrabl.a.tillanvändasskallDriftsfondema att
användas till åtgär-ocksåskallhandelsvärde. Deöka deraskvalitet och

miljövän-användningmedlemsproducentemasutvecklaförder avatt
förvaltningochodlingsmetoderfrågabåde itekniker,liga avomom

be-återköpföranvändasfondernaVidare kanförbrukningsmaterial.
fonden. Sve-Ifem år, 30 %övergångsperiod påeftertill,gränsat aven

återköphar ingarige ägt rum.

grönsakerfrukt ochKvalitetskontroll6.6.1.1 av

EUhar inom upprättatssorteringochkvalitetförreglerGemensamma
reglerhandeln. Dessabetydelse iharprodukterför de flesta storsom
ocksågemenskapeninommedprodukterpåtillämpas menursprung

baseradeKvalitetsreglemavid ärochlandtredjefrån export.vid import
OECD.ECB/FN ochutarbetadereglerfastlagdainternationellapå av

Sverige

påkvalitetskontrollenförmyndighetansvarigjordbruksverk ärStatens
importkontrollenharreglermed EU:senlighetgrönsaker. Ifrukt och

inspek-fyrautförs vidImportkontrollemaprioriterats.landfrån tredje
Syd. Un-regionviainkommerimportenhuvuddelenochtionsorter av

för kunnautbildatstullmyndigheterna atthar genom-der år 1997 även
dentill Sverigeinjordgubbar överkvalitetskontroll tasföra somav

norska gränsen.
grossis-hoskontrollenhuvudsakutförs iimportkontrollenUtöver

kontrollernautförsproducentled, ställetibesök iingadagI görstema.
kanvolymeruppsamlingsplatser därandra störreochpå lagerfrämst

producenternågraundantagithar inteSverigesamtidigt.inspekteras
egenkon-s.k.avsändningstillfället,vidkvalitetskontrollkravet påfrån

detaljhandelsledet.dagsläget iigenomförskontrollertroll. Inga
andra EU-flestaskiljer från desigSverigeiKvalitetskontrollen

Avgifterna fast-avgiftsfmansierad.heltkontrollen ärländer attgenom
grund-delsbestårjordbruksverk. Defrån Statensföreskrifterslås i av

formipå importenavgifteroch delsföretagregistreradeföravgifter av
utanförImportkontrollen gräns-100-tal kg.påbörjatkronor1,70 perav

arbetstid debiterasutanför ordinarietidinspektion påochkontrollplats
närvarandebetalas förGrundavgifterkr/tim.700åenligt timtaxa av

eko-sorteringsanläggningaroch samtpackeriergrossister,importörer,
frånsträcker sigochomsättningpåbaserasDessaföreningar.nomiska
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0,4 %0 omsättningen då denna till 5 miljoner kronor,är tillav upp
0,08 %o vid omsättning på 250 miljoner lqonor.överen

Danmark

I Danmark all kvalitetskontroll statsfinansieradär och helt avgiftsfri.
Kontrollansvaret samlat under myndighet,är Plantedirektoratet.en
Danmark tillämpar egenkontroll och har undantagit 800-900 odlare och
producentorganisationer från kravet kvalitetskontroll.på Kvalitetskon-
troll hos producenter, grossister och detaljister efter uppgjordgörs en
plan där de aktörerna besöks oftare de mindre.stora än

Nederländerna

I Nederländerna kontrollverksamheten uppdeladär på organisatio-tre
,Importkontrollen det statliga Rijksdienstgörs organetner. av voor

Keuring Vlees, RVV.Vee kontrollen hos ochgrossister påvan en
auktioner Kontrol Central Bureau KCB,görs medan kontrollen iav
detaljistled livsmedelskontrollanter.görs av

Importkontrollen statsfinansierad och därmedär avgiftsfri. KCB
genomför kontrollen auktionerpå icke-statligt ochär ettsom organ

knutet till näringen. Verksamheten bekostas del avgiftdengenom en av
på 0,13 produktvärdet% producenterna betalar till bran-sinaav som
schorganisationer, vilka sedan finansierar KCB. Egenkontroll tillämpas
inte. Kontroll detaljistledeti utförs livsmedelsinspektörer iärav men
praktiken obeñntlig eftersom produkterna kontrollerats iattman anser
tidigare led.

tabellI åskådliggörs omfattningen6.10 kvalitetskontroll i Sveri-av
Nederländerna.Danmark ochge,

Tabell 6.10 Omfattningen kvalitetskontroll i Sverige, Danmark ochav
Nederländerna.

Kontroll Kontroll Kontrolli i Egenkontrolli
producentled grossistled detaljhandelsled

Sverige Nej Ja Nej Nej
Danmark Ja Ja Ja Ja
Nederländerna Vid auktioner Ja liten Nej

Källaz Statensjordbruksverk.
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blomsterprodukterochLevande6.6.1.2 växter

områdeblomsterprodukteroch ärlevande ettförMarknaden växter
År inför-1996inom EU.regleratförhållandevis inte nämnvärtärsom

ochlevandeförsektorn växtermarknadsföringsstöd inomdes ett
inomblommorkonsumtionenskall främjaStödetblomsterprodukter. av

till sektorn.miljonerfördelades 151997årutanför EU. Föroch ecuca
kro-miljoner1,7vilket193 808andel blev motsvararSveriges caecu,

marknadsfrämjandetillmedelhar fåttBlomsterfrämjandetBl.a.nor.
under år 1997.utföraskommer attsomprogram

prydnadsväxterpåMervärdeskatt

Högprydnadsväxter.mervärdeskatt påolikatillämpasEU pro-Inom
och Sverige.StorbritannienFinland,Danmark,tillämpascentsats av

Bel-%,Nederländerna 6Övriga harmervärdeskatt,lågländer har t.ex.
NyligenTyskland har %.7ochoch SpanienFrankrike %5,5gien 6 %,

minskninggenomföra mervär-beslutatoch BelgienIrlandhar att aven
reduceraförhandförstai attDettaprydnadsväxter. görspådeskatten

han-blirSkillnaden iländerna.mellanhandelnskattefusk i enmoms
Branschenshandeln.den seriösakonkurrerardelsmarginal ut egnasom

handeln skertill 15 % attutanantyderuppskattningar att momsavupp
enligt lagen.redovisas

medelKollektiva6.7

medeltilltillgånghafttidigareharSverigeTrädgårdsnäringen i som
återföringkollektivändamål. Enkollektivaföranvändas avkunnat

be-och på1982århandelsgödsel infördesprisregleringsavgiften på
utvecklings-tillanvändasfickmedelkämpningsmedel år 1986. Dessa

den yrkes-åtgärder. Inommarknadsfrämjandeochinformationarbete,
tillframårligenmiljoner kronor10fördeladesodlingenmässiga ca

År anvisade riks-1993december 1992.iavskaffadesavgiftendess att
stärka träd-miljoner förkronor25 attEU-medlemskapetinfördagen

deöverbryggakonkurrenskraft och förlångsiktiga attgårdsnäringens
förväntadesövergångsskedeianpassningssvårigheter ett upp-som

EU-medlemskapet.samband mediträdgårdsnäringsvenskförkomma
beslutademyndighet ochansvarigjordbruksverk pro-Statens omvar

TRF,riksförbundTrädgårdsnäringenshörandeefterjektmedel av
och Grön-Frukt-SverigesochGRFRiksförbundGrönsaksodlamas

frånperiodenunderdisponerasfickSFG. Medlensaksdistributörer
anvisadesImaj 1994 ytter-1994.decembertill den 31juli 1993den l
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ligare 4 miljoner kronor till ändamål. Bidrag lämnades b1.a. tillsamma
projekt teknik, infonnation effekterna för näringenom ny ettom av
svenskt EU-medlemskap, produktutveckling, marknadsföring och kon-
sumentfrämjande åtgärder. Någon uppföljning beviljade projekt harav
inte gjorts.

Den svenska trädgårdsnäringen förfogar inte dagslägeti medelöver
kan utnyttjas för kollektiva åtgärder se dock avsnitt 6.6.1.2. Isom

Danmark och Nederländerna även b1.a.i Storbritannien, Tyskland och
Österrike finns lagstadgat förett produktionsavgiftersystem uttag av
inom trädgårdssektorn.

6.7. l Danmark

I Danmark avgifter for alla danskproducerade trädgårdsproduktertas ut
omfattas marknadsordningama för levande och bloms-växtersom av

terprodukter för frukt och grönsaker. Dessa medelsamt den s.k.utgör
produktionsavgiftsfonden. Danmark finnsI den s.k. Promilleav-även
giftsfonden, vilken restitution branschens inbetalda bekämp-avser av
ningsmedelsskatter. Fondernas syfte stärka trädgårdsnäringensär att
utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft.

Fonderna förvaltas Gartneriets Afsaetningsudvalg GAU. Inomav
GAU finns för respektive frukt och bär, grönsaker, blommor samt
plantskoleprodukter arbetsutskott har tillett uppgift dels korn-attsom

förslagmed till budget och åtgärder och dels efter beviljande utförama
åtgärderna. arbetsutskottenI sitter uteslutande för nä-representanter
ringen.

6.7.1.1 Avgifter till produktionsavgiftsfonden

En omsättningsbaserad avgift för danskproduceradealla träd-tas ut
gårdsprodukter omfattas marknadsordningama för levandesom av

och blomsterprodukterväxter för frukt och grönsaker. olikaDesamt
avgiftssatsema har framtagits överenskommelsei med näringen. årFör
1995 produktionsavgifter enligt tabelltogs 6.11.ut
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produktionsavgifter år 1995.Danska6.11Tabell

Avgift,Avgiftsunderlag,ProduktionsavgiftProdukter
kronordanskadanska kronor%o
000780346 000 0002,25Frilmdsgrönsaker

245 000000 0001082,25Champinjoner
000792000 0003522,25Växthusgrönsaker
000400000 5000 00022,70Krukväxter

210 000000100 0002,10Snihblommor
00020500 00092,10Lökblommor

460 0002000410 0006,00Plartskoleväxter
150 00000042 0003,60paketeradKänfrukt,

00010000020 000opaketerad 5,00Känfrukt,
00017500039 0004,50Sterfrukt
000225000000474,75bärfruktochBusk-
00055710Totalt

Danmark.Kälh: GAU,

promilleavgiitsfondenFinansiering6.7 1.2 av

resti-1996januariden 1framfinansieradesfond t.0.m. genomDema
dagbetalat in. Iträdgårdsnäringenfastighetsskattdentutbn somav

År för-1995bekämpningsmedelsavgiñer.restitutionfonden avavsr
danska kronor.0009401fogde fonden över

användningsområdeFondemas6.7.1.3

avsättningsfrämjande åt-tillanvändasfärfonderbådaMedlen dessai
utbild-rådgivning,produktutveckling,försök,ochforskninggäider,

kontrollochbekämpningåtgärder,sjukdomsförebyggandenirg, av
med-sittJordbruksministemåtgärderövrigaskzdegörare gersamt som
kost-administrativaföranvändasfår intemedelFondemastill.gixande

finansierarvilkenmedlenfrånavgift mottagarennaler. En tas ut av
till 6,96 %avgiftuppgick denna1995åradministration. För avGkUzs

tabell 6.12.beloppet. Sebeviljade ävende

kronor.danskaår 1995,fondernadanskadeAnvändning6.12Tabell av

PlantskøleväxterBlommorGrönsakerFrukt och bärAmändnings-
orrråde

0004741000483166 000 l500 l420försökochFoskning
020061900Prcduktutveckling

00040406 800253 500000541Rålgivning
0001 357000000 3 539310l000235åtgärderAwättnfrämj.
0008712048 000500 62 7295001961Tdalt

Danmark.Käla: GAU,
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6.7.2 Nederländerna

I Nederländerna finns lagstadgat med produktionsavgifterett system
liknar det danska. Medlen används till bl.a. marknadsföringsom samt

forskning och utveckling. Fonderna administreras Produktschapav vo-
Groenten Fruit och motsvarande för levande ochor växteren av organ

blomsterprodukter.

6.8 Forskning och försöksverksamhet

6.8.1 Skogs- och jordbrukets forskningsråd

Under år har det skett nedskärningar i medelstilldelningenstorasenare
till forskningen inom trädgårdssektorn i Sverige. Skogs- och jordbru-
kets forskningsråd SJF R presenterade år 1996 utredning med syfteen

analysera och belysa framtida forskningsbehovatt för den svenska
trädgårdsnäringen. utredningen lämnadeI förslagSJFR förstärktom en
riktad och tillämpad trädgårdsforskning förinom näringen angelägna
forskningsområden. beräknadeSJFR kostnaden för forslcningsförstärk-
ningarna till kronor.10 miljoner Finansieringen föreslogs kopplasca
till näringens förslag kollektiv utvecklingsfond. Förslaget förut-om en

omfördelning medelsatte inom SJFR och träd-attnya resurser, av
gårdsnäringen tillskjuter medel via den föreslagna utvecklingsfonden.
Regeringen skrev forskningspropositioneni 1996/97:5 regeringenatt

återkomma frågani förstärkt trädgårdsforskning.attavser senare om en
Regeringen hade då revalveringspengama åtankei inte kommersom nu
trädgårdsnäringen till del. SJFR:s anslag för år har1998 inte ökats i
detta syfte.

Av SJFR:s anslag för forskning och kollektiv forskning totaltom
drygt 195 miljoner kronor ll miljoner kronor för insatseravsätts inom
områdena hemträdgårdar och grönytemiljöer, inklusive verksamheten
inom Mark och Vegetation Urbani Miljö Movium, vilket sek-är ett
retariat vid Sveriges lantbruksuniversitet för den miljön. Bakomyttre
Movium står Svenska kommunförbundet,även Vägverket, Boverket,
HSB:s Riksförbund, SABO, Svenska kyrkans församlings- och pasto-
ratsförbund Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.samt
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lantbruksuniversitetSveriges6.8.2

forsk-grundläggandesigSLUlantbruksuniversitetSveriges ägnar
faktorerbakomliggandedekunskapernafördjupaning omavsersom

Forskningenoch odling.utvecklingförbetydelsehar växternassom
omgivandeoch denodlademellansamspeletpå växterfokuserar bl.a.

odlings-förbättramedarbetarforskningentillämpade attmiljön. Den
bättreskall leda tillForskningenodlingsmetodema.ochmaterialet pro-

trädgårdsve-förInstitutionenmiljövänlig odling.dukter samt meren
vilkenträdgårdsforskningen,huvuddelenförtenskap har ansvaret av

produktion, han-betydelse vidstudieromfattar ärsom avprocesserav
ochgrönsakerfrukt, bär,användningochmarknadsföringtering, av

och forskarut-gmnd-bedrivs ocksåinstitutionenVidprydnadsväxter.
tillförlagdakurserhortonomprogrammetsdel ärochbildning stor aven

trädgårdsforskning-förviktigaAndra institutioner ärinstitutionen. som
medväxtförädlinghortikulturell växt-förinstitutionenbl.a.är somen

ochresurssnåla odlings-plantrnaterial,ochfrö-utvecklingförädling, av
täckerråvarorupparbetningförmetodikskördesystem samt m.m.,av

institutio-produktfärdigväxtmaterial till samtvalkedjan frånhela av
trädgårdsod-föravdelningoch dessjordvetenskapnorrländskförnen

ling.

BalsgårdElitplantstationen i6.8.2.1

stiftelseBalsgårdEPS ielitplantstation ärTrädgårdsodlingens somen
1983Sedan åroch SLU.Fritidsodlingen FORMovium,stöds TRF,av

medelfrämstmed statliga bidrag,byggtsverksamhetenhar genomupp
förökningarbetar med vegetativhandelsgödselavgiftema. EPSfrån av

arbetetoch sortäkta. Måletsjukdomsrensade är attträdgårdsväxter,
distri-för helaoch sortäkthetsundhetsstatusförbättradtillskall leda en

tillgångfår växtkonsumentemaEPSGenomSverige.butionskedjan i
fåttharodling. Verksamhetensvenskväxtmaterial förtill bättreett

finansiering. För-behov ytterligareialltjämtochstatliga bidrag är av
kostnader.sinabärökningen EPS växtsorter egnaav

försöksstationKiviks6.8.2.2

landshöv-ordförandeskapstiftelse underförsöksstationKiviks är aven
forsöksstationenjuliSedan den 1995Kristianstads län. l ärdingen i en

tillämpa,syfteVerksamhetensverksamhet.SLU-Balsgårds är attdel av
förebildfruktodlingeninominsatseroch samt attpåvisa testa vara en

tidlångunderBalsgård harfruktodlingen.yrkesverksammadenför en
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fokuserat sin verksamhet på såväl yrkesodling på fritidsodling. Detsom
innebär satsning har framförgjorts alltatt på resistensodling. Samar-
bete finns också med Uppsala universitet avseende forskning och ut-
veckling vedartade och örtartade läke- och kryddväxter. Liksomav

harEPS Kiviks försöksstation behov tillskott medel.av av

6.9 Rådgivning

detI betänkande SOU 1992:99 rådgivningsutredningen lämnadesom
i oktober föreslogs1992 borde begränsas till infor-att statens ansvar
mation i anslutning till myndighetsutövning. Utredningen nämner som
exempel på situationer har anledningnär använda rådgivningstaten att
till trädgårdsnäringen medel för uppnå angelägna samhällsmål:attsom

Spridning forsknings- och försöksresultat,° av
introduktion lagstiftning och mål inom miljö- och° av ny nya
växtskyddsområdet samt
stödet till trädgårdsnäringen i Sverige.- norra
Näringen borde själva, enligt utredningen, den produktions-överta

tekniska och företagsekonomiska rådgivningen. Regeringen föreslog
emellertid prop.1992/93:l83 den statliga rådgivningen till träd-att
gårdsnäringen, led i anpassningen till EU, tills vidare skulleettsom
bedrivas på hittills. Riksdagen beslutadesätt i enlighet medsamma som
regeringens forslag.

Den huvudsakliga rådgivningsverksamheten vänder sig till företaga-
inom trädgårdsnäringen och genomförs länsstyrelserna i respekti-re av

Årlän. det1992 totala antalet trädgårdsrådgivare vid länsstyrel-ve var
detta har till42, år 1997 minskat till 32 Verksamhetenserna personer.

organiserad fem distrikt.iär Den statliga finansieringen 80-motsvarar
90 % verksamheten. En del trädgârdsrådgivningen finansie-storav av

dagi miljöstödsprogrammet.ras genom
Trädgårdskonsulentema erbjuder rådgivning i produktions-, ekono-

mi- teknikfrågoroch med inriktning på minskad belastning miljön.på
Rådgivarna oftahar specialistkompetens arbetaroch utanför deäven

länen. Något tredjedelän trädgårdsrådgivningens verk-egna mer en av
samhet har direkt koppling till myndighetsutövning till de-störstasom
len inriktad på miljöfrågor ochär statligt stöd till trädgårdsnäringen.
Viktiga stödfunktioner på central och regional nivå Statens jord-svarar
bruksverk och Sveriges lantbruksuniversitet för.

Vid sidan den statliga verksamheten erbjuder bl.a. Trädgårdsut-av
veckling AB tjänster inom organisationsutveckling, produktion, eko-
nomi och informationsteknologi till trädgårdsnäringens enskilda företag

Ävenoch andra intressenter. hushållningssällskapen landetirunt om
tillhandahåller rådgivningstjänster.
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Danmark6.9. 1

tillvilka 90 %trädgårdsrådgivaresammanlagt 37Danmark finns ärI ca
anställda Danskmedel. Rådgivamamed statligafinansierade är av

Erhvervesfrugtavl ochDansk Lant-DEG,Erhvervsgartnerförening
Rådgivnings-förser LantbrugetsRådgivningstjenst. Dessutombrugets

Århus frilandsgrönsaker,till producentemarådgivningenicenter av
med information.frukt och bär

Nederländerna6.9.2

Rådgivar-trädgårdsrådgivare.hundrataldagfinns iNederländernaI ett
under Dienstrådgivningsgrupperlokalt placeradeorganiserade iärna

helt1990rådgivning årDLV.Lantbouwvoorlichting Denna stats-var
medfinansieringenminskasuccessivtfinansierad med planer på att

medelprivataUtvecklingen2003.statliga medel till 50 % år mot mer
fullstän-genomgår DLVdagslägetplanerat och ifortarehar gått än en

årslutskedet. Fr.0.m.vilken befinner sig idig privatiseringsprocess,
medfinansieradhelt privatverksamhetkommer DLV:s1999 att vara

till produ-informationuppdragdirekt statligaundantag för t.ex.som
lagstiñtning.centema om ny

andInformationJordbruksministeriet.stöd hanterasStatliga av
forskninginformationdag medIKC arbetar iKnowledge Center om

verksamhettekniska frågor.i Dennabistår ministerietoch försök samt
Ser-Advisoryfinansierad. Socio-Economicförbli statligtkommer att

befinner sigochföretagsekonomisk rådgivningmedarbetar bl.a.vice
privatiseringsprocess.liksom iDLV en

åtgärdertillförslagTrädgårdsnäringens6.10

framförtsammanhangolikaträdgårdsnäringen har iFöreträdare för
inomkonkurrenssituationenför förbättraåtgärderförslag rörande att

näringen.

skördearbetskraftför tillfälligKostnader10.1

särskilda reglerEU-länder finnsdet i vissakonstaterarNäringen att om
skörde-för säsongsarbete.arbetsgivaravgiften Detta görlättnader i att

länder. Från mångamellan olikakan varierakostnadema avsevärt av
marknadskonkur-betydandesvensk produktiondessa länder möter en

produkter.säsongsbundnafältmässigt odlade,frågaminst iinte omrens
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Näringen har tidigare gjort framställning till regeringen denattom av-
giftsfria för social-gränsen och arbetsgivaravgifteruttag för denav
säsongsmässigt anställda arbetskraften skall till 50 basbe-%sättas av
loppet. Näringen har vidare begärt den särskilda nedsättningenatt av
arbetsgivaravgiften med 5 % inte skall bunden till maximeradevara
månadsvisa nedsättningsbelopp skall kunna beaktautan säsongs-att
branscher skall fulla avdrag undergöra sin kortare säsong.

Näringen utökning arbetstillfällenatt säsongsmässigamenar en av
viktigt tillskott tillutgör sysselsättningett inte minst dennaattgenom

produktion många gånger lokaliserad till regionerär med syssel-svag
sättning och där säsongssysselsättning med fördel kan kombineras med

säsongsmässig anställning eller tillräcklig kompletteran-annan som en
de sysselsättning till småföretagarverksamhet. utökadEn fri-annan
landsproduktion skapar också fasta arbetstillfällen nyetableringgenom

företag endast i mindre mån helårssysselsatta.av men genom nya

6.10.2 Energiskatt

Näringen förespråkar i första hand energiskatten helt bort iatt tas av-
vaktan på enhetliga beskattningsregler inom gemenskapen, särskilt med
hänsyn till energiskattenivåema i Danmark och Nederländerna. Kost-
naden för uppvärmning och för belysning betydande andelutgör en av
de totala produktionskostnadema. ochFör gurkodling med detomat-
lägsta omsättningstalen arealenhet kan den uppgå till 20-25 %per av
den totala produktionskostnaden och för prydnadsväxtodlingen denär
något lägre.

Trädgårdsnäringen har kritiserat konstruktionen de nedsätt-av nya
ningsreglerna. Näringen förespråkar enda skattesats för undvikaatten
konkurrenssnedvridningar sektorninom och i vissa fall inom samma
marknadssegment.

Näringen har framfört konkurrenssituationen inom sektorn sned-att
vrids eftersom reglerna frånutgår företagets försäljningsvärde. Träd-
gårdsnäringen skatten, enligt gällande konstruktion,att imenar nu
stället bör baseras förädlingsvärdet.på Det nedsättningssystemetnya
innebär varje växthusföretag får individuellt framräknadatt skatten

för eldningsolja kan variera mellan kr/m3200-529 beroende påsom ca
produktionsgren, dvs. omsättning och energiförbrukning. De nya reg-
lerna innebär skatten har sänkts för företag med högt energibehovatt i
förhållande till sin omsättning medan vissa energieffektiva företag har
fått höjd beskattning. Trädgårdsnäringen har också framfört deatten
företag investerat i energibesparande åtgärder kan erhålla högresom en
skattekostnad utnyttjad energimängd sänkningattper genom en av
energiförbrukningen förändrar förhållandet mellan denna och omsätt-
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Medskatteuttaget.bestämmerförhållandedetdvs.ningen, nuva-som
ingångsvärden iföretag med högadessutommissgynnasrande system

mineraloljedirektivbeslutriksdagens EU:sGenomproduktionen. att
för mine-skattenedsättningensärskildaför denminiminivåskall utgöra

relationskatteförhållande ijämliktenligt näringen,skapas,raloljor ett
skattenedsätt-för vilketanvändamöjlighetmedtill företag naturgas,att

fulltverkatillåtsningen ut.

växtskyddsfrågorochMiljö-6.10.3

situationenaktuelladenbekymmeruttrycktharTrädgårdsnäringen över
i od-växtsjukdomarochväxtskadegörarehanteringenbeträffande av

miljöanpas-selektiva ochavsaknadenochAvregistreringenlingen. av
biologis-meddessasvårigheternaochväxtskyddsmedel ersättasade att

produktionen. Nä-riskerna iökarbekämpningsmetoderandraellerka
ochjordbruksverkden Statensbakgrunddennavill attringen mot av

trädgårdsnä-utredningenföreslagnatidigareKemikalieinspektionen om
stånd.kommer tillbekämpningsmedelssituation snarastringens

Miljöskatter6.10.4

anfört be-harvad LRFdelar tilldessasig iansluterTrädgårdsodlingen
bekämpningsmedeloch kadmiumkvävemiljöskatter påträffande samt

beträffande dieselskatten.och

Investeringsstöd6.10.5

utarbetatsinvesteringsstödet harhurhaft synpunkter påharNäringen
mellan olika regionerstödetFördelningenträdgårdsnäringen.för av
genomföras. Näringenbörutvecklingdendelhämmakan somen av

Sverige.investeringsbehov helaiuppdämtfinnsdet stortettattmenar
ytterli-ochåldersskäl förnyasbordeväxthusarealen30 %Mer än avav

kankonstruktion intede i sineftersomarealer borde ersättasstoragare
Näringensmiljöinvesteringar.ochrationaliserings-ytterligareemotta

brukningsen-strukturförändringockså störremotrepresentanter enser
möjligheterför näringensavgörande förutsättning attheter som en

Näringenkonkurrensen.internationelladenkunnalångsiktigt möta an-
efter dessamåste inrättasinvesteringsstödsystemsärskilt ut-att ettser

önskemålVidare harstödregler.maximalaefteroch EU:sgångspunkter
produktut-förstödmöjligheterinrättandet särskildaframförts avom

veckling.

17-14276
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6.10.6 Finansiering kvalitetskontrollav

Näringen kvalitetskontrollenatt frukt och grönsaker böranser av vara
finansierad statsbudgeten.över Näringen eftersom kvalitets-attmenar
kontrollen obligatoriskär EU:s marknadsordning för frukt ochgenom
grönsaker marknadsordningensamt att verka för jämlika för-attavser
hållanden mellan gemenskapens producenter bör kvalitetskontrollen

finansierad De ocksåstaten. eftersom kvalitetskon-vara attav menar
trollen statsfinansieradär i många konkurrentländema detärav yt-en
terligare belastning för de svenska odlingsföretagen.

I Danmark och i många andra EU-länder kvalitetskontrollenär stats-
finansierad. I Nederländerna kvalitetskontrollenär finansierad delvis

avgifter.genom

l 0.7 Kollektiv fond

TRF har framställningari lämnat förslag och yrkat på särskildattom en
kollektiv fond inrättas inom den yrkesmässiga trädgårdsodlingen. Av-
saknaden det återfinns i bl.a.system Danmark uppfattas denav som av
svenska trädgårdsnäringen konkurrensnackdel. TRF, GRF ochsom en
Sveriges potatisodlares riksförbund SPOR ställer sig bakom för-ett
slag till införande kollektiv utvecklingsfond i speglarav en stortsom
det danska produktionsavgiftssystemet.

föreslårTRF medel obligatorisktatt skall tillskjutas från näringens
lagfästutövare skyldighet erlägga produktionsrelateradattgenom en en

avgift. Medel har också föreslagits tillskjutasatt restitutiongenom av
miljöavgifter i enlighet med riksdagens uttalande. Näringens förslag
grundar sig på det med produktionsavgiftersystem för trädgårdsseldom

finns i Danmark sedan knappt 20 år på med restitu-som samt systemet
tion miljöavgifter. Fonden föreslås användas främst till forskningav
och försök, rådgivning, avsättningsfrämjande åtgärder, miljöfrämjande
åtgärder, produktutveckling, utbildning och sjukdomsförebyggande åt-
gärder.

6.10.8 Rådgivning

Från trädgårdsnäringens håll har uttryckts för minskad statlig finan-oro
sierad trädgårdsrådgivning vid länsstyrelserna. Man befarar särskiltatt
produktionsrådgivningen kommer minska. Trädgårdsnäringenatt har
pekat rådgivningssystemetpå iatt Danmark, där årligen bidrarstaten
med miljoner kronor6 till rådgivning i näringens regi, innehållerca en

tänkbart koncept för Sverigeäven i längreett perspektiv.ett
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Motioner6.1 1

1996/97:J0202,lämnats motionernaocksåharutredningenTill
kostnadenJo202motionEnligt1996/97:Jo247. äroch1996/97:Jo231

säsongsinriktadedengrundpersonal hög påanställdtillfälligtför av
Skillnader iarbetskostnaden.den totalatillrelationiproduktionen sett

och andra EU-mellan Sverigeavgiftersocialaochskatternivån på
ochsvenskmellankonkurrensförhållandetdärför ut-påverkarländer

Imotionärerna.negativtpåträdgårdsproduktion sättländsk ett menar
trädgårdsodlingensutvärderingskyndsamyrkas påJo23lmotion aven

inneburitEU-medlemskapetharEnligt motionärernakonkurrensvillkor.
Även kon-Jo247motioniträdgårdsföretagen.förpåfrestningarstora

del, inteträdgårdsnäringssvenskförEU-medlemskapet,attstateras
tull-förlustenför kompenseraövergångsåtgärderinnebar några att av
träd-påfördesavgifterochde skatterskall läggasHärtillskyddet. som

motionä-EU-medlemskapetvid finansieringengårdsnäringen menarav
rema.

Sammanfattande analys6.12 av

konkurrensförhållanden

trädgårdssektomförlönsamhetenEU-ländernamellanJämförelser av
omrâdet. I dettaföreliggerstatistikbristandedenförsvåras somav

betyd-jordbrukssektorntraditionelladenstatistiken inomavseende är
jämförelserförreservationer måste görasutvecklad. Deligt sommer

träd-förgradi lika högsåledes minstgällerjordbrukssektorninom
föreliggerskillnaderdedock sägaskanAllmäntgårdssektorn. att som
trädgårds-förutsträckning gällerockså i högjordbrukssektorninom

sektorn.
avkastningvad gällerrollsåledesjordmån spelarochKlimat storen

frilandsodlingsigdetproduktionen rörkostnader i oavsettoch omom
växthusodling.eller

energi-liksombekämpningsmedelochpå handelsgödselAvgifter
svenskainom denförhållandevis högreolika slag ärskatter pro-av

Nederländerna.Danmark ochjämfört medduktionen
annorlunda ännågotdockenergiskattergäller ärvadSituationen

för växt-såledesnedsättning tillämpasVissjordbruket.gällervad som
elskatt.koldioxidskattgällerSverige vadihusodlingen som

trädgårds-roll inommindrespelarför markkostnadernalägreDe
jordbruket.medjämförtnäringen

inom jord-trädgårdsnäringensåvälinomtillämpasFinlandI som
förutsattaövergångsvisa stöd. Denomfattande avtrapp-relativtbruket
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ningen dessa stöd innebär stödnivån kommeratt sjunkaav i Fin-att
land de åren.närmaste Detta jämförelsergör med finska förhållanden
mindre motiverade för långsiktiga bedönmingar.

För växthusodlingens del kan miljö- och energiskatterna i Sverige
och Danmark, med de förändringar beslutats vad gäller skatternasom
i Danmark, sägas relativt lika. De nederländska producenternavara
betalar inte sådana skatter.

Inom frilandsodlingen föreligger den största skillnaden mellan des-
länder vad gäller skatten på drivmedel.sa
Såväl Danmark Nederländerna tillämpar generella investe-som

ringsstöd inom trädgårdssektorn för strukturförbättringar. Investe-
ringsstöd kan också utgå i Sverige. Emellertid finns här regionalen
profil innebär stödbeloppen företagatt iär Sveri-som störstper norra
ge.

När det gäller möjligheterna för trädgårdsnäringen sinstärkaatt
konkurrenskraft kan konstateras det enskilda trädgârdsföretagetatt i
långt större utsträckning jordbruksföretagenän varit hänvisad till att
själva finna avsättning och marknad för sina produkter. Denna bild
torde densamma i de flesta länder inom EU. EU:s stöd tillvara pro-
ducentorganisationer kan följd denna situation.ses som en av

6.13 Utredningens överväganden

l 3.1 Inledning

Sverige har goda förutsättningar för bedriva bred produktionatt en av
trädgårdsprodukter. Svenska trädgårdsföretag har högt tekniskt kun-ett
nande, stark miljömedvetenhet och lyhördhet för marknads-storen en
mässiga krav och förväntningar. finnsDet kunnande företagandetiett

tillgång ochutgör väsentlig grund för fortsatt utvecklingsom en en en
den svenska trädgårdsnäringen. Det bör därmed finnas goda förut-av

sättningar för svensk trädgårdsnäring skallatt kunna bibehålla sin star-
ka ställning denpå svenska marknaden samtidigt kunna successivtmen
träda på i första hand den europeiska marknaden.ut EU-medlemskapet

viktig för sådantutgör svenskt vidgat marknadsperspektiv.etten ram
Den svenska trädgårdsodlingen har i väsentlig omfattning fö-varit

förremål stark importkonkurrens. Detta kan tydliggöras det för-genom
hållandet importen sådana slagatt trädgårdsprodukter ocksåav av som

odlingsbara i Sverigeär genomsnittligt längre tidsperiodsett över en
haft marknadsandel kring 50 %.en
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jord-svenskaomfattades den tidigareTrädgårdsnäringen inte av
EU-medlemskapetmarknaden föresvenskabruksregleringen. Den var

och kostnadsförutsättningarproduktions-för sinakompenserat sämre
Även EU-medlemskapet in-tullskydd.begränsatendast ett omgenom

jord-inlemmats i denträdgårdsodlingenneburit både att gemensamma
avvecklats i han-handelshinderoch tull- ochbrukspolitiken att numera

hittillsellerdetta omedelbartutredningen intebedömerdelsutbytet att
Eftersom denträdgårdsodlingen.för den svenskafördelvarit till svens-

huvudsakexportinriktad itidigare varitka odlingen inte nämnvärt utan
efterfrågan harhemmamarknadens EU-svenskainriktat på denvarit

importtryckför ökatbreddatinitialt i ställetmedlemskapet vägen ett
med slåarbeteodlingen förstärka sittden svenskaoch tvingat attatt

dock vissafinns inommarknadsandelama.de svenska Detvakt om
försök medförbegynnande intresseproduktslag att startaett uppnu

EU-marknaden.näraliggande delarnatill deframför allt mestexport av
träd-för svenskaprisnivån deanpassningtendens tillEn aven

internationella prisnivåneuropeiska ochden lägretillgårdsproduktema
deprodukter förlorar sig iden för antalkan konstateras ettäven om
förmarknadengäller påprisfluktuationemaårliganaturliga sommer

kom-EU-anpassad prisnivåutvecklingprodukter. Dennadessa mot en
möjligheternaDock kommerfortgå.sannolikhetmed all attattmer

kvalitetsprofil ochträdgårdsproduktionenssvenskadenvidmakthålla
dennaoch relationerna istorlekenbestämmasärdragandra positiva att

prisutveckling.
efter EU-med-svenska trädgårdsodlingenför denSituationen

tillinte,den bakgrunden näringenocksåskalllemskapet mot attses
Öster-Finland ochför trädgårdsnäringenförhållandena iskillnad mot

inriktning påsärskilt övergångsstöd medtillerkändes någotrike, att
och anpassning.trädgårdsföretagens omställningenskildadeunderlätta

Österrike både forminfördes övergångsstöd iFinland isåvälI avsom
Åtgärd-och investeringsordningar.direktstöd särskildaarealbaserade

lägreförfall både till företagendessa kompenserasyftade i att enerna
strukturelltill förutsättningar förintäktsnivå ochochpris- att an-enge

ökade konkurrenssituationen.till dennäringenpassning av
trädgårdsodlingenssvenska si-denanalysbakgrund denMot avav

nödvändigt medkapitel detdettaredovisats tidigare ituation ärsom
trädgårdsföretagensenskildadebranschens ochförändringarvissa av

betydelseproduktionsförhållandenoch vissa de ärvillkor avsomav av
åtgärderkrävs dethuvudsakkonkurrenssituation.företagens Iför som

vilkaföretag,starkarestrukturutveckling odlingeninomfrämjar moten
anpassningsât-ochrationaliserings-kunna bäraförutsättningarhar att

hållbar,kunna utveckla produktionen ifortsattförgärder att re-en
kankostnadseffektiv riktning. Därigenomochmiljömedvetensurssnål,
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företagen samhällets krav på prisvärda, kvalitativa och nyttigamöta
trädgårdsprodukter.

Trädgårdsbranschen behöver också få utökade möjligheter initie-att
utveckla och driva projekt till för hela trädgårdsbranschen. Inyttara,

första hand handlar det då bättre förutsättningar för utvecklingom en
exportverksamhet möjligheter till öka förädlingsgra-samt attenav av

den för trädgårdsproduktema möjligheter till satsningar pågenom pro-
duktutveckling, marknadsfrämjande verksamhet forskning ochsamt ut-
vecklingsverksamhet m.m.

Med hänsyn till företagens omedelbara konkurrens- och lön-mer
samhetsförhållanden krävs också lättnader beskattningeni vissaav
produktionsfaktorer.

Strukturstöd6.13.2

svenska trädgårdsföretagen med små i för-De europeiska måttär mätt
hållande företagen de framträdande konkurrentländema,till i mest t.ex.

och Nederländerna. växthusodlingenDanmark den svenskaInom är
enligt den Trädgårdsinventeringen denSCB 1996senaste genom-

m2snittliga företagsstorleken växthusyta. de2 400 analysEn svens-av
förhållandenaka visar företagsstorleken denna del odlingen inteiatt av

förändratsheller under den Uppgiftertioårsperioden.nämnvärt senaste
länsstyrelsernafrån och från Statens jordbruksverk också in-visar att

vesteringsförmågan i den svenska växthusodlingen varit mycket låg.
statistik visar också 30 % växthusbeståndetSCB:s 20är överatt ca av

tolkaskan lönsamheten har branschenår. Detta varit inomattsom svag
och den pekar på förändringen företagen miljövänlig ochiatt av en mer

hållbar förresursmässigt riktning går långsamt. brukningsenhe-Större
har bättre förutsättningar bära investeringskostnader för ratio-ter att en

kostnadseffektivnell, miljömässigt säker produktion.och Det är ange-
läget sådan kan komma till denstrukturprocess stånd iatt snarasten
svenska växthusodlingen. till den svenska odlingensSett nuvarande
marlmadsandelar utökad produktion kunnatorde viss möjlig.varaen

Sverige infördesI den januari 1997 medfinansierat1 EU in-ett av
vesteringsstöd. Stödet huvudsakligen inriktat på främja miljöför-är att
bättrande åtgärder företagen ochi medger inte stöd för strukturella ut-
ökningar företagsarealen där detta det främsta för denskäletärav
tänkta investeringen.

södra ochI mellersta där växthusodlingen finns,Sverige, 93 % ärav
stödet maximerat till kronor. de nordliga länen har149 995 I sju stödet

inriktning och stöd kan till högre maximaltgenerös även etten mer ges
stödbelopp på 300 för000 kronor. området mål 6 stödbeloppetInom är

tillmaximerat 600 000 kronor.
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Det utredningens bedömning stödet aktuella utformningi sinär att
inte i någon nämnvärd utsträckning kommer medverka till den nöd-att
vändiga omstruktureringen växthusodlingen.av

Växthusuppvärmning och1 3.3

koldioxidbeskattning

Kostnaden för växthusodlingen tilluppvärmning i uppgår 15-25 %ca
företagets samlade produktionskostnader. innebärKostnaden i sigav
starkt till energibesparande energieffektivi-incitament åtgärder ochett

sering hela produktionsförloppet. Branschen för denkan ocksåav se-
15-årsperioden redovisa betydande reducering energiåt-naste en av

gången Tackproducerad enhet. övergång till dubbla täckmate-per vare
rial växthusens tak och installation energibesparandei väggar, vä-av

och effektivareeffektivare förbränningssystem utnyttjandevar, av
utveckling möjlig.växthusytan har denna varit utveckling kom-Denna

material, datorstyrda klimatsystem ochfortsättaattmer genom nya nya
bredare fält. Samhälletstekniska lösningar inom ökade krav påett ut-

resurssnålhet produktionen kommerhållighet och i inom växthusod-
medlingen på detta nyinvesteringar. mångakunna Isätt mötasatt avse-

högaklimatet och det energikostnadslägetenden har det svenska inne-
fört svensk växthusodling till inter-burit krav på lösningar som upp en
dessa avseenden.nationellt ledande iposition

huvudsakliga energikällan viddenFossilbränsle alltjämt växt-utgör
internationella konkurrenssituatio-första hand denhusuppvärrrming. I

tekniskaoch kostnadseffektivaavsaknaden rationellaävennen, men av
innebäralösningar på bioenergiområdet tid, kommerinom viss atten

därförfortsatt angelägetutnyttjande fossilt bränsle. Desto ärett merav
höghållastakten i växthusodlingens energibesparingsprogram kanatt

också stimuleras.men
hö-relation till de konkurrentländema tillämpar SverigeviktigasteI

styrmedel från miljösynpunkt bättreskatter på energi mot ettettga som
analysen kapitelenergiutnyttjande. jämförande tidigare dettaden iAv

koldioxidskatten bety-framgått den på energihar svenska utgöratt en
växthusodlingen. förhål-konkurrensnackdel Till skillnaddande i mot

heller de energiskattema i Sve-landena i Danmark återförs inte uttagna
energisparstöd utvecklings-land till form eller tillrige näringen i av

dettaVerksamhet på område.
vill växthusfö-Utredningen därför förorda där de svenskaett system

tillstimuleras öka takten energieffektiviseringsprogrami sittattretagen
konkurrenssituationoch där företagens detta avseende i mån kani viss

för vilka ock-förbättras. Motsvarande gäller de s.k. grönfodertorkarna,
energikostnader de kostnadema. Grönfo-hög andel totalaså har aven
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dertorkarna under energiskatteregler växthusnäring-agerar samma som
en.

infördes förjuli 1997 förändring i beskattningssystemetDen l en
för industrin och växthusodlingen. Förändringen,koldioxidskatten som

tillinnebar generell höjning koldioxidskatten från tidigare 25 %aven
infö-det nominella skattebeloppet och samtidigtnuvarande 50 % ettav

utförligt redovisats tidi-rande särskild nedsättningsregel, harav en ny
kritik fråndetta kapitel. Härvid har också redovisats deni somgare

det förhållandet ned-sida riktats och särskiltnäringens systemet attmot
svenskamedför konkurrenssnedvridning deninomsättningssystemet en

ytterligarevid sidan skattehöjningen självväxthusodlingen i sigattav
konkurrensförsämring.innebar en

förts framskäl ha förståelse för den kritikfinnsDet motatt som
vad konsekvenserna föroch då särskilt gällernedsättningssystemet nä-

företagens försäljnings- ellerbeskattningen pådel baseraringens attav
sektor med så mångfonnig ochSärskilt för dennaomsättningsvärde. en

företagen medproduktionsuppläggning i och så vari-mångstrukturerad
förvägomsättningsvärden blir det svårt i kal-ocherande förädlings- att
bördaökade administrativaskattekostnaden företaget. Denkylera i som

och bl.a. beträffandeför företagetmedför både staten, syste-systemet
utredningenslutavrälcning skatt,förhandsbesked ochmedmet anserav

också bör begränsas.
skulle stärkas konkurrenssitua-växthusföretagen i sinsvenskaDe

mindreenergibesparingsverksamhetstödjasoch i sintion genom en
koldioxidskatten.fördet nuvarande beskattningssystemetförändring av

koldioxid-det generell nedsättningUtredningen krävsatt avanser en
mineral-för växthusuppvännning till i nivå med EU:soljaskatten på

föreslåminimiskatt. Utredningen inte bereddoljedirektivs är att ennu
innebärnivå förslagettill denna inteskattenedsättning under även om

Utgångspunkten ställetjämställdhet med konkurrentländema. iär atten
för EU-medlemskapetmöjligheterregeringen utnyttjar sina inom ramen
beskattningen på EU-för möjligt nå likställighet isåatt snart som en

det rimligtpå tidennivå. Skulle denna dra är attavsevärt utprocess
koldioxidbeskatt-frågan växthusodlingenslåterregeringen pröva om

före-hur denskeSamtidigt bör då utvärderingning på nytt. av nuen
utökade inves-kombination med det föreslagnaslagna nedsättningen, i

växthus-energibesparingsverksamheten inomteringsstödet, verkat på
sektom. framgått tidigare utredningenSom attanser samma resone-

grönfodertorkama.gäller de s.k.mang
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Arbetskraftsförhållanden3.4l

och ikapitalkostnader,vid sidanarbetskraftförKostnaden utgör om
kostnadspostenenskildaenergikostnader, den störstaväxthusodlingen

förkostnadenframstårsammanhangdettaträdgårdsodlingen. Iinom
strukturelltdenskördearbetskraft,arbetskraft,anställdtillfälligt som

kostnaden.betydelsefullamestsett
beräk-harträdgårdsodlingenyrkesmässigadenisysselsättningen

000antal 22dettaAv är000totalt 27till personercanats personer.ca
skördearbete. Dettasäsongsmässigtmedframför alltdeltidssysselsatta

400 timmararbetargenomsnittdeltidssysselsatte ideninnebär caatt
arbetslcraftsför-dettauppmärksammaanledningfinnsår. Det attper

trädgårdsodlingen.förkaraktärssituationstrukturellhållande ensom
produktions-näringenpåförväntningarställa attsvårtDet genomär att

sysselsättningslägetutjämnaomfattningi någonplanering störrem.m.
Sär-åretruntsysselsättning.elleranställningarlångvariga motmot mer

dettatordeträdgårdsprodukterfrilandsodlingenskilt inom vara enav
säsongsförhållandenstarkakulturerstill dessamed hänsynomöjlighet

färskvarukaraktär.produkternasoch
övervägandentill vissaanledningarbetskraftssituationDenna ger

Delskonkurrenssituation.internationellaföretagenstillmed hänsyn
problemenförförståelsesida pånäringensfrån störrealltjämtyrkas en

vis-hararbetskraft, delstillfälligbehovnäringenstillgodosemed att av
särskildatillämpatNederländernakonkurrentländer,viktigare t.ex.sa

anställ-detta slagarbetsgivaravgifter förförkostnadsreduceringar av
ningar.

behov sä-trädgårdsföretagensförståelse förharUtredningen av
godiföretagenviktigtskördearbetskraft. ocksåDet attsongsanställd är

arbetskraftsbehovdettasäkranöjaktigt kanskördesäsonginför sintid
sökabehövaundvikermöjligtlångtdärmed så attoch ar-att somman

måstealla övrigapåföretagarenperiod då sättdenunderbetskraft vara
intäkter.företagetssäkraförengagerad att

andraellerungdomskolledigblivitalltmerharErfarenheterna att
arbetsuppgifterslagdessalängre visarintearbetssökande avpersoner

därmed före-ochkundernasochMarknadenstillräckligt intresse.ett
på kost-ochsortering,ochkvalitetdessprodukten, påkrav påtagets

dennapåkravocksådagställeri störreskördearbetetnadseffektivitet i
företagenförFörutsättningarnayrkesskicklighet.arbetskraftstillfälliga
inhemskatillfälligadennaarbetskraftsbehov påsitthelt baseraför att

för-därmedhar avsevärtungdomskolledig utgör,arbetskraft, t.ex.som
svenskarationella,konkurrensutsatta,rimligtdärför attändrats. Det är
medver-påförväntningarställaskall ha statensrättträdgårdsföretag att

arbetskraft ochyrkeskompetentbehov attderastillgodosekan för att av
arbetsintensivadeinfortid säsongstoppama.godske idetta kan
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Utredningen AMS tillsammansatt med arbetsmarknadensanser
bör ha förutsättningarparter finna arbetsformeratt så trädgårdsnä-att

ringens arbetskraftsbehov bättre kan tillgodoses.
Såsom redovisats tidigare dettai kapitel de-olika möjligheter-utgör
för reducering arbetskraftskostnadema för den tillfälligana arbets-av

kraften i olika konkurrentländer betydande konkurrensnackdel fören
svensk trädgårdsodling. En viss reducering motsvarande kostnader iav
den svenska trädgårdsodlingen skulle, förutom generellt kon-positiven
kurrenseffekt, kunna haäven positiv inverkan på förutsättningarnaen

rekrytera svensk arbetskraft,att ferieledig skolungdom,t.ex. för skör-
dearbete.

Från näringens sida och i vissa riksdagsmotioner har föreslagits att
den nuvarande avgiftsfria förgränsen social- och arbetsgivar-uttag av
avgifter borde höjas. För närvarande denna 1000 kronorutgör och
fastställdes till denna nivå år 1985. Den ekonomiska utvecklingen har
sedan dess varit sådan beloppet i dag kan ha heltatt förloratsägas sin
effekt. Vid överväganden möjliga selektiva branschåtgärder till stödom
för enskild branschs konkurrenssituation utredningenen att ettanser
kostnadsavlyft del arbetsgivaravgiften för säsongsarbetskraf-av en av

inom trädgårdsodlingenten kan sådan möjlig åtgärd. Träd-vara en
gårdsnäringens strukturella arbetskraftssituation och konkurrenssitua-
tion så specifik åtgärderär kan här motiveras behövaatt skapautan att
prejudikat för bredare sektor näringslivet.en av

l 3.5 Utvecklingsinsatser för trädgårdsnäringen

Utredningen har uppmärksammat den resursförsämring för träd-som
gårdsodlingens del skett inom områdena rådgivning och samhällsstödd
forskning och utvecklingsverksamhet. Från regeringens sida har i den

forskningspolitiskasenaste propositionen framhållits att attman avser
ställning till behovet ytterligareta för trädgårdsnä-senare av resurser

ringens forskningsbehov. SJFR äskade i sina medelsbehov ytterligare
förstärkning för trädgårdsforskning belopp på 10 mil-ettav resurserna
joner kronor. På rådgivningsområdet har reduceringsuccessiv sketten

den produktionstekniska och företagsekonomiskt inriktade träd-av
gårdsrådgivningen vid antal länsstyrelser. Utredningenett inser emel-
lertid svårigheterna i längre perspektivatt upprätthålla dennaett statliga
service till näringen, särskilt denna form rådgivning avveck-ärsom av
lad vad gäller jordbruket i övrigt.

Trädgårdsnäringen har i olika sammanhang lyft fram behovet av
särskilda insatser för tillämpad forskning, produkt- och marknadsut-
veckling andra verksamheter kortvarigsamt projektkaraktär.av mer
Näringen har bl.a. pekat depå insatser i Danmarkgörs vad gällersom
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delar uppfattning-Utredningenoch rådgivning.produktutvecklingsstöd
träd-den svenskaförutvecklingsinsatsersärskildadet krävsatten om

speciell-mycketstrukturdå näringens attoch ärgårdsnäringen anser -
dessaförekonomisktförfinns starka motivdet ettstaten att ta ansvar

insatser.

Statistikl 3.6

situa-strukturellaträdgårdsnäringensgenomgångVid utredningens av
densärskiltkonkurrensforhållanden har noteratsdesstion och uppen-

träd-beskriveroch uppgifterunderlagstatistisktbristen påbara som
avseendenhar vissaiutveckling. Dettaekonomiskagårdsföretagens

beräkningarutföra exaktamöjligheternaochanalyserna attförsvårat av
förslagsärskiltförslag. Utanolika ettkonsekvenserna att presenteraav

statistiken kommerbrister inuvarande attfrånutredningenutgår att
avhjälpas.

förslagUtredningens6.14

förutsättningargodahar Sverigebedömning attutredningensEnligt
förslagträdgårdsprodukter. De ut-produktionbredbedriva somaven

sysselsätt-effekt påbedöms fåframläggerhärredningen gynnsamen
småföretagar-dennaträdgårdsodlingen och inomningsläget inom

varaktigaantaletberäkna effekten imöjlighetdirektbransch. Någon att
underlaget.statistiskadet begränsadeintetillåternyanställningar

bedömning,utredningenskommer, enligtstrukturstödetsvenskaDet
omstruktu-behövligamedverka till dengradnämnvärdi någon attinte

sigskiljeroch inriktningStödets nivåväxthusodlingen.reringen av
konkurrentländer inom EU.viktimedjämförtockså avsevärt ga

särskiltföreslås därförsektorinvesteringsintensiva ettattdennaFör
strukturstöd.för EU:s Programmetinomutformasstödprogram ramen

växthusbe-åldersproñlen iförbättrapåhand siktebör i första attta
bidra till vissåtgärdermiljöförbättrande stor-samtfrämjaståndet, en

Åtgärderna börstödprogrammet iochnäringen.leksrationalisering i
med destödet börochfemårsperiodpå utgeshand inriktasförsta en

medfinansieradeför dettagodkännerstödbelopp EUmaximala som
stöd.
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Utredningens bedömning stödprogrammet börär inriktasatt mot en
årlig nyinvesteringsvolym m2motsvarande 80 000 växthusyta. Fördelat
på i genomsnitt företag20 torde behovet uppgå till miljoner10 lcr/årca

7,5 miljoner kr/år nationella budgetmedel.ärvarav

Utredningen det nuvarande med koldioxidbeskatt-att systemetanser
ning administrativt kompliceratär fåroch negativa konsekvenser då
dess nedsättningssystem baseras företagenspå försäljnings- eller om-
sättningsvärde. Utredningen de svenska växthusföretagamaattanser
och grönfoderproducentema skulle stärkas i sin konkurrenssituation
och stödjas i sin energibesparingsverksamhet mindre föränd-genom en
ring det nuvarande för koldioxidbeskattning.systemetav

Utredningen föreslår därför generell nedsättning koldioxidskattenen av
på olja för växthusuppvärmning till i nivå med EU:s mineraloljedirek-
tivs minimiskatt. Förslaget omfattar de s.k. grönfodertorkama.även
Förslaget uppskattas innebära minskning nuvarande skatteuttagen av
med miljoner10 kr/år.ca

Trädgårdsnäringen har uppenbart problem tillgodoseett behovetatt av
säsongsbetonad skördearbetskraft. Trots hög arbetslöshet har erfaren-
heterna visat det svårt få arbetslösaär Skolungdomaratt att t.ex. att ta
säsongsbetonade arbeten.

Utredningen föreslår regeringen AMS i uppdragatt i samrådattger
med arbetsmarknadens finna arbetsformer så trädgårdsnäring-parter att

arbetskraftsbehov kan tillgodoses.bättreens

Trädgårdsnäringen har behov utvecklingsinsatser. Utred-ett stort av
ningen delar näringens på behovet insatser och träd-attsyn av anser
gårdsnäringens speciella struktur motiverar särskilda insatser från sta-

sida.tens

Utredningen föreslår under femårsperiod budgetenatt staten överen
anvisar 15 miljoner kr/år användas kollektiv för bran-att som en resurs
schens utveckling. Utredningen det rimligtgemensamma attanser vara
trädgårdsnäringen avgörande inflytande på dessa medelsettges an-
vändning inom vissa fastställda generella Beloppets storlekramar. mo-
tiveras den bredd på åtgärder nödvändiga och inte denminstärav som
branschbredd näringen uppvisar, där det svårt hitta utveck-är attsom
lingsprojekt omfattar hela näringen.som
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jord-StatensförvaltasbörmedlenanvisadedettapåDe sätt av
ochFoUprogramområdenavidläggasvikt börSärskildbruksverk.

Utvecklingsinsatsernaverksamhet.exportfrämjandeochmarknads-
landet.helaochproduktionsgrenaromfatta allaskall

verksam-stabilitet ivisserbjuderfemårsperiodenföreslagnaDen en
därförutgårUtredningenlösning.långsiktigingenheten utgörmen

omprövningochutvärderingtid skerefter dennadet avifrån att en
perspektivinternationellt attrimligt idetoch ettverksamheten äratt

konkurrensförhållan-utifrånprövningförnyadfårdåverksamheten en
dena.





Kapitel 7 1751997:167SOU

Livsmedelsindustrin7

beskrivningöversiktliglämnakapiteldettamedSyftet är att aven
utförliga be-konkurrenssituation. Meraoch desslivsmedelsindustrin

EU-inträdet inteförebranscherdelämnas störreskrivningar somav
förbetydelsecentralFrågorkonkurrens.internationelliarbetat av

kapitlen FoUbl.a. iocksåbehandlasframtidlivsmedelsindustrins om
medjämställasEU-inträdetefterLivsmedelsindustrin attäroch export.

industribranscher.konkurrensutsattaandra
jord-produktionenproducerasoftalivsmedel näraGenom avatt

landets regio-förbetydelselivsmedelsindustrin storbruksråvaror, är av
automatiseringochrationaliseringfortlöpandeutveckling. Genomnala

antaletminskningförhindraminskat. Föranställdaantalet atthar aven
livsmedelsproduk-ökningnödvändig. Enexpansionanställda är aven

in-leveranserområden såsomandrapåarbeteocksåskapartionen av
utrustning,och transportersatsvaror m.m.

slakt/charkdäriblandlivsmedelsproduktionen%Omkring 80 av -
arbe-företagEU-inträdet frånlevererades föremejerivaroroch som-

medjämförelseregleringar. Iinternationellaellerinhemskaundertade
fö-svenskadedelsåledesharinom EUlivsmedelsföretagen stor aven

konkurrenssi-annorlundaiomforma sigtillfällehaftinte attretagen en
förkonkurrensnackdelsituationdagensinnebär i stortuation. Detta en

Sveri-livsmedelsindustrin iAvgörande förbranscher.dessaföretagen i
efterfrågarkonsumenterprodukteromfattarproduktionenär att somge

skall skedettaeffektivt. Förproducerasprodukter attoch dessaatt
kompetentföretagsledningarsåväl effektivafordras perso-annansom

höjaskan bl.a.landetilivsmedelsindustrinförEffektivitetennal. ge-
frågorutbildning.ande Dessakompetenshöjochinom FoUinsatsernom

kapitelvidarebehandlas i
vadEU-länderandramedSverigejämförthar inteUtredningen

arbetsgivarav-beskattning,såsomgenerella villkorföretagandetsgäller
allmäntmedsambandbehandlas ibörfrågor ettDessagifter m.m.

arbetstillfällenbehållaskapa ochförutsättningarnaövervägande attom
ochskatte-finnsframhålla detdockUtredningen vill attSverige.i en

med-mellan EU:sförhållandenoch andra viktigaavgiftskonkurrens
konkurrensen.betydelse förlemsländer är storavsom
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Områdena slakt/chark, mejerisektom och kvamar/bagerier försvarar
omkring 60 % livsmedelsindustrins omsättning och antal anställda.av
Inom de två förstnämnda sektorerna har EU-inträdet påskyndat behovet

strukturförändringar för ökad effektivitet. De svenska företagen harav
förlorat marknadsandelar. Detta ochi för sig logiskär följd atten av en
internationell specialisering. Samtidigt det dock viktigt deär in-att
hemska företagen lyckas öka sin export.

För närvarande saknas i Sverige regler bl.a. djurhållning vidom
uppfödning storkalkon. Utredningen föreslår regler skyndsamtattav
utformas så möjlighet bedriva konkurrenskraftigatt produk-attges en
tion storkalkon i Sverige.av

Socker insatsvara vid produktion läskedrycker i Norge ärsom av
inköpt på världsmarknaden till lägre pris det socker användsett än som
vid produktion läskedrycker i Sverige. Produkter producerade iav
Norge har således betydande konkurrensfördel förhållandei tillen
svensktillverkade produkter. Detta snedvrider konkurrensen mellan
länderna. Utredningen föreslår denna fråga till överlägg-att tas upp
ningar mellan EU och Norge. Det också uppenbartär skat-att stora
teskillnader konsumentledeti leder till ojämlik konkurrenssituationen

snedvrider handeln. Utredningen föreslår fortsatt anpassningattsom en
till beskattningen öl andra länderi skall ske, framför allt i förhållan-av
de till Danmark.

På har särskiltpotatisområdet tillverkare förädlade potatispro-av
dukter, såsom frites och potatismos, efter EU-inträdet kommitpommes
i svår konkurrenssituation. Utredningen föreslår industrin efteratten
samråd med potatisodlama lägger fram handlingsplan för regeringenen

under förutsättningarvisar vilka den svenska industrins produktersom
kan bli konkurrenskraftiga. handlingsplanDenna kan sedan ligga till
grund för överväganden statliga insatser.om

redanDe tidigare konkurrensutsatta sektorerna livsmedelsindust-av
rin regel hai god konkurrenskraft.rätt Men företag inomävensynes en
dessa sektorer bör omfattas utredningens förslag för öka ef-sinattav
fektivitet satsningar på kompetenshöjningFoU, och export-genom
främjande.

Livsmedelssektom i Sverige bör enligt utredningens uppfattning
kunna utveckla sin produktion livsmedel så den blir intematio-attav
nellt konkurrenskraftig. Vad gäller köttproduktion EUsätter ettgenom
premiesystem i realiteten begränsningar för ökad produktion nötkött.av

svenskaDen satsningen kött och chark måste därför främstav avse
svinkött och fjäderfákött.
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livsmedels-mångapåuppståttharkonkurrenssituationheltEn ny
dettabörbedömningutredningensEnligtEU-inträdet.eftermarknader

in-Kankonkurrenslagen.tillämpningenuttryck itillkommaklart av
ellersamarbeteeffektivitetsvinsterpåpekaföretag genomhemska

utnyttjas- ävenregel kunnaieffektivitetsvinsterdessabörsamgående
markna-svenskamarknadsandel. Denhögfårellerharföretagen enom

före-inhemskadevarförEU-företag,forkonkurrensförden öppenär
längrenågonundermonopolvinstermöjligheter uthar att taintetagen

konkurrens-bevakningbörlivsmedelsområdet statens avperiod. Inom
konsumentvarorandraellerfärskvarorinriktad påfrämstfrågor vara

gällande.sigsvårtskäl har göraolika attkonkurrensutländskdär av
livsmedelsproduktio-gårdsbaseradesmåskaligadenfrämjaFör att

habörarbeteGruppensinrättas.samverkansgruppföreslås att ennen
samord-ökamyndigheter,mellansamordningenökahuvudmål attsom

andraochbyråkratinminskanäring,ochmyndighetermellanningen
gårdsbaseradsmåskalig pro-utvecklingenhämmarfaktorer enavsom

uppdragifå attocksåbörSamverkansgmppenlivsmedel.duktion av
gârdsbaseradesmåskaligadetfrämjaförsamlat attutarbeta ett program

får iGlesbygdsverketföreslår attUtredningenlivsmedelsföretagandet.
miljo-0,5tillförasföreslåsMyndighetenarbetet.samordnauppdrag att

genomföraverksamhet. För attsamordnaförkronor att gruppensner påanslagföreslåsfram ettskall tahandlingsprogramdet gruppensom
kronor.miljoner1,5

Bakgrundl

konkurrenssitua-sig ibefinnerlivsmedelsindustrin nysvenska enDen
medkonkurrerarlivsmedelSvenskaEU. nuinträde iSverigeseftertion

pålivsmedelsindustrierEU-ländersandra enfrånfrämstlivsmedel
konsumenter.miljoner380omfattandemarknad

00060omkringarbetarlivsmedelsindustrin personersvenskadenI
exkl.miljarder kronortill 1211995uppgick årproduktionsvärdetoch

förädlingsvärde.branschenskronormiljarder utgör24moms, cavarav
bran-den störstalivsmedelsindustrin nästomsättningen ärefterMätt

livsmedelsindustrinsysselsattaantal ärefterRäknatSverige.schen i
antaletmedförtockså attharUtvecklingenbranschen.tredjeden största

Härreducerats.starkthardelarolikalivsmedelskedjansisysselsatta
medjämförelseundantag iingetlivsmedelsproduktionendockutgör

Rationaliseringennäringsliv.övrigtinomutvecklingenindustrielladen
pågårochtidsperiodlängreunderpågåttharcentraliseringenoch en

Arla1995/96årlivsmedelsföretagen varfortfarande. De störstatre
7,7.RingnesPrippsoch7,9Farmekkronor,miljarder12,4
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Den svenska livsmedelsindustrins andel EU-15-ländernas livs-av
medelsproduktion 2,1är % ungefär andelca den svenskasamma som-
befolkningens andel de femton EU-ländemas samladeav befolkning.
Den svenska livsmedelsindustrins sysselsatta 11 %utgör det totalaav
antalet industrisysselsatta i Sverige.

Under 1990-talet har konsumentprisindex för livsmedel utvecklats
betydligt långsammare konsumentprisindex Årän totalt. 1996 föll
livsmedelsprisindex med drygt 6 %. Jämfört med år 1990 har livsme-
delspriserna vid utgången år 1996 sjunkit med drygt 4av % medan
konsumentprisema totalt har stigit med drygt 23 % sedan år 1990. I
Österrike har livsmedelspriserna vid utgången år 1996 stigit medav

14nära % jämfört med år 1990 medan konsumentprisema totalt stigit
med drygt 19 %. I Finland har livsmedelspriserna vid årsskiftet 1996/97
fallit med 7 % jämfört med år 1990 medan konsumentprisemaca totalt
stigit med 13 %nära under denna sexårsperiod. Prisförändringama i
Finland har främst påverkats förändringar i producentpriserav och
skatter efter EU-inträdet.

Under de tio åren har densenaste svenska livsmedelsindustrins
ägarstruktur förändrats. Lantbrukskooperationens andel sysselsätt-av
ningen uppgick år 1996 till 28 %nära jämförasatt med andelen om
drygt 30 % vid mitten 1980-talet. Den förändringenstörsta harav skett

Årinom den utlandsägda delen. 1996 svarade de utlandsägda företagen
för 28 %nästan sysselsättningen inom livsmedelsindustrinav jämfö-att

med andel drygt 14 % omkring Övrigras 10 åren tidigare.om privat
livsmedelsindustri har sjunkit något- från 41 % år 1985 till drygt 38 %
år 1996.

I tabell 7.1 redovisas livsmedelsindustrin år 1996, fördelat efter
ägarkategorier, branscher andelarsamt det totala antalet anställda.av
Av tabellen framgår bl.a. de utlandsägdaatt livsmedelsindustriföreta-

år 1996 sysselsatte 27,8 % detgen totala antalet sysselsatta inomav
livsmedelsindustrin. Av de anställda i utlandsägda företag arbetade
11,5 % inom läskedrycksindustrin. Inom läskedrycksindustrin arbetade
år 1996 84,2 % de anställda inom utlandsägda företag.av
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ägarkategori,efterfördelat1996,Livsmedelsindustrin år7.1Tabell
anställda.antalettotaladetandelochbransch av

SummaStatlig/ PrivatUtlands-Lantbruks- Konsument-Industri-
kommu-ägdkooperationkooperationgren
nal

10038,214,87,939,0Köttind.
27,927,714,845,539,4

10053,945,30,8Fiskind.
2,94,14,80,5

10036,40,556,76,4Frukt
5,85,53,011,81,3grönt

10060,638,70,7Olje/fett
2,33,73,2- 10015,311,373,3Mejeri
14,05,55,737,0

10026,924,67,740,8Kvarn
1,81,31,62,92,7

10048,227,010,214,6Bageri
24,330,323,651,112,8

100100,0Socker
1,76,0

10038,451,310,3Choklad
6,56,412,02,4

10048,727,7Övrig 23,6
5,06,35,04,3

10019,380,7Vin/
1,30,697,0Sprit

100100,0Ö1
2,77,0

10015,884,2Läsk - 3,81,611,5- 10038,61,127,89,827,7
100100100100100100Summa

Källa: SC

fördelat1995,livsmedelsindustrin åruppgifterredovisastabell 7.2I om
ägarkategorier.efter
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Tabell 7.2 Livsmedelsindustrins saluvärde, förädlingsvärde och anställda
fördelade på olika ägarkategorier år 1995.

Ägarkategori Saluvärde, % Förädlingsvärde, % Anställda, %
Privata företag 50 55 67,0

utlandsägda 31 35varav 20,8-
Lantbrukskoopera-
tiva företag 45 40 26,4
Konsument-
kooperativa företag 3 2 5,3
Statliga företag 2 3 1,2
Totalt 100 100 100,0
Källa: Livsmedelsindustriema, SCB, CFAR anställda; C Svensson: Structural Chang-

the Swedish Food Industry Foreignes Ownership, Kristianstad Business School, år-1996.

År 1972 ingick Sverige och övriga EFTA-länder frihandelsavtalett
med EG. Det huvuddelen svensk industri möjlighetgav fritt kon-av att
kurrera inom EG-/EFTA-området. Den övervägande delen svenskav
livsmedelsindustris produkter omfattades dock inte frihandelsavtaletav
med EG. Omkring 80 % i värde räknat svensk livsmedelsförsörjningav
förblev nationell uppgift. Svensk livsmedelsindustrien har därför i stort
saknat tillträde till andra länders marknader. För krävdesatt iexportera
allmänhet exportstöd för kunna överbryggaatt mottagarlandets tullar
och införselavgifter. Vissa delbranscher inom livsmedelsindustrin har
dock haft del definierade frihandelsvaror i deten frihan-varor som
delsavtal EG ingick med EFTA-ländema år 1972 och vilketsom trädde
i kraft år 1973. Den därigenom konkurrensutsatta delen livsmedels-av
industrin omfattade de industrier producerade choklad- och kon-som
fektyr, bagerivaror och andra spannmålsbaserade spannmålsprodukter

pizzat.ex. dryckesvarorpasta, de delar livsmedelsindustrinsamt- av-
tillverkade såser, och buljonger, fruktyoghurtsom och glass.soppor

När Sverige inträdde medlem i EU blev hela livsmedelsmark-som
naden internationell och den utgjordes de femton EU-ländemasav
livsmedelsmarknader. Handeln och konkurrensen släpptes fri för hela
den svenska livsmedelsindustrin. Samtidigt blev det också möjligt för
de fjorton andra EU-ländemas livsmedelsindustri konkurrera frittatt på
den svenska livsmedelsmarknaden. Efter EU-inträdet blev det vidare
möjligt för den svenska livsmedelsindustrin köpa från svenskaatt pro-
ducenter eller från producenter i något de andra fjorton EU-länd-av
ema.

År 1990 svarade livsmedelsimporten för 6,1 % den totalaav varu-
importen. Denna andel 7,8 % år 1994 den föll till 6,7 % förstavar men
året ÅrSverige EU-medlem. 1996 hade livsmedelsimportenssom var
andel totala varuimporten stigit till 7,2 %. Påav exportsidan livs-var
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åruppgicklivsmedelförExportandelen2,2 %.1990årmedelsandelen
tillden någotEU-medlemsåret stegförstaoch det%till 2,21994

År till 2,6 %.den1996%.2,4 steg
livsmedelsimportenbetydligt exporten upp-änstörreImporten är -

till 14,5uppgickmedanmiljarder kronor exportentill 32,31996gick år
kronor.miljarder

för livsme-värdet importtillrelationställs ivärdetOm export avav
årÅr %,33,41994år%,37,01990andelssiffror:följandeerhållsdel

snab-betyder växerexportenDet45,0 %. att1996och år44,0 %1995
vuxit1996med årochtill1990årfrånharImportenimporten.bare än

vilketkronor motsvaramiljarder32,3tillmiljarder uppemotfrån 19,8
kro-miljarder7,3drygtfrånvuxitharmed 63 %. Exportenökningen

med 99 %.ökning1996miljarder år14,5till1990år uppemot en-nor
dramatiskgenomgåttharlivsmedelssektominomUtvecklingen en

kännetecknasUtvecklingendecennierna.deunderförändring senaste
ochcentraliseringeffektivisering,rationalisering,kontinuerligenav

produktionsled. Ensamtligastruktur istorskaliguppbyggnad enav
teknikutvecklingvaritharutvecklingdennaförförutsättningviktig

livsme-Uppgifterenergi.ochbilliga omtill transportertillgångsamt
arbetsställen,ochsysselsattaantalefterfördelningmeddelsindustrin,

7.6.tabelliredovisas
livsmedelsproduktio-utvecklingen inomtekniskadenmedParallellt

Sverigesökat.livsmedelhandelnglobalaochnationelladenhar avnen,
handels-WTO:sförändringinneburithar stori EUmedlemskap menen

dåbetyda änkan kommaförhandlingar attkommande mer,ochregler
livsmedel tillkommersikt görapåsannolikhet att mermeddessa stor

positivasåvälinneburitharUtvecklingenfrihandelsvaror.mindreeller
relati-iharprodukterde flestapåPrisernakonsekvenser.negativasom

inkomsterdisponiblahushållenssvenskadeAndelensjunkit.tal avva
25-årsperiod.underkraftigtsjunkitharlivsmedelpåspenderas ensom

utbudrikttilltillgångdag etthar ioch viutvecklatsharProduktutbudet
länder.mångafrånprodukterav



182 Kapitel 7 SOU 1997:167

7.2 Livsmedelsindustrins delbranscher

7.2.1 Slakteri- och charkuteriindustrin

7.2.1.1 Inledning

Branschen före EU-inträdet icke internationellt konkturensutsatt.var
Slakteri- och charkuteritöretagen för fjärdedel antaletsvarar en av

sysselsatta liksom fjärdedel försäljningsvärdet inom livsmedels-en av
industrin. Andelen livsmedelsindustrins förädlingsvärdeav är ca en
femtedel. Köttproduktema framför alltutgörs styckat kött och char-av
kuterivaror från nötkreatur och gris. Köttmarknaden omfattar i övrigt
kött från häst, får, lamm, fågel hjort, och älg.samt Charkuterivaror-ren

kan blandade eller oblandade. Korv, sylta ochna leverpastejvara är
blandade charkuterivaror medan kokt skinka, bacon och kassler är ex-
empel på oblandade charkuterivaror.

I slaktledet hade lantbrukskooperationen marknadsandel på 78 %en
år 1996. Ett sextiotal privata slakterier har marknadsandel på 22 %,en

fyra för 2/3stora marknadsandel.varav svarar I styck-ca av gruppens
ningsledet har lantbrukskooperationen marknadsandel på omkringen
30 % och konsumentkooperationen har marknadsandel 6 %.en om ca
Närmare hundratal privataett styckningsföretag och betydande im-en

således för huvuddelenport marknaden för styckatsvarar kött.av

7.2. l Charkuteriindustrin

Slaktkroppama efter styckningavsätts dels styclcningsdetaljer försom
konsument- och storhushållsmarknadema, dels råvara för vidare-som
förädling i charkuteriindustrin. Delar slaktkroppen går uteslutandeav

råvara till charkindustrin medan andra delarsom kan användas som
styckningsdetaljer för konsumtion eller gå vidare till charkuteriindust-
rin för vidareförädling. Exempel på det skinka och kotlettärsenare som
bl.a. kan vidareförädlas till s.k. oblandade charkprodukter såsom rökt
och kokt skinka kassler. Ett speciellt förädlingssortiment brukarresp.
benämnas "färdigmat" och består huvudsakligen s.k. rullpack, färs-av
produkter diverse vidaretörädladesamt kötträtter. Köttkonserver utgör

speciellt Vidareförädlat köttsortiment.ett Vissa charkprodukter kan vara
mycket säsongbetonad karaktär, julskinka.t.ex. Ettav nytt ärsegment
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köttde-fárdigstektaflintastek,såsomhelt köttpåhalvfabrikat baserat
och dylikt.talj er

in-köttproduktervidareforädladeförtotalmarknadensvenskaDen
270000storleksordningen ton.till iberäknaskandjupfrystklusive

ochBåde import exporthälften därav.köttråvaraMängden utgör ca
marknaden.svenskaden5 %storleksordningeniberäknas motsvara av

blandadetill 75 %charkprodukter utgörsKonsumtionen avcaav
ochröktkassler,såsomoblandade25 %ochcharkuteriprodukter ca

grillkorv,falukorv,produkterna ärDe störstaskinkakokt m.m.
köttbullar.ochbaconsmörgåskorv,leverpastej,skinka,rökt/kokt

marknadsan-forlantbrukskooperationencharkuteriledet enI svarar
marknadsan-förkonsumentkooperationenoch30 %omkringdel på en

småföretagcharkuteriföretagen mestprivata svarardel på 14 %. De --
Decharkuteriprodukter. störstaförmarknadenhälftenknapptför av

8marknadsandelarmedLithellsochSarduscharkuteriföretagen omär
Även importvo-väsentligaharcharkvarorpå7.1.figurse%5resp.

etablerats.lymer

årfågelköttexkl.charkuterivarorförMarknadsandelama7.1Figur
996.1

1%SkáneErik
Samfod15% 1%Ica-handlarna

3%JönssonLars
Lithells45%

Övriga37%

KF14%

Scan29%

Slakteriförbundet.Källa:

delbran-denSverigei störstaliksomEUKöttvaruindustrin inom är
000450sysselsätter äroch denlivsmedelsindustxinschen inom mer

slakte-DanmarkochNederländerna ärFrankrike,Tyskland,Ipersoner.
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ri- och charkuteriindustrin koncentrerad till få enheter medanstora
kött- och charkuteriproduktionen i Italien, Grekland och Portugal be-
drivs i många små enheter. Socopa Sucden från Frankrike ochresp.
Inalca-Gruppo Cremonini från Italien ledande företagär på EU:s mark-
nad för färskt nötkött och de har tillsammans andel 5 % EU:sen om av
marknad. Den svenska produktionen mindreutgör 2 % produk-än av
tionen inom EU.

EU:s jordbruksreglering har betydelse för slakteri-stor och charku-
teriindustrin. Nötköttsmarknaden har omfattande regleringen genom
gränsskydd, regler interventionsköp och exportstöd. Nötköttspro-om
duktionen begränsas ländervis tilldelade premiekvoter. EU:sgenom
nötköttsimport kommer huvudsakligen från länder omfattassom av
EU:s GATT-åtaganden och bilaterala avtal EU ingått. bilateralaDesom
avtalen innebär tull- och avgiftsförmåner. Marknaden för griskött och
fjäderfákött huvudsakligenär reglerad gränsskydd och export-genom
bidrag. Viss import sker inom för EU:s associationsavtal medramen
vissa central- och östeuropeiska länder.

Från år 1990 till och med år 1996 har den svenska köttkonsumtio-
ökat med 18 vilket% huvudsaki förklaras sänkta relativprisernen av

för kött. Konkurrensen från importerat kött har ökat väsentligt efter
Sveriges EU-inträde. Importen griskött har stigit och utgörav nu ca
10 % konsumtionen, importen nötkött for fjärdedelnäraav av svarar en

konsumtionen och importerat får- och lammkött förav närasvarar
hälften konsumtionen.av

Den svenska kött och köttvaror harexporten ökat från 483 miljo-av
kronor år 1994 till 1 142 miljoner kronor år 1996 136 %. Expor-ner

styckat griskött har deten åren visat mycket kraftigsenasteav en ex-
portutveckling ökning från 148 miljoner kronor år 1994 till 489en-
miljoner kronor år 1996 230 %.

7.2.1.3 Griskött

I Sverige slaktades år 1996 3,9 miljoner grisar. Mängden producerat
griskött 319 000 Försäljningenton. 310 000 Sedan år 1990var ton.var
har produktionen ökat med 10 % och konsumtionen med hela 20 %.
Antalet slaktade svin sjönk med 0,5 % år 1995, har ökat medmen
2,5 % år 1996.

sänkningen prisnivån efter EU-inträdet i sin förutsätt-av turger
förningar ytterligare ökad svensk konsumtion. Den svenska capita-per

konsumtionen griskött 35 kg ochär och kalvköttnöt- 19 kg. Mot-av av
svarande i Danmark år 1995, 63 respektive 20 kg och i Tyskland 55var
respektive kg.17 nötköttFör ligger den svenska capita-konsum-per
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grisköttskonsumtionenmedannivåEU-grannarsvårapåsåledestionen
Sverige.ihögre60-80 % änDanmarkoch i ärTysklandi

gris-svenskadenförväntasEU-förutsättningarnadeMed nya
storleksordning-öka ifemårsperiodenden närmasteköttskonsumtionen
innebäraskulle nästanDettabedömning.branschensenligt%,10en

Den1990-talet.börjaniökningstaktfortsatt avmotsvarande som
ochDanmarkinivåernaunderlångtändåliggerkonsumtionensvenska

Tyskland.
nyin-sinmedför i ettmarknaden tursvenskadenUtvecklingen av
grisarmiljonlårsproduktionmotsvarande cavesteringsbehov aven

påinvesteringsbehovtilltagitshänsyn ettdetefter2000, atttill årfram
visstillproduktionen attsamt enomodema tasgrund uratt resurserav

ske.kommerimportökning att
europamarknadtilltillgångockså storinnebärEU-medlemskapet en

tillexportstöd exportEU:smöjliggörVidaregrisköttsprodukter.för
Östern ochFjärranJapan,landsmarknader, t.ex.tredjeintressanta

Ryssland.
förutvecklingsvägsvenskaspecifikatioårsperiodensDen senaste

iliggeruppfödningsformerochkvalitetgällerdetsvinproduktionen när
kon-frånstarkarealltsigkravoch växervärderingardemedlinje som

ochsalmonellafrihetunikaSverigesingårkonceptdettasumenthåll. I
syfte. Dentillväxtstimulerandeantibiotika ianvändningförbud mot av

kan ettgrisköttetsvenskadetproduktionsmodellen gesgör attsvenska
skillnad annattill motkvalitetsegenskaperspecifikamedvarumärke

kräverinnebär,produktionsmodelldennamerkostnaderDefläskkött.
inför EU-marknaden. Depåkanmerpris uttasemellertid ettatt

tillanledningdockexportsatsningarnapåbörjademedlemskapet ger
internationellagrisköttsproduktionenssvenskadengällervadoptimism

möjligheter.
branschenenligtgrisarmiljon ärmotsvarandegrisköttsexportEn en

Detbedömning.branschensenligt2000,årredanuppnåmöjlighelt att
mittenihadeSverigegrisköttsexportdenendastdock motsvaraskulle

1980-talet.av svenskförintressantEU-marknaden ärhandförstai somDet är
smitt-epizootiepizootilägegodamycketSverigesgrisköttsexport.
tred-nåförutsättningar ävenattemellertiddjursjukdomar gersamma

till.tillgångharEU-länderövrigaflestadejelandsmarknader som
sjukdomslägeochhygiengällervadstandardensvenskahögaDen

betyd-ha ettsinhar i ansettsDanmark turdanska.denklartöverträffar
godkännande tillinneburitvilketEU-länder,övrigalägebättre änligt

hela EU:s%60därför förDanmark avtredjelandsmarknader. casvarar
elandsmarknader.tredjtillgrisköttsexport

miljömässigochproduktions-ocksåharsvinproduktionSvensk en
regionernasvinproducerandeintensivademångaframförfördel merav
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i EU. Stora gödselmängder på små arealområden utgör miljö-ett stort
problem i dessa regioner. Sverige har låg beläggning arealenheten per
med svin. Antalet producerade svin hektar åkermark i dagär i Gö-per
taland 1,9 och i genomsnitt i Sverige 1,4. Om den svenska svinproduk-
tionen skulle expandera enligt skulle antalet svin hektarovan åker-per
mark bli 2,2. I Danmark är motsvarande täthet 8 och i Nederländerna
27 svin hektar åkermark. Nederländernaper planerar genomföraatt en
neddragning den intensiva svinproduktionenav med 25 %. Detta inne-
bär att ett uppstår förutrymme bl.a. svensk svinproduktion.

Fram till år 2000 innebär ovanstående scenario investeringsbe-ett
hov motsvarande 2 miljoner slaktade grisar år. Genom utnyttjaattper

framtidaett ökat spannmålsöverskott branschen Sverige fåranser om-med våra konkurrentländer likartade konkurrensvillkor att en pro--duktionsökning inom 10 år till 10 miljoner grisar orealistisktär ett
mål. I internationelltett perspektiv dettaär även relativt liten volym,en

redant.ex. Danmarkexporterar 16 miljonernu grisar inklusiveca mot-
svarande charkuteriprodukter år.per

EU-medlemskapet iöppnar princip möjligheter för utveck-samma
ling svensk köttproduktion och köttindustriav skett i Danmark därsom
svinproduktionen fördubblats till 20över miljoner grisar efter EU-
medlemskapet. De grundläggande förutsättningarna för svinproduktio-

i syd- och mellansverige kan jämförasnen med de danska. Svensk
svinproduktion och köttindustri kan därmed också framtids-ses som en
resurs.

Sysselsättning

Vid rationell produktion produktionsökning med 2 miljonerger en gri-
l 700 arbetstillfällen i jordbrukarledet.sar ca I slakt- och förädlingsin-

dustrin beräknas sysselsättningsökningen till drygt 3 000 arbetstillfäl-
len.

Den långsiktiga sysselsättningsökningen produktionsökningav en
2 miljoner grisar i jordbrukar- och förädlingsledenav beräknas således

till sammanlagt 4 700-5 heltidssysselsatta.000ca
Utöver de här redovisade sysselsättningseffektema tillkommer lång-

och korttidseffekter i andra sektorer. Till de långsiktiga kan nämnas
foderindustrin och de kortsiktiga byggnads-, stallinrednings- och ma-
skinindustriema. Huvuddelen foderbehovet kommerav att utgöras av
inhemskt producerad spannmål. Arealbehovet för denna blir 120 000ca
ha för ökning ytterligare med 2 miljoneren grisar år. En mindreper
import proteinfoder, främst sojamjöl kommerav erfordras.att

De svenska djurhållningsbestämmelsema, krav på större iytor
djurstallar och krav förknippade med det speciella svenska uppföd-
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medjämförtproduktionenmerkostnad imedförningskonceptet, en
frånKonkurrensenDanmark.produktionskostnader i t.ex.motsvarande

ytterligare. DetökaförväntasochpåtaglighögstsamtidigtDanmark är
produk-redovisadedenföravgörande,branschen attenligtdärförär
för denförutsättningarnastånd,tillkomma attskalltionsutbyggnaden

Danmark.ibralikablir minstövrigtiproduktionensvenska som
svinpro-irationaliseringoch t.ex.investeringarstimuleraFör att

delfinansieratEUstrukturstödsystem ettEU:sinomfinnsduktionen av
olikadeförobligatorisktvarittidigareharinvesteringsstöd. Detta

harSverigefrivilligt.dettatillbakaårnågra ärSedanmedlemsländerna.
möjlig-producenterStödetstödsystem.dettainfört1997årförst i ger
i svin-krävsinvesteringarkapitallcrävandemycketde somhet göraatt

produktionen.
produ-mångaförDanmarkstödet ibranschen t.ex.Enligt motsvarar

undergrisköttkr/kgltillsvinstallari eninvesterar cauppcenter som
byggnadsinvestering.eftertioårsperiod en

nationelltdelsinvesteringsstöd, ettdels EU:sutnyttjasFinland gesI
Demed EU.övergångsarrangemangFinlandsförstöd inom ramen

halvatillsvinproduktionen motsvarartillinvesteringsstöden uppfinska
investeringskostnaden.

blibranschenenligt ettbörinvesteringsstödetinförandeSveriges av
köttproduktionen,iinvesteringarstimuleraför attinstrumentverksamt
uppfattning ärbranschensEnligt nutillräckligadet resurser.gesom

otillräckliga.kronormiljoner120anslagna

Nötkött7.2.1.4

roller,betydelsefullatvåutsträckningökadhar iNötköttsproduktionen
mångfald,biologisk öp-miljötjänsterdelsochköttproduktiondels av

ochhandjurförkvoterbegränsasProduktionenm.m.landskap avpet
kvo-effektiviserapotentialviss attfinnsmjölkkvot. Detköttkor samt

generella bi-deochkvotema utanproduktion utöverEntutnyttjandet.
lönsamhetsskäl.omöjligdragen är av

deföljdenblirnötkreaturantalmed det avproduktion somEn
kanintemiljömålenuppställdadeinnebärakan attkvotemasvenska

bedömsjordbruket"framtidaDetnaturvårdsverkets rapportuppnås. I
års-20de närmaste% inom60medköttkorantaletökning caaven

förutsätt-innebärmiljömålen. Detta attklaraförkrävasperioden att
förocksåkvotutnyttjandefullthandförstaför imåste manningar ges

bidragstaken.svenskadeöverstigerdjurhållning somen
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7.2.1.5 Fågelkött

Den svenska marknaden för fågelkött före EU-inträdet liksom öv-var
rigt jordbruk inte för internationell konkurrens.utsatt Konsumtionen av
fågelkött i Sverige främst kyckling har ökat kraftigt under många- -
år, b1.a. priset på kycklingatt successivt gått ned.genom Produktut-
veckling, såsom ökad andel styckat och marinerat kött, ocksåen ärav

viktig orsak till den stigande konsumtionen.en Importen efter EU-är
inträdet omfattande.ännu Den presumtiva konkurrensen har dock
haft prissänkande effekt och lönsamheten för flertaleten de inhems-av
ka företagen har under de åren varit dålig.senaste rätt

Produktion m.m.

Kycklingen dominerar fullständigt produktionen köttslag fågel-som av
kött med produktion på drygt 62 miljoner kycklingar 76 000 tonen år
1996. Produktionen har Årökat snabbt under 1990-talet. 1991 uppgick
produktionen till 43 miljoner kycklingar, vilket motsvarade 49 000 ton.
Antalet kycklingar ökade således med 48 % mellan åren 1991-1996.

Kalkonproduktionen efter Kronfågelsär avveckling minikalkonav
mycket liten med 900 i slaktton kalkon förstor styckning och 350av

minikalkoner.ton Den sammanlagda produktionen uppgick år 1996 till
1 250 ton.

Värphönsen i Sverige går till slakt uppgår till 3,5 miljoner/år,som
motsvarande 4 200 och avelsdjuren frånton, kycklingproduktionen till
0,55 milj oner/år, vilket 1 300motsvarar ton.

De övriga fågelslagen i Sverige ankaär och gås. Produktionen av
anka och gås år 1996 endast 240 sammanlagt. Sammantagettonvar
producerades det alltså 83 000 fågel i Sverigeton 1996.

Konsumtionsutveckling

Konsumtionen i Sverige kyckling har ökat kraftigt sedan botten-av en
nivå under krisen med campylobakterier år 1987. Från det effekter-att

krisen har konsumtionen fortsattreparerats ökana av stadigt, från åratt
1991 till år 1996 med 46 %, vilket 67 400motsvarar talDettaton. avser
den svenskproducerade volymen. Dessutom importerades 3 000 ton
kyckling och därmed konsumtionenär kyckling 70 400 kilo8,1ton,av

capita under år 1996. Jämfört med år 1995 innebär dettaper ökningen
med 1,5 %. Den svenska konsumtionen höns uppgår till omkringav
2 500 dvs. kg0,3 capita.ton, ca per
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ochsvenskproducerattill l 150uppgårKalkonkonsumtionen tonca
produk-värmebehandladehuvudsakligenimporterat,omkring 500 ton

Danmark.frånfärskt köttoch någotTysklandochFrankrikefrånter
vilketSverige,1996 ikalkon årkonsumerades l 650Sammanlagt ton

kgungefär 4.5konsumtionenTysklandcapita. Ikg är0,2 perutgör per
capita.

produk-frånkalkon utgårgäller fördagslägetregelverk iDet som
ochkgpå 3,5viktvidkalkon slaktasminikalkon. Dennation caenav

storkalkonproduktionförFörutsättningarnaveckor.på 8ålder aven
kal-Produktionenminikalkon. storafrån denskiljer sig avsevärt avav

Storkal-djur.med betydligthybriderandrabaserad på tyngrekoner är
vid 22forkilotill 20vikt pålevandevid tupparslaktaskonen uppen

ålder.veckors
resultat.ökande importmedstigande,kalkonförIntresset är somen
gällandedag dåikaninteproducentersvenska mötaimportEn som

produktionsinriktning.förregelverk är ämnat annanen
uppgåSverigefågelkött ikonsumtionenberäknasår 1997Under av

intematio-liten irelativtdockKonsumtionen ärkg capita.till 9ca per
inomKonsumtionenEU-länder.samtligalägstochjämförelsenell är av

kg50påoch i USAcapita emotkg20pågenomsnittiEU uppär perca
konsumtionenkommerEU-kommissionensEnligtcapita. prognoserper

år. Detta1,9 % ärgenomsnittmed iökatill 2005fågelkött år att perav
köttslag.allakonsumtionsökningenkraftigasteden av

Import

bådefrånfunnitsharrelativt liten. Intressehittills varitharImporten
påsvenska kravendekunder,svenskaochfabrikanterutländska men

finskatid harUnderuppfyllts.regel inteharsalmonellafrihet i senare
och harfärskvarumarknadensvenskapå densig inarbetabörjatAtria

deuppfyllerbetydligt. Företagetförsäljningsinökatunder år 1997
salmonellafrihet.påkravensvenska

föredjurenselekteraÄven lärt sigharinom EU attföretagandra
till Sverige.färskt köttsalmonellafrittlevereradärmed kunnaochslakt

sida.svensk IfrånuppmärksammatsdockharkontrollenBrister i
kycklingfi-franskaslovenska ochbådeförekommerveckoannonsema
markant.ökathar importencateringmarknadenPåtill låga priser.léer

Export

1995-1996under årenharEU-länderandratillkycklingExporten av
heller harvardera året. Inteunder000000-4omkring 3varit liten, ton
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till länder utanför EU kyckling ellerexporten fågelkött varitannatav
omfattande. Exporten uppgick år 1996 preliminärt till 4 800 ton.ca

Företagen

Slakteriföretagens samlade produktionsvärde uppgick år till1994 2,2
miljarder kronor. Antalet heltidsanställda 1 100 Sverigesvar personer.

matfågelfciretagstörsta Kronfågel.AB Företagetsär omsättning upp-
gick år 1995 till 1 126 miljoner kronor. Företaget ingår fr.0.m. år 1995 i
koncernen Scandinavian Poultry, också Danmarksäger störstasom
matfågelföretag, DanPo. Scandinavian Poultry det börsnoteradeägs av
företaget Spira, där producentkooperationen medär största ägare en
ägarandel på 32 %.ca

Scandinavian Poultrys omsättning uppgick år 1996 till 2 222 miljo-
kronor. Avkastningen på det sysselsatta kapitalet 6,9 %. ABner var

Kronfågels resultat år bättre1996 föregående år, då resultatetänvar
före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till förlust på 3,5näraen

Årmiljoner kronor. 1994 motsvarande resultat överskott på 10,8ettvar
miljoner kronor.

Landets företag inom matfågelproduktionennäst största Guldfå-är
geln ingårAB, i Blentakoncemen. Koncernens omsättningsom upp-
gick räkenskapsåret 1995/1996 till miljoner277 kronor. Guldfågeln

marknadsandelAB:s kyckling uppgår till omkring 15 %. Omsätt-av
ningen uppgick räkenskapsåret 1994/1995 till 190 miljoner kronor och
räkenskapsåret 1995/1996 till 189 miljoner kronor. föreResultatet bok-
slutsdispositioner och skatt uppgick under nyssnämnda år till 0,7 re-
spektive miljoner4,3 kronor.

Redan tidigt under 1950-talet insattes åtgärder för få bort salmo-att
nellan i Sverige. Förekomsten i Sverige salmonella ligger på någonav

medan många EU-länder har omkringprocent, 70 %. DanmarkI var
förekomsten salmonella 50 % då den danska regeringenuppemotav
etablerade salmonellakontrollprogram enligtett direktiv.EU:s Pro-

finansierades danska myndighetergrammet med 200 miljoner kro-av
Efter två års aktivt arbete nivån på förekomstenär salmonellanor. av

för närvarande sommaren 1997 10 %. efterDanPo isträvar attca
Danmark helt eliminera förekomsten salmonella.av

Synpunkter från branschen

Få branscher har kunnat visa så positiv utveckling det svenskaen som
fågelköttet. Såväl konsumtion produktion har ökat kraftigt. Sats-som
ningar på produktutveckling har ökat intresset för fågelkött. Vidare är
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sal-frihet frånoch såvälför fågelköttförtroendekonsumenternas stort
profilfrågor.viktigaoch bra djuromsorgantibiotikamonella ärsom

fågelköttsbran-svenskadenrad områdenfinns dockDet somen
fort-fågelkött skalltrenden förpositivafram för denvill lyftaschen att

fågelköttsbranschen verkarsvenskadenBranschen poängterar attsätta.
varför intematio-konkurrens,med ökandemarknadinternationellpå

tillMöjlighetförutsättning.konkurrenskraftiga företagnellt är ex-en
landet.arbetstillfällena inomoch ökarnäringeninompansion tryggar

bl.a.:Branschen anser
marknaden.värde påkostnader någotrad politiskafinnsDet utanen-

möjlighe-exempeltydligtmåste minimeras. Ett ärkostnaderDessa
kost-djuruppfödama. Dennaförenergiskattenrestitution påtillten

råvara iställer svenskkyckling,kilo slaktad ettnad, 19 öre perca
kyckling.danskläge änsämre t.ex.

detfri marknadPålika villkor.ske på ärKonkurrens måste na-en°
detdettaskenetoch I orätt-ökande import ärmedturligt export. av

marknaden. Isvenskanår densubventionerad produktionfärdigt att
kraftfulltföreträdarebörEU-kommissionenmeddiskussioner agera

produktionstatsunderstödd exporteras.mot att
salmonellafri. Kon-praktikenslaktkycklingproduktion iSvensk är

kunskap hosochmedvetenhetkompletterade med högtrollprogram
butik. Mångaaldrig nårsalmonellasmittad kycklinguppfödarna gör att

fångasfall bryter besättningarnade få ierfarenhet visarårs utatt som
regelverkskulle dedettaBranschenföre slakt. att utöver somanserupp

erfarenhetersalmonellakontrollen kunna Dereglerar över. somses
effektivi-skulle kunnabranschen,enligtmöjliggör,vunnits att systemet
utveckla-avkall på säkerheten. Systemetoch över attutan geseras ses

ibetydligt högre. Dettasalmonellafrekvensendes tider dåunder var
kost-lägretilli dag,lika låg nivåsyfte upprätthållaatt enmensomen

nad.
i vissamyndigheternabranschenhävdas frånVidare att samman-
ärenden.handläggningstid Dennavissaomotiverat långhang har aven

investe-fall kunna betydaspecifikahandläggningstid skulle i att t.ex.
erhållas där.snabbare besked kandåutanför landetläggsringar

teknik. TillämpningenanvändningexempelEtt ärannat nyavav ny
tillgo-uppfödare/slakterier kanoch de kostnadsbesparingarteknik som

kankonkurrenssituationbetydande. Ikan falldogöra sig, i vissa envara
Sverigekan tillämpas iteknikeneller flera fördröjning innanårsett

produktionen.svenskaför denkostnadsnackdelarinnebära betydande
följande:fågelköttsbranschen framlyftersammanhangdettaI

livsmedelsproduktion. Dettatill jordbruk ochinställningpositivEn°
politiker ochmyndigheter,samordning mellanviktengäller av

salmonellafrihet. Tillantibiotika ochvitala frågor,bransch i t.ex.
därkonkurrenssituationenförståelse fördetta kommer vidare ut-
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veckling nygamla produktionsgrenar måste rimliga villkor.av ges
Alternativet import, under sannolikt förhållandenär sämre än mot-
svarande svensk produktion. aktuelltEtt exempel produktionenär

storkalkon.av
Exportfrågor via Exportrådet/Food From Sweden och F oU är- exem-
pel på områden där bransch bestående flera mindre företag haren av

därsatsningar allmänna medel initialt finnsstor tillgängliga.nytta av

7.2.2 Mej eriindustrin

Mejeriindustrin före EU-inträdet inte internationellt konkurrensut-var
med undantag för fruktyoghurt.satt

7.2.2. l Produktion

Mejeriernas produktion omfattar konsumtionsmjölk k-mjölk, kultur-
mjölksprodukter, grädde, inklusive syrad grädde, ochsmörost, mat-
fettsblandningar, mjölkpulver m.fl. mjölkprodukter. Mejeriema har
också sortiment inte betrakta mjölkprodukt-ett är attav varor som som

fruktsoppor och juicer. huvudsakligaDe handelsvarornat.ex. påer,
mejeriområdet lagringsbara produkter ochutgörs smörost,av som
mjölkpulver under år yoghurt, speciellt fruktyoghuit.samt ävensenare
Fruktyoghurt betingar det högsta saluvärdet liter mjölkråvaraper av
alla mejeriprodukter. Före EU-inträdet fruktyoghurt den enda fri-var
handelsvaran inom mejeriområdet. Efterfrågan dennapå produkt har
vuxit snabbt inom under dessaEU år.

Livsmedelsindustrins delbransch mejeriindustrin.näst största är
branschDenna sysselsätter drygt 8 500 den har saluvärdeettpersoner,

miljarder kronor23 och förädlingsvärde 3 miljarderettom ca om ca
Årkronor. 1995 fanns det lantbrukskooperativa12 mejeriföretag i Sve-

rige med drygt 50 mejerier. Arla branscheninom och Skåne-är störst
mejerier juni fannsI 1995 det mjölkproducen-17 200är näst störst. ca

och 482 000 kor. år hadeEtt antalet mjölkkor sjunkit tillter senare
468 000. Vid utgången år 1996 antalet mjölkproducenter 15 600.av var

genomsnittligaDen avkastningen 6 850 kg/mjölkko.är
Inom finns detEU 6 500 mejerier och branschen sysselsätterca ca

250 000 världensAv 35 mejeriföretag återfinns i dagstörstapersoner.
24 inom EU. De övriga finns i Japan, USA, Schweiz och Zeeland.Nya

dessaAv 35 mejeriföretag 16 producentkooperativa. intematio-Iär en
nell jämförelse de svenska mejeriföretagen medelstora ellerär små.
Några få mejeriföretag har omfattande internationell marknadsfö-en
ring. Dessa Nestlé, Unilever, Philip Morris, Friesland Fricoär Domo,
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Board. InomZeeland DiaryNewBaineBoardFoods och An samtMD
Bongrain, So-Besnier,mejeriföretagenfranskadeb1.a.expanderarEU

diaal och Danone.
inomhalveratsmejeriföretagantaletharåren15deUnder senaste

ochFrankrikeItalien,inomminskatharmejeriföretag mestAntaletEU.
koncentrerad imjölkprodukter är mestProduktionenTyskland. av

Danmark,Sverige,kommerZeeland. Dämästoch NyaNederländerna
Kanada.ochIrland

faktorerInternationella7.2.2.2

År änd-19841968.sedan årregleradEUinomMjölkproduktionen är
harregelsysteminfördes. Dettakvotsystemochregelsystemetrades ett

myck-varierar1999-2000. Kvotsystemetkvotperiodenförlängts t.o.m.
erhöllsi EUblev medlemSverigeNärmedlemsländerna.mellan enet
mjölkkvottotalaEU:smiljoner3,3produktionskvot tonnationell avom

3043år 1995mjölkproduktiontotalaSverigesmiljonerpå 117 ton. var
denAvmiljoner kg.mejeri 3 243tillinvägtdäravochkgmiljoner

konsumtionsmjölk,till40 %gårmjölkproduktionen casamlade ca
mjölkpulver.tilloch 10 %produktionförystmjölk osttill%40 caav

kalvupp-mjölk förochdirektkonsumtionb1.a.delResterande utgörs av
födning.

rörande smör,GATT-överenskommelse ost,ingångenEnligt en
industri-skallmejeriprodukterövrigaskummjölkspulver samt gruppen

tredje-med drygtminskasexportvolymsubventioneradeländemas en
exportsubventionernasamtidigt1995-2000periodenunderdel som

skallTullarnamed 20 %.minskaskommerperiodunder attsamma
innebär EU:sGATT-avtalet exportattgenomsnitt 36 %.med isänkas

minska medexportstöd måstemedproblem. Ostexportenfårb1.a. ostav
till deförhållandei2000/2001årsskiftetfram till000drygt 120 ton

1993-1994.under årenexporteradeEU-ländemavolymer som
deallt flermedföraexportstöd kommer attattneddraget varorEtt av

säljas pålandsmarlmader kommer attsålts tredjepåtidigare nusom
prispress.ochökad konkurrensmedföratordevilketEU-marknaderna -

livsmedelsproduktertraditionellaförEU-marknademabedömsI stort
alltmerlivsmedelsföretagfleravilket medfört störremättade, attvara

harmejeriföretag iSvenskaförädlingsvärde.med högtpåsatsar varor
EU-inomkonkurrenternaexportkanalerupparbetade änprincip sämre

Österrikes in-ochFinlandsföre Sveriges,EU-medlemmarantaletl2
importeradefrånSverigeikonkurrensenharEU-inträdetEfterträde.

År uppgick im-1996markant.ökatochyoghurt ostprodukter t.ex. --
lqonor.miljonertill 1200mejerivarorporten caav

7 17-1427
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Den intemationaliseringsprocess i dag pågår kommer i framti-som
den spela roll föratt livsmedelsföretagenstor inom mejeriindustrinen

bl.a. dominanta globala livsmedelsföretaggenom och internationella
varumärken. Samtidigt kommer utvecklingen förädlade produkterav
med regional anknytning öka. Den ökandeatt miljömedvetenheten i
dagens intemationaliserade värld kommer sannolikt medföraatt att
mejeriföretagen allt kommer på kretsloppsanpassadatt satsamer pro-
duktion, miljövänliga förpackningar och miljövänliga produkter.

7.2.2.3 Synpunkter från branschen

Branschorganisationen Mejerierna har bokeni "Det globala mjölkspe-
let" 1996 gjort bedömning vilka faktorer kommeren av attsom vara
avgörande för mejeriindustrins framtid.närmaste Tre trender har defi-
nierats globaliseringstrend, regionaliseringstrend och miljötrend. Som-
globaliseringstrend följande:anges

Multinationella företag kommer bli dominanta och fåatt mer en
inverkan påstörre marknaden.

Priserna för lågförädlade produkter minskar.
kunnaFör hantera falleratt priserna på produkteratt med lågt

förädlingsvärde ökar behovet mervärde på produkternaatt ta utav
varumärkesanvändning, högre förädlingsgrad reklamgenom etc.

Internationella varumärken blir allt vanligare, antaletmen pro-
dukter blir inte automatiskt fler ochi med många mindre ickeatt
lönsamma produkter slås Konsumenterna kräver kontinuerligut.

förnyelse produktsortimentet.av
Utvecklingen teknik kommersielltär gångbar för för-av som att

länga hållbarhetstiden för dryckesmjölk ökad konkurrens påger en
den europeiska marknaden.

Konkurrensen kommer hård de flestainomatt produktseg-vara
eftersom den internationella handelnment kommer öka.att

För handla med produkteratt över nationsgränser behövs stan-
darder för olika produkter så minimikravvissa uppülls,att fört.ex.
tillsatser. Behovet och kapitalexpansion kan kooperativatvingaav

företag heltprivatiseras eller delvis.att
Den förbättrade infrastrukturen 0st- ochi Centraleuropa leder

till ökad konkurrens för mejeriprodukter på E U-marknaden.
Internationella märkesprodukter kommer tillverkas alltatt mer

regionalt licenstillverkning, medgenom interna-men en gemensam
tionell marknadsföring.

Vârldsmarknadspriserna kommer allt eftersomstigaatt export-
bidragen sänks, prisnivån kommerEUinom sjunkamen att när
E U:s stöd upphör. "
Enligt branschen kommer mjölkproduktionen i allt högre grad att

konkurrensutsättas. Konkurrensen ökar på marknaden ökat ut-genom
bud från länder med låga produktionskostnader. Samtidigt kommer
EU:s gränsskydd och exportbidrag successivt sänkasatt till följd av
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tordesiktWTO. Pååtaganden i även ut-kommandeochnuvarande
därmedochmarknadenpåverkakommaEUvidgningen attösterutav

konkurrensen.
kostnads-naturligabranschen vissaenligtharproduktionSvensk

länder. Denandraflertaletiproduktionentillförhållandenackdelar i
förutsätt-produktionskostnader. Entill högrelederkorta växtsäsongen

belastasdärför den inteproduktionkonkurrenskraftig är attförning en
produk-ländersandrautsträckninghögreavgifter i änochmed skatter
produk-likaförviktig komponentvallförMiljöstödet ärtion. meren

bekämpningsmedel ochhandelsgödsel,förAvgifternationsvillkor.
mjölk.förproduktionskostnademadrivmedel ökar

produktio-strukturomvandling iochinvesteringarstimuleraFör att
kaninvesteringsstödetdelfinansieradeEUdetviktigtdet attär avnen

Tillräckligtutvecklingen.stimuleraförinstrumentverksamtbli attett
ratio-fortsättamåsteIndustrintillföras. attmåstemedelnationellamed

dennakonkurrenskraftig. Iföreffektiviseraochnalisera att pro-vara
förädlingochbearbetning storstöd tilldelfinansieradeEU:s avärcess

nationellamedtillräckligthärför stödetAvgörande även attvikt. är
medel avsätts.

bran-iföretagenligger försvårigheternafråganVad gäller om var
exportmarknadenmarknaden och påsvenskadenpåhävda sigschen att

på vissaminskatharkonsumtionenförhållandetbl.a. det attanges
denserierrelativt kortamed gör atttillsammansbasvaror. Detta svens-

Till dettakostnadsmässigt.hävda sigsvårthakanproduktionen attka
höga ochoftainvesteringskostnadema transporternaär attkommer att

strukturomvandlingar.vidblir långa
bristandeföretagen ofta harsvenskadeFör att er-exporten enanges

marknadertid byggaDetmärkesvaror. atttarfarenhet export uppavav
vilketvarumärken,påockså satsningkrävslyckasför För attexport.

bulkva-bestodhuvudsakligeneftersomskett exportentidigare inte av
pålyckasviktigt. Förexportsäljarebl.a. attärUtbildning ex-avror.

hem-Sverigesbas.hemmamarknadoftakrävsportmarknaden somen
liten. Förrelativtprodukterhögförädlade ut-för vissamamarknad är

ofta s.k.krävshögförädlade produkterproduktionochveckling enav
marknadenpåföretagetellermarknadensvenskamassa. Denkritisk

enligt bran-fårSvenska företagnå denna.liten/litet förofta för attär
storlekrimligför nåfusionerasamarbeta ellerheller attinteschen en

lagstiftningen.nationelladenföljdtill av
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Kvarn- och bageriindustrin7.2.3

Före EU-inträdet kvamindustrins produkter föremål för regleringvar
och därmed inte för internationellutsatta konkurrens. Handelshinderen
för bageriprodukter förelåg däremot inte.

7.2.3 Kvamindustrin

Vid medlemskapsförhandlingarna med beslutadesEU Sverige skulleatt
få basareal på 1,7 miljoner ha för odlingen spannmål for vil-av m.m.
ken arealbidrag kan utgå. I Sverige producerades under åren 1996-
1997 6 miljoner spannmål. Omlcrington 1,5 miljonca ton exporteras.
Största delen spannmålsproduktionen, omkring 3,2 miljonerav ton,
används foder till svin- och kycklinguppfödning. Djurfodersom produ-

Lantmännen på detta område har dominerandeceras av ställ-som en-
ning och Svenska Foder AB. Störst aktieägare i Svenska Foderav AB-

Norsk Hydro.är Omkring 0,8 miljoner spannmål används kvarn-ton av
industrin och mals till mjöl, och kliprodukter.gryn

I Sverige finns tiotal kvamföretag medett produktion för avsalu till
marlmad.större Härutöver finns 100-tal mindre kvamar.en ett Dessa

dock för marginell del marknaden. Desvarar kvamföreta-en störstaav
ingår i koncernerstörre också driver bagerier.gen som

Med 45 % andel förmalningen Cerealiakoncemenärca av genom
Nord Mills och Kungsömen marknadsledande i Sverige mjöl,av gryn,

och mixer till bageri-pasta och konsumentmarknadema. Nord Mills
innehar 25 % aktierna i Melia, har 55-60 % den finskaav som av
mjölmarlmaden. I Cerealiakoncemen ingår också bagerigrupperna
Skogaholms Bröd och Hatting Bageri Danmark KåKåsamt som
främst grossist till bagerierär och konditorier. Huvudägare i Cerealia är
Svenska Lantmännen, företag inom producentkooperationen.ett

Juvel Kooperativaägs Förbundet KF har omkring 20 %som av av
mjölmarknaden. Inom finnsKF också Juvelbageriema med 30-talett
bagerier spridda hela landet.över Tredje kvarngruppstörsta Lillaär
Harrie Valskvam Äveningår i bagerikoncemen Pågcngmppen.som
Wasa Knäcke driver kvamverksamhet integrerad del i sinsom en
lmäckebrödstillverlming. Wasa ingår i den schweiziska koncernen
Novartis.

Internationalisering

Kvambranschen i huvudsakär nationell. Varje land har sin kvarn-egen
struktur. Låg forädlingsgrad litet for marknadsdifferentie-utrymmeger
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Cerealiakoncer-ochdock påförändringåtgärder.rande En vägär t.ex.
bagerisektom byggtochkvarn-företagsköp inomhar uppgenomnen

verksamhet idriverDanmark.ställning Koncernen ävenstark ien
driver bl.a. kvarn-Abdonfamiljeägda företagsgruppenTyskland. Den

Danmark.verksamhet i
omkring 25producerarkvamarfinns 3 000hela EUInom somca

anställdspannmålmaldrågmjöl. äroch Mättmiljoner vete-ton persom
effektivaste inomgenomsnittligt desvenska kvarnamaengelska ochde

helårs-anställda påSverige 800sysselsätter iKvamindustrinEU. ca
basis.

sedaneuropeiskprisbildenmarknads- ochspannmålråvaranFör är
harupphörde år 1995. EUFörmalningsavgiften systemettEU-inträdet.

Sverige.tillämpas ispannmål ocksåpåinterventionsprisermed som
ochvarierande import-medinneburithar ocksåEU-inträdet ett system
ochbranschenför helaidentiskalandtredjeexportavgifter ärmot som

EU.länder inomsamtliga

branschenfrånSynpunkter

marknad frånhar anförts begreppetbranschföretagledande attFrån
omfattakanlängreefter EU-inträdet intesynpunktkonkurrenslagens
omfattamarknaden bör fastläggasrelevanta attSverige. Denendast

hela EU.
produkterförädladebranschen skeriProduktutvecklingen mot mer

förutsättningarna.teknologiskadeianspråktagandebättreoch av
ökatbehovfinnsuttalar det ettKvamföreningenSvenska att av
frånmed mjölinternationella hjälpprogrammendeltagande deisvenskt

erfarenheterpåbristfinns ocksåbranschensvenska kvamar. I aven
länder förPrioriteradeefterlyses.åtgärderexportfrämjandeochexport

Östersjön detillbiståndsleveranserförkringländerna samtärexport
aktuella.destinationerolika ärsom

detberoenderåvaruförsörjningför sin attKvamindustrin är upp-av
närområdet.frånbrödspannmålodlingkvalitetsmedvetenrätthålls aven
också nöd-produktionskapacitettillgängligutnyttjande ärhögtEtt av

konkurrenskraft för bran-kostnadseffektivitet ochfortsattförvändig
schen.

möjlighetstabila medbranschen bedömsförFramtidsutsiktema som
finnshälsorekommendationerDetill tillväxt export. om ensomgenom

tillbidrakunnaocksådel kosthålletiandel spannmålökad ansessom
utveckling.positiven

fort-beroendekompetensförsörjningsinförKvarnbranschen är av
universitetetsvenskavidspannmålsområdetforskning inomaktivsatt

andra institutioner.och
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7.2.3.2 Bageriindustrin

År konsumerades1995 här i landet bröd och konditorivaror till vär-ett
de miljarder15,7 kronor, dvs. ll den% totala livsme-närmareav av
delskonsumtionen. Mjukt matbröd utgjorde 46 % konsumtionsvär-av
det. Som framgår tabell har konsumtionen7.3 mjukt kaffebrödav av
och knäckebröd minskat sedan år 1980.

Tabell 7 Konsumtion bageriprodukter capita åren 1960-1995.av per

Produkt 1960 1970 l 980 l 990 1995 1995
kg kg kg kg kg %

Mjukt matbröd 30,9 30,5 30,6 30,9 31,4 61,1
Mjukt kaffebröd 10,1 8,0 4,5 3,8 2,9 5,7
Bakelser, bakverk 4,6 4,0 2,7 4,6 4,7 9,1
Kex, kakor 3,3 5,0 4,7 6,2 6,8 13,2torra
Skorpor, skorpmjöl 1,4 1,6 1,5 1,0 0,7 1,4
Knäckebröd 6,6 5,9 6,1 5,6 4,9 9,5
Totalt 56,9 55,0 50,1 52,1 51,4 100,0

Inklusive flatbröd och hårt tunnbröd.
Källa Sveriges Bageriförbund.

Branschen kan delas in i leveransbagerier, specialbagerier och kondito-
rier. Leveransbagerierna bagerier levererar produkter medsinasom-

distributionsbilar tillverkar huvudsakligen mjukt och kaf-mat-egna -
febröd del konditorivaror. Bland dessa företag kon-ävensamt är treen

helt dominerande, nämligen Pågengruppen, Skogaholms Brödcerner
och Juvelbagerierna.KF

Wasabröd helt dominerandeAB bland knäckebrödsföretagen.är
Specialbagerierna leveransföretag specialiserat sig påutgörs av som
tillverkning fåtal produkter. Här Göteborgs denKexett är störstaav
och enda tillverkaren kex i Sverige med marknadsandel på överav en

Övriga50 %. betydande specialbagerier Delicato Bakverk, hu-är som
vudsakligen tillverkar konditorivaror, Polarbröd mjuka rundkakor,
Gillebagarn torra Bake Offkakor. AB van der Bergh Food och De-
lifrance Nestlé de tillverkarna frystaär största produkter bake-av
off. Felix Procordia dominerande tillverkareär pajer ochen av
pizzor i Sverige.

Bageriindustrin efter sysselsättningen, den del-är, mätt näst största
branschen inom livsmedelsindustrin både inom Sverige och inom EU.-

Sverige fannsI år 1995 i branschen anställda17 000 vidnärmare om-
kring företag.l 800 Produktionsvärdet uppgick år till miljar-1995 12,1
der kronor. Trots det antalet företag svarade dock, framgårstora som av
tabell 7.4, de koncemema för dentre största 53 % totala produktio-av

bageriprodukter.nen av
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bageri-produktionenandelarföretagensDe störstaTabell 7.4 avav
årprodukter 1995.

Knäcke- OvrigMjuktMarknadsan- AndelFöretag av
produktionbrödmatbrödtotaldel av

försäljningproduktionen
%% %%%
9,626,117,019,6Pågengruppen AB
3,123,112,812,6KF/Juvelbageriema AB
4,324,813,9Skogaholms Bröd AB 13,8

76,76,48,6Wasabröd AB
14,15,8Göteborgs 5,7Kex AB
7,73,2Delicato Bakverk 3,4AB

2,8 4,1Polarbröd 2,8
-låällaz sund.HageriförSveriges

Ägarkoncentrationen liksom ibageribranschen torde i Sverige,inom
EU-länder. Dettajämförelse med övrigatill de högsta iFinland, höra

Mjukbrödbrödtransporter.omfattningen transporterasgäller också av
flertaletibröd till omkring 90 %sådantmedanSverige,sträckor ilånga

där brö-frånkm avstånd200inomEU-länder konsumeras ortenövriga
dockoch wafers rån dominerarkexkakor,Vad gällerproducerats.det

EU-länder.samtligastorföretagen i
Bröd, råvarugrossistenSkogaholmskoncemföretagenCerealia, med

företag inomlandetsDanmarki störstaoch Hatting Bageri ärKåKå
vartderaunderomsättningtotalaBrödsSkogaholmsbageriindustrin. av
Antaletkronor.miljardertill 1,4uppgickoch 1996åren 1995 an-ca

Sko-år 1996.till 8241år 1995från 945minskade 1Sverigeställda i
tillverkar1995. FöretagetSverige årihade bagerierBröd 15gaholms

snabbmatspro-ochkonditorivarorkaffebröd,korvbröd,matbröd,mjukt
gatukök.storhushåll ochtill konsument,dukter

landetsPågengruppenSverigeverksamheten ienbart på ärSer man
holdingbolagetholländskadetingår ibageriföretag. Företagetstörsta

Bageriverk-Påhlsson.familjenInternational BV, ägsPogen avsom
ochBrödPååls BMdotterbolagen Pågen,bedrivssamheten genom

dussinomkringmoderbolag till ettBrödmästama ärBrödmästama. BM
lokala bagerier.

transportfor-sker medlandetiprodukternaDistributionen egnaav
harBröd. PågensSkogaholmsoch transporterbåde hos Pågensdon

Bröd harSkogaholmsmedanlandet,hela ettpraktiskt tagetöver mera
mindrekräver äntransporterdecentraliserat produktionssystem, som

distributionenhandhasproduktion. övrigtIcentraliseradePågens mera
lokalasammanslutningAllbröd,betydande deltill är avensomav
Deli-bl.a.bageriprodukter frånAllbröd distribuerarbrödleverantörer.

Korvbrödsba-Specialbageri,Bröd, Gillebagam, HäggesFazercato,
Ångbagarn. försälj-22skerFörsäljningenPolarbröd och genomgarn,
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ningsbolag inom 23 distrikt hela landet. Allbrödöver år 1995omsatte
530 miljoner kronor.

Wasabröd AB miljoner787 kronor år 1995, mil-omsatte 212varav
joner kronor på Wasabröd har fleraAB dotterbolag, bl.a.export. OLW-
Snacks chips, Falu Spisbröd, Skorpmästaren och Wasa Sport. Wa-
sabrödkoncemens omsättning uppgick år till1995 miljoner kro-l 271
nor.

Importen bageriprodukter har alltid varit tämligen blygsam i för-av
hållande till den inhemska produktionen och har främst kex ochavsett
liknande finskt matbröd. På år har importen ökat visstsamt senare av
matbröd fullkomskaraktär djupfrysta bageriprodukter, däri-samtav av
bland s.k. bake-off. Djupfryst deg har huvudsakligen importerats från

ÅrFrankrike. 1996 importerades brödprodukter för sammanlagt 698
miljoner kronor.

Efter det Sverige ingick frihandelsavtal med EG år haratt 1973ett
den svenska bageriindustrins samtliga varit frihandelsvarorvaror men
det först under 1980-talet bagerivaruexporten frånär fåttSverigesom

omfattning. totala brödprodukterDenstörre uppgick årexportenen av
1996 till omkring miljoner kronor.1002 harExporten traditionellt till

del bestått knäckebröd, skorpor.stor ävenav numera av
enbart småbröd, kakorFör och konditoriprodukterövrigatorra upp-

gick den totala år 1995 till omkring miljoner kronor200exporten ettav
totalt produktionsvärde på miljarder1,1 kronor. Exportandelenca av

kakor det totalaAv produktionsvärdet miljonerpå 435torra stor.var
kronor uppgick till 88 miljoner kronor.exporten

Omkring tredjedel bageriindustrins kostnader lönekost-en av avser
nader och ungefär lika andelen för råvaror. Mjölet 70-ärstor utgör
80 % råvarukostnaden. konsumenternaFör har prisutvecklingenav va-
rit Underpositiv. åren 1992-1996 har priset forrnfranska sjunkitpå
med omkring och VR-limpa23 % vete-råg med Avkastningen17 %.
på totalt kapital utgjorde år 1994 7,7 % och år 1995 %. Om11,2 av-
kastningen baseras på återanskaffningsvärden blir räntabiliteten under
nyssnämnda år respektive5,7 8,5 %. Räntabiliteten kapitalpå eget var
hög under dessa två år, 15,8 respektive 22,8 %. Baserat återanskaff-på
ningsvärden blir avkastningen respektive9,5 13,7 %.

lönsamheten förAtt branschen totalt kunnat bibehållas godpå så ni-
vå har bakgrundsin bl.a. till rationaliseringar, inom paketeringen.t.ex.
Manuellt hararbete i viss utsträckning kunnat med robotar.ersättas
Från branschen lönsamheten för leveransbageriemaatt äruppges svag.
Anledningen till detta bero på det finns betydandeatt över-uppges en
kapacitet konkurrens. På varje och i livsmedels-varjesamt stor orten
butik konkurrerar de rikstäckande bageriema dels med varandra och
dels med eller flera lokala och/eller regionala bagerier.en
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ba-lönsamheten prissänkningarna påytterligareDet ärpressarsom
branschen har också antalet mindre seriösa små-geriprodukter. Enligt

tunnelbanorprodukter till mycket låga påföretag, sälj sina prisersom er
fram-Därtill kommer bake-off-ugnaroch kraftigt.vuxit atttorg, som

ochlivsmedelshandeln, på bensinstationer iställer bröd finns i även
bake-off ökade med 41 % år 1996 iandra butiker. Försäljningen av

förhållande till föregående år.

Synpunkter från branschen

marknaden och dekänner väl den svenskasvenska bageriernaDe pre-
marknadskännedomhar i Sverige. Dennaferenser konsumenternasom

vissaförhållande till utländska konkurrenter. Förfördelar igivetvisger
annorlundaformbröd, situationen delvisvittvolymprodukter, såsom är

utseendeinternationell smak ochbröd hareftersom detta sammaen
till de sydli-utlandet dock begränsadfrånöverallt. Konkurrensen är

åtföljande högadistributionsvägar medlandet. Långadelarnagaste av
bageriprodukterallatorde försvåra importendistributionskostnader av

hållbarhetstid.med kort
fortsättaframhålls vidare det viktigtbageribranschenFrån är attatt

bl.a. internationella livsmedelsmässor. Ex-påexportansträngningama
företagSweden betyder mycket för deFoodportrådet och From som
harutomlands. Flera konkurrentländerutställningardeltar i export-

enligt branschenmed Sverige måstefrämjande stora resurser.organ
motsvarandelivsmedelsexportensvenskastödja den sätt.

uppdaterade vadhålla sigexporterande bagerietförsvårtDet attär
förändrasreglerregler för produktmärkning. Dessagäller nationella

plötsligt blev krav pånyligen Bahrain där detexempelvis iständigt som
storlekskrivas medarabiska måstepå motsva-att texten somsamma

språk. medförde emballaget måsteeuropeiskt Dettarande på atttext
importförbud viktighade införts. Norgetryckas är ex-enannarsom -

särreglerdet ibland föreligger olikaBranschenportmarknad. attanser
myndighetermedverkan mellan olika påochkomplicerat att ensom

handelsförbindelsema medskulle kunna underlätta Norge.olika nivåer
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7.2.4 Glassindustrin

7.2.4. Branschförhållanden1

Glassindustrin i Sverige internationellt konkurrensutsatt redan förevar
EU-inträdet.

På den svenska glassmarknaden verkar omkring företagtio varav
GlaceGB Unilever med marknadsandel på drygtägt är störstav en- -

företaget50 %. Det familjeägda Triumf-Glass harnäst största är som
marknadsandel på 12 %. fmskägda CarlshamnsDet Me-en ca numera

jeri det tredje glassföretaget med marknadsandel påär största en ca
11 %. Jämfört med EU-länder liggerövriga den svenska glasskonsum-
tionen högst med konsumtion liter/år.capita 14en per om ca

dominerar antal företag glassmarknaden- Unile-Inom EU litetett
Nestlé, Sme/Motta, Schöller och fem företag harOritz Mico. Dessaver,

tillsammans drygt hälften glassmarknad.EU:sav
Grekland Portugal har hantverksbetonadeI Italien, och den mer

delen betydelse.denna sektors tillverkning storav
svenska glassindustrin har frihandelsavtaletDen med EG årp.g.a.

framgångsrikt glassprodukter till1973 EU-länder, till Polenexporterat
och Baltikum. Glassexporten år uppgick kronor.1996 till 196 miljoner
Importen glass år ungefär hälften så miljoner93storav samma var -
kronor.

dag ovanligt delDet i inte glassproduktion till-är utgöratt en av
konfelctyrproduk-verkningen företag har choklad- ochinom ävensom

tion.

7.2.4.2 Synpunkter från branschen

Östeuropa.finns exportmöjligheter dagi problem iDet Ett ärstora att
exportlcreditgarantierna har alltför höga premiekostnader och kan där-

förför de östeuropeiska marknaderna livsmedel.inte utnyttjas på I
livsmedelsindustrin helt andra möjligheter få bil-Danmark har attt.ex.

erfordrasliga kreditgarantier för livsmedelsexpoit i Sverige. Detän en
förändring för Danmark och andra länder skallinte vik-överatt tasnar

framhållstiga exportmarknader. Vidare Livsmedelsverkets certifie-att
Öststatema.ring bör gälla iäven
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fiskkonservindustrinFisk- och7.2.5

Branschförhållanden7.2.5. l

internationellt konkur-ñskkonservindustrin i SverigeFisk- och var
EU-inträdet.redan förerensutsatt

tillfisk- och skaldjursprodukter EUbereddaSvensk export varav
från EU-ländermotsvarande produktermed tull, medantidigare belagd

mellan företagentullfritt. Konkurrensvillkorenkunde föras i Sverigein
ojämlika.således synnerligen Den-utländska företagochi Sverige var

fiskkonservindustrinvilket den svenskaåtskillnad borta,är gernuna
fisk- ochbereddautvecklingsmöjligheter inom EU. Sveriges export av
miljonerEU-marknaden på 180låg år 1994skaldjursprodukter till ca

Årmiljoner kr/år.låg på 500till Sverigemedanlcronor EU:s export ca
till drygt miljonertill ökat 500svenska EUden1996 hade exporten

tillberedda ñskprodukter 655uppgicklcronor/år. Totalt exporten av
miljoner lcr/år 1996.

hadeblötdjur till EU årfisk, kräft- ochsvenskaDen exporten av
mil-medan 800miljard kronor importenfördubblats till l1995 var ca

kräftor och blötdjur tillfisk,uppgickTotaltjoner kronor. exporten av
kronor.miljonertill 8901996, och importen 2årkronor2 040 miljoner

tillgicktidigarefrånökade fiskimporten Norge,del denEn somav
till EU-länder.från Sverige övrigaDanmark, reexporteras

år,ökat med l0 %har sedan flera årinomKonsumtionen EU per
1990-taletökat. början påimportandelen gradvis Ivilket inneburit att

fjärdedel konsumtionen.importandelenmotsvarade över aven
djupfrystaför konserverade ochkraftigasthar varitTillväxten pro-

ñskpro-tillverkar konserveradeföretagendukter. De störstatre som
tillsammansvilkaHeinz och Unilever,Saupiquet,dukter EUinom är

djupfrysta fisk-marknaden förmarknadsandel på 25 %. Påhar caen
Unilever, Nestlé ochföretagen Pescanova,deprodukter störstaär tre

före-hälften marknaden.omkring Dethartillsammans störstavilka av
bransch Seafood.denna ABBAinomSverige äritaget

branschenfrånSynpunkter7.2.5.2

branschenmed varitsammanhängabl.a.Svårighetema ute-attanges
till Sverigestull fram EU-högEU-ornrådetfrånstängd genom en

innebära påskillnader ofta kunnaKulturellainträde. att ex-uppges
på den svenskaproduktportmarknader efterfrågas inte somsamma

uppträdaunderlätta inför framtiden börmarknaden. För statenatt mer
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samarbetspartner och framträdandeinte så myndighet. Det ärsom som
viktigt branschen får minst lika mycket stöd EU-länderövrigaatt som
vad gäller investeringar, forskning och utbildning den tekniskasamt
utvecklingen. Samarbete mellan företagen kan öka effektiviteten. Kon-
kurrenslagstiftningen hindrar dock i viss utsträckning ökat samarbete.
Alla företag inom handel och industri på fiskets områdestörre är orga-

Ökadeniserade Fiskbranschens Riksförbund.i tullñia kvoter bl.a.på
frånsill önskvärt. framhållsNorge vidare viktigt stimuleraDet attvore

ökad fiskkonsumtion.

sockerindustrin7.2.6

Sockerindustrin förei Sverige EU-inträdet kon-inte internationelltvar
kurrensutsatt.

Sockerindustrin Danisco Sugar AB, ingår i Danisco-utgörs av som
koncemen med i Danmark. Dansicos samlade sockerverksamhetsäte

företaget till det fjärde på europamarknaden. svenskaDengör största
produktionen uppgår till 400 000 50 000ton, ton exporte-ca varav ca

Antalet sysselsatta sockerindustrininom i Sverige år 1996ras. var
produktionskvoten400 samlade för1 Den miljo-EU 13,7ärpersoner.

ton.ner
svenskaDen sockerindustrin har under år genomgått bety-senare

dande rationaliseringar och tillverkningen i Sverige sker vid trenumera
betsockerbruk rafñnaderi specialsockerbrukoch Skåne.isamt ett
Dessutom sker tillverkning vid sockerbrukår 1997 på Got-t.o.m. ett
land, därefter kommer läggas ned. svenska sockertillverk-Denattsom
ningen konkurrenskraftig EU-perspektiv.i Den svenskaettuppges vara
sockerkvoten, 000 den370 i svenskautgör settton, motsvarar stortsom
konsumtionen. och liten.Importen socker relativtexporten ärav

sockermarlquaden reglerad, vilken medlems-Inom EU byggerär
fastställda produktionskvoter.ländernas gällerEU:s sockerreglering till

utanför finansierasår 2001. Sockerexporten EU produktionsavgif-via
Enligt Lomékonventionen importeras årligen miljoner sock-1,3ter. ton

importavgift. ACP-ländemastill tillEU sockerexport EUutan mot-er
totala sockerkvot.EU:s10 % sockerindustrin harinom EUavsvarar ca

kraftigt underrationaliserats år och fusionspro-genomgåttsenare en
detfinns i dag omkringI Europa 170 produktionsplatser, vilket ärcess.

vidfärre mitten100 1980-talet.ännästa av
företagen inomDe EU Südzucker Tyskland, Fen-uzistörsta är

BritishItalien, Sugar LyleTate Storbritannien.samt
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från branschenSynpunkter7.2.6.1

konkur-hemmamarknad har problemliten angivitsFör samt attettsom
svenska mark-då den endast fokuserar på denrenslagen hämmandeär

utveckling ochEU-marknaden. underlättanaden och på Förinte att
fokusera långsiktig näringspolitik ochpåexpansion bör staten enmer

jämställas med omvärldens, så kon-kostnader och skattersvenska att
branschen FoU-stöd viktigtblir lika. Enligtkmrensförutsätmingarna är

högskolenivå. EG-domstolenÖkad utbildning påinför framtiden liksom
svenskahar mellan ochtvist Danisco Sugar AB staten om en aven

kr/kgtillfällig lageravgift på 1,80 in-införd särskild skatt.Sverige En
lägreinför EU-inträde. De 30 %fördes den svenska Sverigesstatenav

sockerprisnivå.höjdes vid EU-inträdet tillsvenska sockerprisema EU:s
den svenskafick betala tillextraskatt Sugar ABDaniscoDen staten

sockerindustrinSkatten innebarmiljoner kronor.uppgick till 435 att
fick EU-villkor förrän hösten 1995.sockerbetsodlareoch inte

förbru-energikrävande verksamhet. TotaltSockertillverkning är en
m3motsvarande olja.olja och kol 83 000 För-kas årligen naturgas, ca

därför länge angeläget. Underhar varitbränsleekonominbättring av
bränsleförbrukningen kg produkt20-årsperioden harden senaste per

minskat med 40 %.ca
mineraloljedirektiv, vilket medförfallmånga EU:stillämpas iI EU

kol dessutom fall helti mångaAnvändningenlåg beskattning. ärav
medför såledessvenska energiskattesystemetbeskattning. Detutan en

sockemäring sockerindustri,konkurrensnackdel för svenskbetydande -
m.fl. Skall svensk sockemär-betodlare, maskinstationer, transportörer

villkoren i Sverigelivskraftig,och måsteöverleva på sikting varavara
fullt jämförbara med EU:s.

grönsaksindustrinbär- och7.2.7 Frukt-,

Branschförhållanden7.2.7. 1

internationellti ickegrönsaksindustrin SverigeFrukt-, bär- och var
EU-inträdet.konkurrensutsatt före

och blandad. Ofta konserverasheterogenBranschen mycketär va-
färdigaoch ibland de framställdadjupfrystaibland de ärär somrorna,

har dominerande roll inom dennaUtlandsägda företagmaträtter. en
svensk påtagligt eftertill till har ökatMöjligheterna EUbransch. export

EU-inträdet.



206 Kapitel 7 1997:167SOU

förEU tillämpar denna sektors produkter gränsskydd för bådeett
råvaror och färdiga produkter. kan gälla sylt,Det marmelad, djupfrysta

allmänhet det värdetull ibland kan den förI vissaärvaror m.m. en men
kompletteras med minimivikttull. frukter ochFör vissa grön-varor en

saker tillämpas ingångsprissystem for motverka lågprisimport.ett att
Förädlade har högt tullskydd samtidigt har rad han-ettvaror men en
delsförrnåner preferensavta-givits u-ländema GSP Allmännagenom
let, bilaterala medLoméavtalet avtal u-länder och länder i Cen-samt

Östeuropa.tral- och
Branschen består dels internationella företag, dels småstoraav av

företag aktiva lokala eller regionala marknader. frukt-,på EU:särsom
bär- och grönsaksindustri har handelsunderskott. hälf-Mer änett stort

Östeuropakommer från och rad utvecklingsländer.importenten av en
Även ÅrSverige har handelsunderskott inom denna sektor.ett stort
1996 uppgick till 445 miljoner kronor medan importenexporten upp-
gick till miljoner kronor.1268

Olje- och fettindustrin7.2.8

Branschförhållanden7.2.8. l

fettindustrin internationellt konkurrensutsattOlje- och i Sverige intevar
före EU-inträdet.

olje- och fettindustrin företag Karls-Sverige domineras tvåI av -
Karlshamnshamns och Unilever ägda den Bergh Foods.VanAB av

haft ledande ställning för special-har sedan länge på marknadenAB en
konfektyrindustrin. förfetter till choklad- och Karlshamns AB svarar

olje- ochomkring den svenska livsmedelsindustrins behov65 % avav
fettråvaror. miljarderförsäljning uppgick år 1996 till drygt 3Företagets

Nederländerna ochkronor. Karlshamns har anläggningar iAB även
Storbritannien.

den Bergh Foods marknadsledande på matfettsmarknaden.Van är
Produktionen till den svenska och finska marknaden koncentreradär
till Sverige. Carlshamns Mejeri, det finska företaget Raisio,ägssom av

den aktören matfettsmarknaden.andra på Carlshamns Mejeriär ärstora
främstden med inriktning på de baltiskastörste exportören staterna,

Ryssland och Ungern.
olje- och fettindustrin starkt koncentrerad. italiens-Inom EU Detär

medka företaget Cereol dotterbolag till Ferruzzi är störstett en- -
spanska Elosua harmarknadsandel Ferruzzi, Unilever ochpå 20 %.

för dominerasmarknaden vissa oljor. Margarinsektomhälften avav
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och tyska tillsammans harbelgiska Vandemoortele vilkaUnilever, Rau,
hälften den EU-marknaden.änmer av

oljeväxtodlingsindustri in-har tidigare denEU stött använtsom
stöd lades år efter amerikansk kritikhemska råvaror. 1992Detta om -

arealbidrag. Ef-till direkt stöd till odlarna i forminom GATT ett av-
animaliska oljor och fetter relativtterfrågan vegetabiliska ochpå är sta-

konsumtionen olivolja successivt ökar.bil inom medan däremotEU av
tilloljor och fetter uppgick år 1996 686svenskaDen exporten av
svenskatill miljoner kronor.miljoner kronor och importen 932 Den

spannmålsodlingen efterhar konkurrera medoljeväxtodlingen svårt att
varför oljeväxtodlingen gått de åren. DäremotEU-inträdet senastener

Åroljeväxtfrö under år. 1996 im-ökar den svenska importen av senare
kronor. svenska olje-porterades frö för 528 miljoner Den exporten av

från redan låg nivå och den uppgick år 1996växtfrö har sjunkit en-en
ökar däremot kraf-dast till miljoner kronor. margarin44 Exporten av

År ochför miljoner kronor årexporterades margarin 240tigt. 1994
för miljoner kronor.1996 721

medhar byggts under periodsvenska oljeindustrinDen enupp en
till-tillförsälcrat industrin inhemsk fröråvaraoljeväxtarealstor avsom

EU-inträdet har den svenska oljeväxtarealenEfterräcklig kvantitet.
industrin ökande andelvilket importerasjunkit kraftigt tvingat att en av

byggerkonkurrenskraftig oljeindustri Sverige påbehov frö. isitt Enav
oljeväxtodling väsentlig delsvensk tillgodoserdet finnsatt som enen

matfettområdet innehål-Flera varumärkenindustrins fröbehov. påav
"svensk rapsolja.byggts kring begreppet Denlande rapsolja har upp

varumärken tagit bortsvenska odlingen har medfört fleraminskade att
rapsolja" från innehållsdeklaration."svensk sinbenämningen

från branschenSynpunkter7.2.8.2

produktionen vikti-ochSkalfördelama iär stora export varamer anges
Behovet oljor och fetter ökar vilketinslag för framtiden. av ansesga

positivt.vara
specialfetterförädlingsgrad och produktmixHöjd t.ex. anges som

förbättradekonkurrensmedel. Sänkta energiskatter ochviktiga export-
Framför allt bran-krediter skulle positivt enligt branschen. anservara

energiområdet,villkor har bör tillämpas påschen EUatt samma som
Införandet för satsningarmiljöområdet något slags riskpengar"osv. av

Beträf-eventuellt kunna underlätta branschens utveckling.österut anses
ochallvarligt bekymrad den ringa mins-fande branschenFoU överär

fettforskningen har vid svenska universitet.omfattningkande som
FoU-området.krävs nysatsningar inomdetBranschen attanser
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7.2.9 Choklad- och konfektyrindustrin

Branschförhållanden7.2.9. l

Choklad- och konfektyrindustrin i Sverige internationellt konkur-var
föreredan EU-inträdet.rensutsatt

flertaletInom EU-länder branschen starkt koncentrerad. Storaär
internationella livsmedelsföretag har dennainom sektor mycketen
stark ställning. Nestlé, Mars, Philip Morris, och Cadbury harFerrero
tillsammans två tredjedelar EU-marlcnaden för chokladkon-närmare av
fektyr. Sockerkonfektyrindustrin inom EU mindre kapitalintensivär
och mindre koncentrerad. belägna, amerikanskägda KraftDet i Sverige
Freia Marabou i dag inriktad på Norden, de baltiska ländernaär samt
Vitryssland. Norden betraktas marknad påInom Norge separatsom en
grund olika särdrag.av

Choklad- och konfektyrindustrins alla produkter har liksom pro-
dukterna bagerinäringen efter fri-inom varit frihandelsvaror Sveriges
handelsavtal med EG i början på 1970-talet. Sverige har alltså kunnat
konkurrera på EG-marknaden handelshinder samtidigt företa-utan som

i dåvarande kunnat konkurrera fritt den svenska marknaden.EG pågen
Inom denna delbransch arbetade år drygt drygt1996 3 500 personer -
6 % det totala antalet anställda livsmedelsindustrin- bran-inom ochav
schen svarade detta år för hela livsmedelsindustrins6,5 %uppemot av

Årförädlingsvärde. 1996 uppgick importen sockerkonfektyr till 718av
miljoner kronor fyra femtedelar importerades från EU. Ex-varav ca

sockerkonfektyr och till respek-uppgick åren 1995 1996 335porten av
till EU-länder.tive 336 miljoner kronor. delen går i dagDen största

chokladvaror tillExporten uppgick åren 1995 och 1996 1 083 re-av
spektive och065 miljoner kronor. uppgick åren 19961 Importen 1995
till respektive miljoner fjärdedelar den svenska793 746 kronor. Tre av
chokladvaruexporten gick till EU-länder. dock detNorge störstavar
enskilda förlandet svensk chokladvaruexport.

från7.2.9.2 Synpunkter branschen

branschensMerparten råvaror inhemskt producerade jordbruksrå-ärav
Branschen har tillhört frihandelsområdet och tilläm-det tidigarevaror.

RÅK-systemetpade omvärldengaranterade konkurrensneutralitet med
för jordbruksråvaror. det kon-Branschen viktigt dennaäratt attanser

skill-kurrensneutralitet bibehålls exempel där betydandeinom EU. Ett
för bran-nader råder socker, vilket väsentlig råvarai råvarupris är är en
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bl.a.påmonopolABSugardag Daniscoisockerområdet harPåschen.
marknaden.svenskaden

såkunnaskulle attbranschenönskemål från är statenatt ageraEtt
ländertillsäljs utan-tillsocker exportvarorråvarorpåtillgången som

dis-världsmarknadspris. Dagens systemtillerhållas ansesför kanEU
Nor-utanför EU-landtredjetillvidföretagsvenska exportkriminera

konstnadsfördelarochkvalitets-uppnåm.fl. FörSchweiz attUSA,ge,
ochforsknings- ut-sida gemensamtbranschensfrån att ettframhålls

led frånallaiHöjd kompetensformuleras.bordevecklingsprogram
nyckelfråga.kollektivanställda nämnstillföretagsledning envara

kunnaviktigtdet attärkonkurrenssynpunkt att pro-poängterasFrån
kostnadernahållasamtidigtochkvalitethög nere.med jämnducera mat

betyderDetmarknadenpräglas ärKonkurrenssituationen att mogen.av
någonpåmåsteprincipmarknaden i tas annanspåframgångvarjeatt

produktionenrationaliseringochMekanisering ansesbekostnad. av
områ-väsentligtocksåFörpackning ettviktigt.också varauppgesvara

råvarusi-område delsviktigt motmarkeras annatLogistik ettde. som
positivt-mycketupplevsEU-medlemskapethandeln. endelsdan, mot

medharbesvärligheter storaöppnatsadministrativamarknad utanstor
exportmöjligheter.

spritdryckesindustrinochVin-107.2.

eller000drygt 1arbetarspritdryckesindustrinoch personervin-Inom
svaradeBranschenlivsmedelsindustrin.anställda inomalla1,8 % avca
Statligaförädlingsvärde.livsmedelsindustrinshela%1995 för 4,4 av

årunderspritdryckesindustriochvin- senaredominerarföretag men
Sprit-vinindustrin.ökat inomprivatanställdaandelenalltframförnar

finsprittill ärförädlingenochSkånealltframför iskertillverkningen
Åhus.tillkoncentrerad

vodkaförvaritexportframgångama storaharårUnder -senare
mil-1,4tillstarkspritÅr uppgick1996 exportenUSA.allt iframför av

Vinim-kronor.miljoneruppgick till 618medan importenkronorjarder
svenskadenmedanmiljarder kronortill 1,9årdettauppgickporten

miljonertill 10uppgick endastdenobetydligvinexporten varav -
fördryckeralkoholhaltigaövrigaårdettaimporteradeSverigekronor.

Ävenmiljoner kronor.för 47exporteradeoch ommiljonerdrygt 387
1996bransch årdenna ettuppvisadesåinkluderasalkoholdrycker utan

kronor.miljarder1,6påhandelsbalansunderskott
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7.2.1 l Malt- och läskedrycksindustrin

7.2. l l Branschförhållanden

Branschen internationellt konkurrensutsatt redan före EU-inträdet.var
Under år har kraftig koncentration såvälsenare produktionen av

distribution skett inom malt- och läskedrycksindustrin.som Samtidigt
har på tid antal lokala bryggerierett etableratssenare för tillvarataatt
lokala marknader. Inom malt- och läskedrycksindustrin arbetade år
1995 3 500närmare eller 6närmare % hela livsmedelsin-personer av
dustrins antal sysselsatta och dessa branscher svarade år 1995 för 8,7 %

hela livsmedelsindustrins forädlingsvärde.av Av intresse för denna
sektor de intill branschenär stående distributionsbolagen. Dessa bolag
beräknas sysselsätta 1 300 Den svenska bryggeriindustrinca personer.

den endaär industriverksamhet efter Sveriges EU-inträde inte be-som
driver sin verksamhet under konkurrensneutrala marknadsforhållanden.

7.2.1 1.2 Produktskatten på öl

Sedan den 1 januari 1995 kan svenska konsumenter tullfritt införa 15
liter öl utlandsresa. Detta tidsbegränsatär ett undantag.per Fr.o.m. år
2000 gäller EU:s regel tullfri införsel 110 liter öl utlandsresa.om av per
Gränshandeln öl ökat kraftigt, speciellt mellan Sverige ochav Dan-
mark, på grund den betydligt lägre produktskatten för i Danmark.av
Konsumtionen inom landet tillverkade maltdrycker gick nedav till
480,5 miljoner liter år 1996 jämfört med 530,9 miljoner liter år 1995.
Importen öl ökade från 45,6 miljoner liter år 1995 tillav 50,6 miljoner
liter år 1996. Därtill kommer gränshandeln, främst med Danmark, som
uppskattas till 50 miljoner liter år 1996, vilket viss ökningca är en se-
dan år 1995.

För motverka den ökandeatt gränshandeln med sänktes den 1 ja-
nuari 1997 skatten på starköl med 39 %, samtidigt skatten på 3,5-som
procentigt öl höjdes med 20 och% skattefrittett pånytt 2,8 vo-
lymprocent infördes. Skillnaden i pris mellan svenskt starköl och
danskt öl gick dänned ned så svenskt öl iatt genomsnitt kostar dubbelt
så mycket danskt öl i stället för gånger såtre mycket.som Gränshan-
deln med har emellertid inte gått ned skattesänkningen,trots harutan
enligt branschundersökning fortsatt öka under åren att 1997. Under-
sökningen visar andelen resandeatt köper ungefär likaärsom stor

tidigare, den volym medtas har ökat kraftigt.som men som
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konkur-uppenbarölpåproduktskatten ärpånivånhöga enDen
bryggerinä-danskaDenSverige.ibryggerinäringenrensnackdel för

gränshandeln gente-konkurrensnackdel imotsvarandehaderingen en
anpassade sinDanmarktill dessbryggerinäringen, atttyskadenmot

alkoholbeskattning.

från NorgeläskedryckerImport7.2.1 l av

årsedanfyrdubblatshar änfrån Norgeläskedrycker merImporten av
från Nor-läskedryckerlitermiljonerÅr 1,45importerades19941994.

miljoner6,69mindre än1996 inteoch årlitermiljoner1,86år 1995ge,
fortsätter attimportenvisarstatistiken attpreliminäradenochliter -

öka i år.
in-Sverigesviddetimportökningen är attkraftigatill denOrsaken

läskedryckerförhandelsvillkorenobalans iklaruppstodträde i EU en
fri-Läskedrycker ärEU.till Sverigefrån Norge enimponeradessom

EFTAochmellan EGfrihandelsavtaletsåledes iingårochhandelsvara
Konkur-läskedrycker.påtull2.protokoll Ingen uttas1973årfrån
ochläskedryckeriingårsockerdetpå somprisetrensproblemet är som

nationellttilltillverkningslandrespektivetillinEU-ländemainomköps
sock-emellertidanvändersockerindustri,saknarNorge,pris. egensom

tillverk-billigareinnebärvilketvärldsmarknadspris,tillinköptssomer
Sverige.ii Norgeläskedrycker änforningskostnader

sockerforprisutjämningEU-medlemskapetföretillämpadeSverige
livsmedelsked-isysselsattaantaletmedförtockså attharUtvecklingen
livsmedelspro-dockHär utgörreducerats.starkthardelarolikajans

utveckling-industriellamed denjämförelseiundantagingetduktionen
harcentraliseringenochRationaliseringennäringsliv.övrigtinomen

fortfarande.pågårochtidsperiodlängreunderpågått en
socker-förprisutjämningEU-medlemskapetföretillämpadeSverige
mellan-motsvarandeimportavgiftdvs.läskedrycker, attiinnehållet en
vid im-världsmarknadspris utoch togsprissvensktmellanskillnaden
såledesSystemetvid export.bidragmotsvarande varEtt gavsport.

konkurrensneutralt.
sockerinne-förprisutjämningnågonemellertid intetillämparEU

läske-importeradedendvs.till EU,vid importläskedryckerhållet i om
avgiftnågonläggs inteEUisockerbilligare änmedtillverkatsdrycken
Enligtprisskillnaden.motsvarandeläskedryckenimporteradedenpå

konkwrensnackdeldettainnebärbedömningjordbruksverks enStatens
ilitersflaska1,5kr0,65påläskedryckstillverkaresvenska perför ca

norsktpåprisskillnadenbedömskonsumentledetproduktionsledet. I
1,5kr1,50-2,00prisskillnad på perEU-socker motsvararespektive en

läskedryck.litersflaska
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Den svenska årsförbrukningen socker för läskedryckstillverkningav
är 50 000 vilket enligt branschenton,ca innebär merkostnad fören
produktionen i Sverige på 175 miljoner kronor årligen jämförtca med

motsvarande produktion skulle ske iom Norge. Ett läskedrycksföretag i
Sverige, har 25 % marknaden,t.ex. skullesom således kunna mins-av
ka sina kostnader med 40 miljoner kronor förläggaca attgenom pro-
duktionen till Norge.

Importen från Norge har vuxit dramatiskt under 1997 ochsommaren
torde enligt branschens bedömning uppgå till 10-15 % försäljning-av

Det i första handär de butikskedjornasen. stora inköpare importe-som
läskedrycker under varumärke,rar eget "private label", utnyttjarsom

denna möjlighet.

7.2.1 1.4 Synpunkter från branschen

Den svenska bryggerinäringen det gällernär beskattningen av-öl,anser,
skatten måsteatt sänkas till dansk nivå för näringen skallatt få konkur-

rensneutrala marknadsförhållanden med dansk bryggerinäring. Det in-
nebär sänkning skatten med ytterligareen 50 %. Alternativetav tillca
den sänkningen gränshandeln fortsätterattanses stiga. Frånvara att
branschen framhålls också det högstatt är sannolikt förhandlingenatt

införselgränser år 2000 kommerom innebäranya Sverigeatt måsteatt
inteacceptera, 110 liter, långt de 15 liter/personänom gällermer som

i dag i tillåten tullfri införsel vid utlandsresa. Detta innebär ytterliga-en
sänka beskattningenatt öl.re press av

När det gäller importfcirhållandena för läskedrycker från Norge an-
Livsmedelsindustrierna LI och Svenskaser Bryggareföreningen att

rådande situation heltär oacceptabel och konkurrensneutralaatt han-
delsvillkor mellan EU och Norge måste återskapas.snarast Detta bör
ske i samband med de under hösten 1997 förestående EES-förhand-
lingarna mellan EU och Norge.

Övrig7.2.12 livsmedelsindustri

7.2.12.1 Inledning

Övrig livsmedelsindustri är omfattarrestgrupp helt olika indust-en som
riverksamheter såsom tillverkningt.ex. potatisprodukter,pasta,av se-

ketchup, kryddor, jäst- och bakpulver,nap, buljonger, äggpul-soppor,
Hela denna heterogena företag tillverkarver m.m. oftastgrupp av pro-
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7004drygteller%Omkring 8förädlingsvärde.högtmeddukter ett -
arbetade årlivsmedelsindustrinhelainomsysselsattadeavpersoner - detredjedelarTvålivsmedelsindustriföretag. an-avdessainom1995

utlandsägda.delmindre ärföretagprivatägdaarbetar iställda envarav
ägdaföretagåterfinns inomanställdade avtredjedelenResterande av

förår 1995 närmaresvaradedelbranschDennalantbrukskooperationen.
År uppgick1996förädlingsvärde.livsmedelsindustrinshela%10 av

miljarder1,9tilloch importenkronormiljarder1,6till caexporten ca
kronor.

potatisprodukterFörädlade7.2. 12.2

Odling

direktkonsumtion,tillfärskpotatisindelas ikanpotatisforMarknaden
förbe-tillindustripotatisdirektkonsumtion,ochlagringförmatpotatis

fabrikspo-avsaluförutsädespotatis samtprodukter,färdigaellerredda
stärkelseproduktion.förtatis

produk-ha50034 äromkringpåodlingsarealensammanlagdaDen
tabell 7.5.iredovisastionsinriktningen

potatisodling.Produktionsinriktning7.5Tabell av

odlareAntalAntal haProduktionsinrikining
3000002Färskpotatis
000600020Matpotatis

lndustripotatis pommes
5003 000producerasfrites m.m.

stärkelseFabrikspotatis
8000008produceras
400500lUtsädespotatis

RiksförbundPotatisodlaresSverigesKälla:

fabriker ifyratilllevereras000300omkring tonFabrikspotatis -- potatisstärkelse.00060till tonförädlingförSkåneoch iBlekinge ca
Om-skogsindustrin.tillfrämst00040omkring tonlevererasdettaAv

stärkel-förädlademycketlikaochpotatisstärkelse av000kring 10 ton
marknadentekniskaDenlivsmedelsindustrin.tilllevererassekvaliteter

där-harLivsmedelsmarknadenregleringar.förföremålvarithar inte
för-branschen attFrångränsskydd. enhaft uppgesetttidigareemot
000till 20000från 10förädlade stärkelserförkapacitetendubbling av
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behövs förton rationella, konkurrenskraftigaatt enheter skall kunna
skapas. De ökade volymema räknar branschen med kunnaatt påavsätta
delvis Östeuropa,marknader såsom Japan ochnya USA.

Försäljningen potatis uppgår i primärledet till omkringav miljarden
kronor. Försäljningen potatisprodukter, färsk potatis,av potatismos,

frites till konsument uppgickpommes år 1996 tillm.m. 4,5 miljarderca
kronor.

F örädling

Odlingsarealen för industripotatis uppgår till drygt 3 000 ha. Vissa fö-
får sin råvararetag kontraktsodling, bl.a. Procordia Food, OLWgenom

och Estrella medan andra bl.a. Scanfood, Toppfrys och Vättempotatis
köper råvara på öppen matpotatismarknad. För vissa fárdigprodukter
krävs speciell råvara avseende storlek och innehållsort, sockerhalt,av
vilken inte finns tillgå på denatt öppna matpotatismarknaden utan
måste specialodlas.

Industripotatis förädlas konserveringt.ex. på burk, djupfrys-genom
ning i form frites och liknande produkter, torkas i formav pommes av
potatismospulver och förädlas till chips. Av 250 000 industripotatis,ton
används 75 000 till frites,ton 40 000 till potatismospul-ca tonpommes

35 000 till tärningar, klyftor,ton kroketter,ver, potatisbullar m.m.
Resten går till konserverad och vakumförpackad potatis chips isamt
olika former och smaker.

Odling industripotatis regionaltär viktig näring i södraav Sveri-en
skapar sysselsättning i odlingsledet,ge, inomsom lagringtransport,

och sortering inom förädlingsindustrin.samt Därtill kommer sysselsätt-
ning inom bl.a. verkstäder och maskintillverkningsindustrin. Antalet
sysselsatta uppskattas till 2 000 årsarbeten.sammantaget ca

Råvarupriset har sedan EU-inträdet ökat kraftigt. Vid EU-inträdet
upphörde det svenska arealbidraget för potatis på 900 kr/ha och förca
altemativgrödor spannmål höjdest.ex. arealbidraget 2 200 kr/ha.
Sockerbetsodlingen och stärkelseproduktion fick kvoter och för sock-
erbetoma etablerades mycket hög prisnivå och därmed förhöjt täck-en

Ävenningsbidrag till odlama. EU:s stöd formi produktionsbidragav
till potatisstärkelseindustrin för upprätthålla konkurrenskraftigaatt pri-

i förhållande till stärkelse producerasser i tredje land påverkarsom
förutsättningarna för industripotatisodlama. EU-medlemskapets nya
förutsättningar har medfört höjda råvarupriser för industripotatis med

35 %.ca
Före EU-inträdet fanns variabel införselavgift för atten uppväga

odlingsnackdelar mellan Sverige och exempelvis Nederländerna. Av-



Kapitel 2157167SOU 1997:

jordbruks-I Statensöre/kg i snitt.till 50uppgickför råvaragiften ca
till-förkg potatisåtgick 3 attdetstandardkalkyler t.ex.attverks antogs

potatis-kgtillverka lförpotatisoch kg6frites attkgverka 1 pommes
färdig-potatisdelen igränsskydd påpraktikeninnebar i ettDettamos.

kr/kg.3respektive1,50på cavaran
förädladeförimportandelenökadeupphördegränsskyddet po-När

konkurrenstryck på denhårtråderkraftigt. Dettatisprodukter ett svens-
Belgien.ochNederländernaiaktörerfrånspecielltmarknaden storaka
SverigetillNederländernafrånpotatisprodukterförädladeImporten av

Dettatill 50026från 300 ton.EU-inträdet 13 tonsedanfördubblatshar
iimportandelendärhårtfrites-marknaden extradrabbathar pommes

denOm%.40importandelenEU-inträdet%. Före65dag cautgör var
det be-hadeSverigeodlats iskulle haställetipotatisenimporterade

till 20-lettharökande importenodlingsareal. Denha ca4002hövts ca
till konsument.priserlägre25 %

importmedan mat-kraftigtökatharpotatisförädlad avImport av
finnsSverigedet idåomfattningbegränsadiförekommerbarapotatis

kvalitets-ochtransportkostnaderhögaberoende påskyddnaturligtett
EU-inträdetefterdärförharmatpotatisodlingen ävensvenskakrav. Den

konkurrenternadefrånråvaraimport storaskyddfungerande mot avett
håll-med kortför chipsdeltill vissgäller ävenNederländerna. Dettai

ömtålig.ochskrymmandeförpackning ärochbarhet somen
satsningargjortnäringenharbranschen storaförföreträdareEnligt

harindustriodlargruppenkonkurrenskraften. Inom manförbättraför att
utvecklingochforskningpåbevattningsanläggningar, satsatiinvesterat

tillstensträngsläggninginförtodlingsteknik,ochpotatissorterav nya
handelsgödselanvändningminimeratochåkermarkstenrikföljd avav

har investe-industriverksamhetenmiljön. Inomskonaförsökaför att
harsatsningarochutbytenuppnå högrekunnaförgjortsringar att

Vidareproduktionen.iarbetskrävandeförenkla momentförgjorts att
aktivi-kostnadssänkandeproduktutveckling,förgjortssatsningarhar

overheadkost-minskningochliksomvarukedj översynhelai avteter an
förändringar.strukturellanader genom

utlandsägdaförbetydelseSveriges7.3

konkurrenssituationföretags
inter-harlivsmedelsföretagutlandsägdafemidirektörerVerkställande

dehurfå ut-varit störstahar vetaintervjuerna attmedSyftetvjuats.
produk-för utveckling,basSverigeuppleverföretagenlandsägda som

dessadet iUtlandsägandetförsäljning. gör attochinvesteringartion,
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företag finns kunskaper företagandets villkor i Sverige i jämförelseom
med andra länder. Rapporten sammanfattas i det följande.

7.3. 1 Marknad

Fyra de intervjuade företagen har Nordenav marknad. Med densom
basen blir marknaden tillräckligt för vissstor efterfrågevolymatt en
skall kunna medmötas rationell produktionsstruktur. Skalfördelaren
uppnås också inom marknadsföring och inköp med Norden af-som
farsenhet. De internationella företagenstora måste i den interna kon-
kurrensen investerings- och FoU-medel kunna visaom attraktiviteten
för i konkurrensägarna med andra marknader med högre tillväxt. Detta
åstadkoms söka tillväxtnischer,att effektiviseragenom ochattgenom
skapa god lönsamhet, i viss månsamt marknadsexpansion. Dan-genom
isco Sugar på grundär sockerregleringen starkt nationellt knutet,av

det danska ägandet och möjligheternamen till synergier och bench-
marking med danska systerföretag ändå optime-mönsterger samma av
ring verksamheten med Sverige delav verksam-störreettsom en av
hetsområde. Det intressantär Nestlé ochatt notera Unileveratt sinagett
dotterbolag i Sverige, Svenska Nestlé respektive Van den Bergh Foods,
det övergripande för den nordiska marknaden.ansvaret

Östeuropa tillväxtmarknadär intresserar samtliga företag.en som
Det pågår diskussioner i alla företagen hur dessa marknader skallom
hanteras vad likt och oliktär och vilken struktur påsom verksamhe--

Östeuropabäst.ten Allaär är överenssom erbjuderatt möjligheterom
och tillväxten kan bliatt stor.

De intervjuade företagen uppvisar inom deatt multinationellaman
företagens struktur kan nå exportframgångar. Kraft Freia Marabous
Dajm och Nestlés i tvåpytt är exempel. Marknadsföringenpanna av
den svenskproducerade produkten sköts det bolag finns påav som av-
sättningsmarknaden. En svensk anläggning producerar och säljer till
internt avräkningspris, vilket skapar kostnadsfördelar i den svenska
produktionen och incitament till vidare produktutveckling.

7.3.2 Konkurrens

Konkurrensen definieras de olika företagen på produkt- ellerav pro-
duktgruppsnivå. Dessutom finns inom företagens sortiment skillnader
vad möjligheter tillvarata stordriftsfördelarattavser olikai delar av
sortimentet. En speciellt intressant konkurrentrelation den till han-är
deln. Flera företagen beskriver samverkansrelationerav med handeln,
exempelvis inom Efficient Consumer Response-projekt. Samtidigt upp-
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Även beträffandelabels.från privatekonkurrenstydliglever man en
företag-mellanskillnader ifinnslabels synsätttill privateinställningen

pragmatisklabels tilltill privateleveransvägranfrån syn-en meren -
andra livs-tillkvaliteter. Leveranserhar unikadet intelevereraatt som

sammansättningsfabrikertillkomponentleveransermedelsföretag,
upplevs inteMcDonaldssåsomcateringföretagtilloch leveranser som

hot.samma

skaparkompetenserochTeknologier7.3.3 som

konkurrenskraft

viktigasärskiltkompetenserochteknologierBland de somangessom
Häringredienser.och ärnäringsaspekter,produkternas recepturnämns

utomordent-hygienhälsa ochsäkerhet,kroppen,ochmedallt avmaten
gällerdetstarkhemmabas närSverige ärbetydelse.ligt är somstor en

frågor.dessaikonsumentermedvetnaharochkompetensdenna typ av
trendpåframkantenSverige ligger ieftersomtillgångDetta enär en

länder.mångaibli tydligarekommer attsom
få bättreförbetydelseprocesstelmik attär storVidare att avanges

hörTill bildenförpackningskoncept. attfungerandevälochprocesser
alltblipåindustrinoch väginförande attunder ärtekniker merärnya

kapitalkrävandeochiskall investerahögteknologisk. För att nyman
demotiveraförhemmamarknademellertid attteknologi krävs storen

förpackningsle-ochmaskin-,frånOmkostnaderna.fasta process-man
intesåteknologi,flexibel attframkunde mantaverantörema meren
för-iproduktseriergöra sammaatt sammatvungen avenormavar

för mindrekonkurrenskraftenskulleskalekonomi,fåpackning för att
och intressantbli möjligtdåskulle attDetökamarknader avsevärt.

hälsa,renhet,påsärskilda krav sä-därefterfråganlokalproducera för
tillgodoses.kunderåvarukvalitetkerhet och

situationföretagenssvensk-nordiska ärdedrag igrundläggandeEtt
denfallsvenska och i vissa ävendenstorleken påbegränsadeden nor-

hög-påsatsningardiskussionerimarknaden. Detdiska gör att nyaom
kon-produktion, måsteinvesteringar iproduktutveckling,teknologi,

faktorerpositivaandrapåvisanordiska företagendecemcheferna i
storlek.begränsade Intressantmarknadensförkan kompenserasom

fle-ikompetensoch viktigfaktorersådanaidéerflerafinns det omnog
detföregångsland närSverigeTankar är ettföretagen. attomra av

finns,produkter nämntsochhälsosammagäller säkra, ovan,somrena
detintesmakskillnader görregionalaupplevdafinnsdetliksom som

värdeskillnaderseuropeiskt koncept. Dessarenodlatmedlönsamt ett
möjlig-internationella företagetsdetbalanserasemellertidmåste mot

samordningsfördelar.tillvarataheter att



218 Kapitel 7 SOU 1997:167

Alla företagen resursstarka och har delär teknologi ochstoren av
kompetens internt. Emellertid kan nyansskillnad mellannoterasen
Nestlé och övriga deti Nestlé tydligare markerar betydelsenatt deav
interna medan det bland de försövriga utveckladeresurserna, mer re-

kompletterande kompetens från andra företag och köpsonemang om av
kompetens från specialister i närmiljön.

studier denI svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft harav
det hittills betraktats självklart den framgångsrika svenska för-attsom
packningsindustrin tillgång för livsmedelsindustrin skapandetär ien av
konkurrenskraft. Därför det intressant det dennaär i inte-att notera att
vjuundersökning finns kritisk företagen for-iröst atten som menar
paclcningsindustrin skulle kunna bättre vadännu änpartnersvara man

i dag.är

7.3.4 Svenska råvarors betydelse

Det ställt tvivelvarje svensk primärproduktionär med godautom att en
produkter till konkurrenskraftiga priser fundamental betydelse förär av
alla de intervjuade företagen. den Bergh FoodsVan svenskutan raps,
Procordia svensk ochpotatis Danisco Sugar och Kraft Freia Ma-utan
rabou svenskt socker Nestlé svenska leder tillutan utansamt ärtor en
helt situation konkurrenstermer. Därföri samtliga intervjuadeärannan
angelägna markera betydelsen primärproduktionen ochatt av som svar

fråganpå åtgärder för skapa konkurrenskraft talar de intervjuadeattom
inte bara sitt produktionsled, också primärproduktio-eget utanom om

villkor. finns skillnadDäremot det i beroendet svenskastornens av
råvaror från 100 % i och % iDanisco 70 Procordia, denVan Bergh-
Foods och Kraft till i SvenskaFreia Marabou, 50 °o Nestlé. konkur-En
renskraftig svensk därförprimärproduktion vikt för dessaär störstaav
företag.

och7.3.5 kompetensutvecklingFoU

Forskning och utveckling bedrivs internt, de direktaoch kopplingama
till forskningsinstitut inte så omfattande. allaär Så intervjuadegott som
talar däremot betydelsen kontakter maskinleverantörer,med ochom av

tid på studiebesök hos dessa. Företagen för forskningatt sätts avsätter
och utveckling 1-2 % omsättningen. finns de olika företag-Det ica av

formed känna forskning ochatt extern över-en personer ansvar av
blicken den internationella forskningen god. diskrepansDetär ärav en
mellan situationen den beskrivs de företageni här och densom som
ibland framförs beställarkompetensen hos svensk livsmedelsindu-att-
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till forsk-nationell ingångkan hanteraenbartså lågstri är att enman
ningen.

indirektkommaforskningmedKontakten attgenomsynes mera
kompe-används iutbildningsorganisationerochforsknings-olika

och vidare-dels fort-nyrekrytering,delstensutveckling, genomgenom
skeddekompetensutveckling internt,vanligtutbildning. Ett attsvar var

planerades och drevs internt,verksamhetenavsågsmed vilket att men
alltsåkompetenscentra,från kvalificerade ärmed externa somresurser

kompetensutveckling.företagensviktiga i

konkurrenskraftochMyndigheter7.3.6

kostnadernasärregler ökarvill bli medintervjuade företagenDe somav
viktig delländer.andra europeiska Enjämförelse medSverige ii av

ocksåFlera nämndeprimärproduktionen.kostnader ligger idessa pro-
Skiftarbete ikostnader försäsongarbetskraft högre änmedblem samt

för-myndighets-dettaDelvis intekonkurrentländema. utanär enen
utländska speci-särskilt förSkatteregler,Vidarehandlingsfråga. nämns

livsmedelsin-tillbörvidare avsättasalister. Man att resursermeranser
riktad forskning.

hit-livsmedelsnäringenframfördessynpunktEn attvarsomannan
uppmärksamhet.och politikersmyndighetershaft centralatills inte

planet.nationella Manunderskattats dethar påbetydelseBranschens
konkret. Omnågotaktuella initiativendepåväntar att geromsenu

positiva omdömen.myndigheterlokala mestgavs
myndigheterframfördes svenskasynpunkttredje attEn varsom

utländska kolle-medinflexibla jämförelseoch inaivaupplevdes som
intervjupersoner.jämförelserpositivt inämndesNorge ett paravger.

höll sigmyndighetersvenska politiker ochdet viktigtansågMan att
konkurrerande län-lagar och avtal itillämpningeninformerade avom

framfördes.till kreativitetUppmuntrander.

livsmedelsförädlingSmåskalig7.4

Inledning7.4. l

företag med relativtstruktur har antalLivsmedelsindustrins ett stort
endast företagför framgår 850statistiken år 1995anställda. Av att av

Antalet arbets-fler anställda, tabell 7.6.ellerhade 10totalt 4352 se
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ställen med sysselsatta relativt fördelade1-9 jämnt landet,är över se
tabell 7.7.

Antal arbetsställen livsmedelsindustrin, fördelatTabell 7.6 år 1995 inom
efter bransch och storlek i antal sysselsatta.mätt

Bransch 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250- Totalt
Mjukt matbröd och

bakverkfinare 152 89626 275 25 16 s l 191
och fläsk-Kött-

varutillverkning 94 40 36 45 12 10 6 243
ochKreaturs-

tjäderfáslakt 70 27 20 27 19 10 10 183
Socker, choklad,
konfektyr 56 14 3 9 12017 16 5
Fiskberedning och

53ñskkonservering 53 21 16 1l 217
Kvamprodukter 0 105so 6 3 12 4 0
Frukt- och grönsaks-
konservering 25 20 13 l 1 6 3 857

1bAndra livsmedel 11 5 1 8231 17 7
14°Mjölkförädling 5 14 16 22 5 76

4dFodermedel 32 7 l 1 12 0 66
4eGlasstillverkning 21 6 11 55

Maltdrycker 4714 9 5 8 3 3 5
sfKafferostning 213 4 07

33 5hSprit, tobak 19vin, 4 4 3
olja ochMargarin,

sifetter 166 5 0
51 3kKnäckebröd 143 3

Samtliga 309 93 56 2 4351 132 453 277 115
Förklaring ga b c 9150-249, e I n50-249, 10-49,0-, 100-, 1-9, 100-, 1-9,
150-,J1-9, 50-.
Källa: Analys.NUTEK

flertal de ökat intresset förEtt faktorer har under tio årensenaste en
småskaligt livsmedelsproduktion. Med småskalig livsmedels-baserad
produktion vidareförädling livsmedel s.k. milaoföretaghär iavses av
med till anställda. den småskaliga produktionennio Inomupp personer
kan benämndtvå urskiljas. den i fortsättningenIgrenar ena grenen,

vidareförädlinggårdsföretag, sker regel produktion råvaran ochsom av
lantbruks/i företag. Råvaroma hämtas från eller lokalegensamma

tö-trädgårdsproduktion eller från skog, och hav. Flertalet dessasjö av
tabel-har primärproduktion huvudnäring. ingår då inte iDeretag som



SOU 1997:167 Kapitel 2217

lema och eftersom dessa endast företag7.6 7.7 registrerade in-iavser
dustristatistiken under "Livsmedels- och dryckesvaruindustri".

ArbetsställenTabell år 1995 livsmedelsindustrin med7.7 inom 1-9
sysselsatta. Regional fördelning.

Öster- Övr.Bransch Stock- Skåne Mellan- HelaVäst- Norra
holms- götland syd- Sverige Sverigesverigesve-

rige sverigereg.
Mjukt
matbröd och
finare bakverk 197 108 178 8735 147 149 901
Mjölkförädling O 0 7 14- - - -

ochKött-
fläskvarutill-
verknin 24 25 3 19 29 13419 15g

ochKreaturs-
fjäderfáslakt 16 18 9 2 l l 19 22 97
Maltdrycker,
mineralvatten
och läske-
drycker 230 5 7 3 4 3-
Frukt- och
grönsaks-
konservering 4 8 6 454 6 8 9
Sprit, vin och
tobak 0 0 0 0 0 3- -
Fiskberedning
och fiskkon-
servering 9 2011 17 11 5 74-

oljaMargarin,
och fetter 0O 4 3 0 9- -
Beredda
fodermedel 12 395 17 - - - -
Glasstillverk-

4ning 3 4 3 3 278 -
Knäckebröd 0 0 0 30 0 5-

4Kafferostning 100 - - - --
Kvampro-
dukter 611 4 28 9 17 11 86
Andra
livsmedel 4810 13 4 8 3 37
Samtliga 321 73 184 234 264 1585299 210
Källa: Analys.NUTEK
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småskaliga livsmedelsproduktionen inom denandra denDen ärgrenen
och charke-livsmedelsbranschen, småbagerierkonventionella t.ex.

sannolikt harföretag sin storlek vissaturiföretag. Detta är som p.g.a.
skiljer från andrai övrigt inte sigbehov och förutsättningar, men som

tillväxtpotential.företag. Många harsmå och medelstora en
konsu-viktig utgångspunkt ismåskalig/lokal produktion harEn en

matkulturför miljö, närhet,och intressevärderingarmentens ursprung,
till ökat för småskaligbidragande faktor intresseEn ettannanm.m.

ochfrån utvecklingen lantbruketlivsmedelsförädling kan härledas inom
faktorer har bidragit tilllandsbygden.förändringsprocesser på Dessa ett

landsbygden harföretagandet på i sinVidgat på generatsynsätt tursom
affärsidéer.antalett stort nya

gårdsbaseradsmåskaliginventeringSverige harI aven noggrann
bl.a.län. bakgrundVästerbottens Motlivsmedelsförädling gjorts i av

hushåll-och frånfrån Svenskerfarenheter Lantmatdenna inventering,
storleks-till iandelen gårdsföretag i Sverigebedömsningssällskapen

siffrorna skall beaktas,Osäkerheten iföretag.ordningen 200-1 5001
bild omfattningen.relativt goddessa bör ändå avge enmen

viktig ochlivsmedelsindustrismåskaligUtvecklingen inom övrig är
kapitelförslag iöverväganden ochomfattas de beskrivningar,i som ges

beskriva situationenkommerfortsatta delen detta avsnitt,Den attav
gårdsföretagen.småskaliga gårdsbaseradeför de

gårdsbaseradsmåskaligutveckling förAktuell7.4.2

livsmedelsförädling

utvecklassmåskaligt gårdsbaserade förädlingendenFramtiden för pa-
polariseras. alltoch Utvecklingennegativt. Denrallellt både positivt

förleder till ökat intressestorskaliga produktionenkoncentrerademer
uppfattaskonsumentenlivsmedel många gångersmåskaliga som av

behov och värderingar.och tillgodosermiljövänlig nyasom mer
hur självainte endast råva-livsmedel bestårMiljöriktigheten i ett av

förädlats och hanteratshar i övrigthur denhar producerats, utanran
Inledande forskning, där småskaligtdenkonsumtionstillfállet.fram till

till konven-miljöpåverkan relationförädlingens igårdsbaserade sätts
mellannyligen påbörjats samarbetelivsmedelsproduktion, har itionell

och SIK.SLU
in-och därmed följande centraliseringrationaliseringenökadeDen

dentillnödvändig med hänsynlivsmedelsindustrin sannoliktärom
regio-Dock påverkas denEU-marknaden.tilltagande konkurrensen på

svenskalivsmedelsproduktionen. Inala balansen och sysselsättningen i
in-framför allt Sverigesmed sysselsättning, iregioner vikande norra

oftaframhållsMellansverige,land och höglandsornråden i Syd- ochi
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lokalt baserad livsmedelsproduktion viktig del i regionensen som en
framtida utveckling. haAtt livsmedelsproduktion upplevs ock-en egen
så ha symbolvärde då det gäller skapa framtidstro och självkäns-ett att
la.

vital småskaligtEn gårdsbaserad förädling torde i viss mån också
kunna "plantskola" för tillväxten affärsidéer ochutgöra ut-en av nya
veckling företag. kan också spelaDen viktig roll dåstörre störremot en
det gäller utvecklingen Sverige turistland.av som

och HushållningssällskapenSLU har under femton bedrivitår aktivt
utvecklingsarbete inom området ofta i samarbetsprojekt. harSLU i-
första hand för utvecklingsarbete riksnivåpå med projektansvarat som
Svensk Lantmat, Norrmat, Landsbygdens Marknadsråd, utbildningar i
småskalig livsmedelsförädling i samarbete med Jordbruksverket samt
internationellt samarbete i och Norden.Europa i

Flera statliga verk, myndigheter och organisationer bl.a. Jordbruks-
verket, Glesbygdsverket, NUTEK, Livsmedelsverket, länsstyrelserna
LRF m.fl., såväl på nationell regional nivå, har också genomförtsom
olika insatser området.inom harDet inte varit möjligt utred-inomatt
ningens genomgripande analys omfattning och ef-göra överramar en
fekterna de olika organisationemas arbete.av

Från branschens sida finns på nationell Riksföreningennivå Svensk
Lantmat Svensk Lantrnat har i dag drygt 300ett gemensamtsom organ.

riksföreningmedlemmar och består antal före-regionalasamt ettav en
ningar.

Konkurrenslagen7.5

alla branscherInom pågår ständigt arbete för nå ökad effektivitet.att en
kan förhållandenDetta det företagetinom eller mellan före-avse egna

och dess relationer, såsom leverantörer och kunder. Sam-taget externa
arbete kan ibland också ske med företag inom bransch ettsamma -
samarbete för varje deltagande företagen skall nå ökad effektivi-att en
tet.

Konkurrenslagens bestämmelser och lagens tillämpning vilkaavgör
former samarbete tillåtna. Den konkurrenslagen,svenskaärav som

trädde krafti år 1993, kopia EG:s konkurrens-är närasom nog en av
regler. Konkurrenslagen innehåller sålunda principiellt förbudett mot
konkurrensbegränsande samarbete. Genom generell utformningen av
bestämmelsen avtal mellan företag förbjudna de har till syfteär attom
begränsa eller snedvrida konkurrensen på den svenska marknaden på

märkbart eller de sådant resultat.ett sätt ettom ger
Med bibehållande konkurrenslagens generella förbud har dockav en

mängd inskränkningar gjorts. med högstFöretag sammanlagt 200 mil-
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praktisktkoncemnivå kanomsättning år påjoner kronor i tagetper
marknadsandelende önskar intesamarbeta alla formeri över-omsom

stiger 10 %.
föreningar,lantbruksföreningar, ekonomiskaMedlemmar i primära

andra företag be-enskilda lantbrukare ellervilkas medlemmar är som
skogsbruk, tillåtsträdgårdsverksamhet ellerjordbruk,driver sär-genom

samverkanha omfattandebestämmelser konlcurrenslagenskilda i att en
föreningarna.inom

innebär företagengmppundantag.s.k. Dessafinns 8Det attäven
samarbetekonkurrensbegränsandefår haförutsättningarunder vissa ett

särskilt fall.sökas varjbehöver iundantagutan att e
och försäljningssamar-bl.a. inköps-finns för visstGruppundantag

samarbeteproduktionskedjan för inommellan olika led ibete samt
samarbete inommöjliggörgmppundantagfinns ocksåFoU. Här ett som
marknadsande-mindredetaljhandeln. Mindre kedjor 15 %kedjor i än

tillåts ha oli-marknadsandelar,mindre %och kedjor 35lar änstörre
undantaget.preciseras ikonkurrensbegränsningarka som

förbudkonkurrenslagenbestämmelser iAndra centrala motavser
företagsförvärv.och prövningdominerande ställningmissbruk avav en

praxis be-ställning- sådan har idominerandeföretag medEtt enen
ellermarknadsandelen uppgått till 40 %föreliggadömts kunna när mer

tillämpa olika priserdiskriminerandepåfår inte gentemotsättettt.ex.-
kunder.sina

till Konkur-konkurrenslagen anmälasenligtföretagsköp skallEtt
tilluppgår minstpå koncemnivåårsomsättningrensverket köparensom
till minstuppköpta företagets omsättningoch detmiljarder kronor4

Även skad-företagsköpvid prövningmiljoner kronor. är100 ettav om
ställ-dominerandeförstärkerskapar ellerfrågan köpetligt, är enom

central betydelse.ning av
från förbudetbedömningen undantagkonkurrensrättsligaVid den av
dominerandemissbruksamarbete,konkurrensbegränsandemot av en

bety-marknadsandelen mycketföretagsköp harställning och storett en
delse.

övervägandenUtredningens7.6

Allmänt7.6. 1

för konsumenternafördelaktiglivsmedel har varitPrisutvecklingen på
livsmedelför KPI Livs-konsumentprisindexunder Medanår.senare

meddess helhet ökadeKPI i1980-talet med 129 %medel under steg -
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iunder 1990-talet fram juni 1997livsmedelsprisemahar108 % t.0.m.-
Under 1990-talet ökade konsumentprisemamedstället sjunkit 4 %.ca

har således skett. EU-kraftig real prissänkningmedtotalt 23 %. Enca
den tidigare från import-ökad konkurrens påinträdet har medfört en

för-medfört betydandeharskyddade marknaden.konkurrens Detta ett
mejerisektorn.slakt/chark ochindustrier, såsomändringstryck för vissa

effektivitetföretagen för ökadendast inomFörändringar pågår inte
ochmedfört struktur-harkonkurrenssituationenden ävenutan nya

handelshinder internationella företagägarförändringar. På grund av var
försälj-land därproduktionen till dettvingade läggatidigare ävenatt

marknadråvarutillgång,skedde.ningen Numera transporter, m.m.om-
produktionsförut-till det land därproduktionenmedger detta förläggs-

sättningama är. mest gynnsamma.
nedläggningUnileverkoncemensexempel på dettaEtt är av marga-

margarin-utökning kapaciteten förFinland ochrintillverkningen i av
kon-siktUnilever också påHelsingborg.tillverkning i överväger en

Tyskland ochtillglassproduktionen i Europa Sverige,centration av
produktionfärd koncentrera siniFrankrike. Kelloggs attvarauppges

Tyskland, Storbritannien och Spanien.tillfrukostrnat i Europaav
produktionsenheternärvarande omkring 200 i Europa.forNestlé har

till färre och enheter pågår.produktionenkoncentration störreEn av
ägandet under 1990-talet denförändringenpåtagliga ärDen mest av

utlandsägda företa-utlandsägda företag.andelen Deökadesuccessivt
lantbrukskooperationens industriföre-anställdahar fler ännumeragen

anställda inom livsmedelsin-totala antaletdetOmkring 28 %tag. av
År andelenutlandsägda företag. 1993anställda idustrin år 1996 varvar

20 %.ca
inomhar sinaUnilever, Nestlé och Philip Morris genom resurser

inarbetadeochmarknadsföring i skilda länderbl.a. kunskapenFoU, om
harmultinationella företagenkonkurrenskraft.varumärken Destoren

då in-Stordriftsfördelar nåsofta också brett produktsortiment. t.ex.ett
dendettaexempel på Vanmarknadsföring och logistik. Ett ärom

djupfryst degbake-off-produkterBergh Foods Unilever trans-som
också iGlace-Bolaget ingårtransportfordon.i Glace-Bolagetsporteras

Unileverkoncemen.
omkringlivsmedel uppskattashandeln medinternationellaDen vara

Även motverkarfärskhet inter-behovetkonsumtionen.%10 om avav
och invandastarkt traditionerhandel påverkas dennanationell även av

NescaféNestlé tillverkar iexempel på dettasmakriktningar. Ett är att
dock fåtal ställen.för olika delar världen, på72 varianter ettav

ochprimärproduktionsamband mellanfinns avgörandeDet ett
deninhemska krympertillgång till råvarorlivsmedelsindustri. Utan

livs-inhemskväsentligt. Samtidigtlivsmedelsindustrinsvenska är en
jord-vidareforädling landetför inödvändighetmedelsindustri aven

8 17-1427
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bruksråvaror. Utredningen har tidigare pekat på behovet riksda-attav
inom de där bestämmaSverige kan fastställer rikt-vissagen ramar- -

linjer for livsmedelsnäringen för tilltro till framtiden och investe-att en
ringsvilja skall skapas. genomförandeEtt utredningens förslag förav

öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft skall också på sikt ökaatt
leveranserna råvaror till livsmedelsindustrin.av

Sveriges tidigare inhemska reglering inom jordbruket och de-stora
lar livsmedelsindustrin har dels skyddat företagen från utländskav
konkurrens, dels förhindrat industrin utvecklas på internationellatt en
konkurrensmarknad. Utredningen denna del livsmedelsin-attanser av
dustrin i har behovSverige omvandla och effektivisera sinett attav
verksamhet för dels klara konkurrensen på den inhemska markna-att
den, dels kunna konkurrera på exportmarknaden.att

Genom ägarsambandet mellan råvaruproduktion och förädling deär
producentkooperativa industriföretagens utveckling betydelse.storav
Grundprincipen ägare/föreningarssamtliga medlemmar skall be-att
handlas får förhindralika, inte rationella, företagsekonomiskaatt as-
pekter skall vägledande för industriföretagens inköp råvarorvara av
från central betydelse för desina Av producentkooperativaägare. en
industriföretagens framtid också företagen får tillräckligtär att ett över-
skott för i tillverkning och marknadsföring,investeringar densom nya
konkurrenssituationen efter EU-inträdet kräver.

redan tidigare internationellt konkurrensutsatta delen livs-Den av
medelsindustrin, såsom glassindustri, choklad- och konfektyrindustri

malt- och läskedrycksindustri godi i interna-samt stort settsynes vara
tionell konkurrenskraft. Utredningens förslag syftar till den-ävenatt ge

livsmedelsindustrindel i Sverige ökade förutsättningar tillna av expan-
sion.

Utredningen vill starkt i likartadekonkurrens-poängtera att stort sett
förutsättningar med konkurrentländer finnas,Sveriges måste om ar-
betstillfällen och industriproduktion skall bevaras och utvecklas i lan-
det.

Avgörande för livsmedelsindustrin produktioneni Sverige är att om-
fattar konsumenterprodukter efterfrågar och dessa produkterattsom
produceras effektivt. detta skall ske fordrasFör såväl effektiva före-att
tagsledningar kompetent personal. Effektiviteten for livsme-som annan
delsindustrin i landet kan bl.a. höjas insatser ochinom FoUgenom
kompetenshöjande utbildning. frågor behandlasDessa vidare kapiteli

Efter vad gällerår 1995 EU-marknaden, den svenska livsme-är,
delsindustrins situation helt tidigare. produktions-EU:sänen annan
kvoter, på mjölk och socker, visserligen obegränsadeintet.ex. ger

EU-länder. Medmöjligheter till till andra påsatsningar produk-export
dockförädlingsvärde betydande möjligheter formed högtter ett ger
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marknads-EU-länder. företagentill Tapparökning övrigaexportenav
kött/-skett Sverige på vissahemlandet såsom det iandelar i -
tillmöjligheterdetta ocksåoch mejerivarorcharkprodukter enger-

EU-länder.till andraökad export
förkonkurrensförutsättningamasärskilt studeratUtredningen har

och bagerier.kvarnarslakt och charkuteri, mejerier samt

CharkuteriindustrinSlakt- och7.6.2

Charkuteri7.6.2. 1

köttindu-den totalabetydelsefull delCharkuteriindustrin utgör aven
köttråvaranvidareförädlinginnebärVerksamhetenstrin. motaven

ochproduktutvecklingMöjligheten tillkonsumtionsfárdig produkt. an-
Charkuteri speci-smakriktningar inomtrender ochtillpassning ärnya

skillna-betydandeproduktergäller för dennaSamtidigtellt typstor. av
områden, främst in-geografiskatradition mellan olikaochder i smak

beakta inteaspekt viktignationellt. Dennaternationellt är attävenmen
förproduktsegmentutvecklingen dettadet gäller export-minst när av

marknadema.
in-lönsamhetsutveckling inomförförutsättning positivviktigEn en

och köttprodukter. Genomvidareförädling köttökad attdustrin är aven
ochsäkrabekväma, hälsosamma,behovkonsumenternastillgodose av

och smak,upplevelsemed iprodukter variationmiljöanpassade stor
den mind-beroendetökas, samtidigtlönsamhetspotentialenkan avsom

kraftfull på FoUminskar. satsningråvaruförsäljningenprisstabila Enre
kött-vidareförädladeutvecklingunderstödjerområdeninom avsom
kon-den svenska köttindustrinstill förbättraskulle bidraprodukter, att

exportfönnåga.kurrenskraft och

Griskött7.6.2.2

EU-inträdet harförefrihandelsprodukteravsaknaden heltGenom av
Importkonkurrenskonkurrenssituation.kommit i heltköttsektom en ny

på köttpro-Konsumentprisemabetydande prissänkningar.medförthar
grund 1990 årspåredan omkring år 1990började sjunkadukter av

falla.ytterligareEU-inträdetför efterjordbrukspolitiska reform att
slakteri och styckning.främstlönsamhet inomlågmedfördeDetta en

griskött på grundprishöjningar pådockskedde1997Under våren av
hos grisbesättningar i Taiwan.sjukdomarochNederländernaisvinpest
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Priserna till den svenska svinproducenten från knappt kr/kg12steg
under första kvartalet 1997 till kronor16 i början juni 1997. Där-ca av
efter har priserna sjunkit till 13-14 kr/kg andra halvåret 1997. Den
svenska köttsektorn svinuppfödare, slakteri- och charkuteriindustri- -
måste inriktad hårdpå konkurrens såväl på den svenska mark-vara en
naden internationella marknader.som

De danska slakterierna flera gånger deär svenskastörre än största
slakteriema. förRepresentanter de modernare svenska slakterier-större

de dock vid effektiv primärproduktion, kommeratt haattna uppger en
tillfredsställande konkurrensläge förhållandei tillett de danskastora

slakteriema, kapacitetsutnyttjandet kan hållas på hög och jämnom en
nivå.

Vid svinuppfödning åtgår omkring 4 kg spannmål för kglatt
griskött skall produceras. Den svenska spannmålsproduktionen under
åren 1996-1997 beräknas uppgå till 6 miljoner dettaAvton.ca an-
vänds miljoner3-3,5 foder till uppfödning huvudsakli-tonca som av

gris, nötkreatur och kyckling. Drygt miljon spannmåltongen en ex-
Spannmålsprisema världsmarknadenpå har i regel be-porteras. varit

tydligt lägre priserna i Sverige och i EU. Kan spannmålenän i stället
foder i Sverige till priser inomavsättas eller påEUsom samma som

världsmarknaden, förbättrade förutsättningar för svinuppfödning,är
slakt och viktiga söka vidareutveckla. ökadEn produktion iexport att
Sverige miljoner2 grisar skulle innebära ökad foderkonsumtionav en

spannmål med 630 000 ton.av ca
Till skillnad från nötkött produktionen svinkött begränsadinteär av

ekonomiskt regelsystem förhindrar medlemsländerEU:sett attav som
konkurrera fritt. Danmark har sedan sitt inträde ökat slakti EU sin av

frångris miljoner10 vid EU-inträdet till 21 miljoner grisar årca ca
1996. Uppemot 80 % intäkterna den danska grisproduktionenav av
kommer in intäkter från exportmarknaden. Aktuella satsningarsom
pekar på danska uppfödare redan år 1998 försöker öka svinpro-att att
duktionen med miljoner2 grisar. Genom detta de danskasträvarca
livsmedelsproducentema få ungefär hälften det marknadsutrymmeav

uppstår den nederländska neddragningen på grund svin-som genom av
NederländernaI planeras obligatorisk neddragningpesten. nu en av

grisbeståndet med 25 1996 basår,% dvs. från miljoner till15 drygtär
11 miljoner djur.

finnsDet två för näringen viktiga faktorer. första hur deDen in-är
hemska företagen skall kunna betydande del den konsumtions-ta en av
ökning griskött sannolikt förestående. andraDen hurär ärav som en
ökning skall nås. grundläggandeDe kraven för dettaexporten attav
skall lyckas produkterna både till pris och kvalité skall kon-är att vara
kurrenskraftiga. Salmonellafrihet och frihet från användning till-av
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uppfödningsförhållandenväxtbefrämjande medel foderblandningar,i
kvalitetsargument.några godaärm.m.

för slaktsvinen har hittills underslakteriemas betalningsvenskaDe
slakteriema betalat.legat mycket vad de danskaEU-medlemskapet nära

År öre/kg högre igenomsnittsbetalningen bliberäknas 20-301997 än
Danmark.

mind-slakteriema betalade år 1996 i genomsnitt 80finskaDe öreca
Finlandinköp slaktsvin de svenska slakteriema. Ikilo vid änre avper

Årnationellt övergångsstöd. 1997finns fram år 1999 utgörettt.o.m.
kraftiga finska nationella stödet till jord-kr/kgstödet Det5närmare .

för finska slakteriema sinatorde ha möjlighet debruket attgett pressa
tidigare höga investerings-inköpspriser. utgårDessutom nämntssom

stöd Finland.i
charkuteriföretagensför slakteri- ochförutsättningarViktiga expan-

internationella marknaderkonkurrera påför möjlighetension och att-
konkurrentländema likvärdigamedSverige harföretagen iär att pro--

effektivitet såväl hos uppfödaren iökadduktionsvillkor samt somen
konkurrenskraftiga inhemska råvarortillTillgångenslakteriema. är en

köttindustrin i Sverige.förförutsättningviktigannan
bedömningarenligt branschens investe-finnstill 2000Fram år ett

slaktademiljoner grisar år. Ett utnyttjan-motsvarande 2ringsbehov per
skulle enligt branschenspannmålsöverskott inomde förväntatett enav

miljoneruppfödningskapacitet på 10innebäratioårsperiod kunna en
år.grisar per

Nötkött7.6.2.3

hand volymex-nötköttssektom finns inte i första iMöjligheterna inom
avseendeuppfödningsmetodemaeffektiviseringpansion utan avgenom

produktio-produktionskostnader och ökad differentieringkvalitet, av
konsumentkrav.och Kvalitetssäkiingsprogram,marknads-motnen

vik-kvalitetskrav måste uppfyllda,innebär vissa utgöratt vara ensom
små förut-produktion. Med nuvarande kvoter finnsframtidatig del i

nötköttproducera detlångsiktigt 80 %sättningar änatt sommer av
nötköttförtroende finns för svenskt påkonsumeras Sverige. Deti som

avspeglar ökande konsumtionmarknaden och sig iden svenska som en
internationella trender, tyder på dennötkött i Sverige atttrots svens-av

svensktden helt dominerade förkommerka marknaden nöt-att vara
nischkvantiteter marknader medske tillkankött. Viss sär-export av

tillfälliga volymvariationer.för hanteraskilda krav samt att
ko-sjukannötkött på grund galnaBSEMedan konsumtionen avav

länder, ökadeflertalet europeiskatill år 1996 ifrån år 1995minskade
tillmed 5 % 165 000 FörSverigekonsumtionen i nöt-nära ton.
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köttsproduktionen har Sverige tilldelats premiekvot. Det medären nu-
varande stödsystem möjligt medinte lönsamhet produceraatt utöver
premiekvoten. har dockI Sverige under de produceratsårensenaste
mindre nötkött vad kvoten medgivit. Självförsöijningsgraden förän
nötkött år och1996 82 % minska öka på grundväntas änvar snarare av
ökande konsumtion. Framtida möjligheter till betydande ärexporten
därför hellerinte stora.

Fågelkött7.6.2.4

för konsumenten Sverige förmånliga prisutvecklingen fågel-Den i på
kött med prisindex på år har100 1985 priset år 1996 sjunkit till 87ett-

har varit viktig faktor till den ökade konsumtionen. 1997årDenen-
beräknade konsumtionen på kgi Sverige 9 capita dock liten iärca per
internationell jämförelse. Konsumtionen inom EU-ländema ligger i

kg capita och i USA på kggenomsnitt på 20 50uppemotca per per ca-
pita.

goda framtidsutsikter förborde innebära branschen.Detta Genom
handeln mellanden inre marknaden EU-ländema främst kycklingär av

betydandebetydande. Länder med har im-nettoexport även storen en
beräknarBranschföreträdare importen till kom-Sverigeatt ävenport.

öka. jämförelse kan Danmark,Som nämnasatt att är stormer som en
kyckling till tredje land, har import kyckling-exportör storav en av

omkring den danska konsumtionen. betydande del den25 % Enav av
danska livsmedelskedjorimporten sker importeraratt stora pro-genom
dukter under varumärke brand."privateeget -

Finland-Sverige har -tillsammans med varit praktiskt detaget en-
da ländema tilli världen producerar 100 % salmonellafria kyck-som
lingar. Danmark ochFlera EU-länder, Nederländema, arbetart.ex.
emellertid hårt för salmonellafrihet. redannå Danmark har nått långtatt

hänseende Poultrysi detta och Scandinavian danska dotterbolag, Dan-
producerar helt vid företagetsPo, salmonellafritt fyra slakteri-trenu av

i Danmark. En ökad importkonkurrens till från olikaSverige länderer
kommer uppstå.att

Scandinavian Poultry hade tidigare planer på produktionatt starta av
slaktkalkoner i Sverige. Bestämmelser saknas dock bl.a.stora ut-om

rymmeskrav/beläggningen för sådana kalkoner. Genom Statensatt
jordbruksverk efter kontakter med verkets djurskyddsråd, godkänt
beslut 1997-07-03 de beläggningskrav företaget föreslagit, sak-som

enligt företaget förutsättningar för produktionenatt starta stor-nas av
kalkon. Scandinavian Poultry företaget berettatt att accepte-uppger var

lägre beläggning vad tillämpas flerai länder inom EU.änra en som
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påverkar hög grad konsumentensinternationalisering iökandeEn
styckad och för-kalkon, med inriktning påbeteende. Konsumtionen av

svenskakraftigtprodukt ökar i Förädlad Europa. attär geen somvara,
konkurrenskraftigadenna påmöjlighet produceraproducenter att vara

kompletteras förgällande regelverketutredningen detvillkor bör enligt
Därvid bör deuppfödning storkalkon.konkurrenskraft förmedgeatt av

friska djur,konkurrensfördelar beaktasproduktion viktigaför svensk -
tillväxtstimule-tillsatsuppfödningsbetingelser och ingenetiskt goda av

fodersatser.rande
arbeteför djurskydd pågårkommittéEuroparådetsInom permanenta

kankalkon. reglerangående uppfödning Nyaför utarbeta regleratt av
1999. Närkommittén under årdenkomma permanentaatt antas av

månaderreglerna, skall dessa inomenhälligt antagitkommittén sex
regelsystem. Ge-kontraktsslutande ländernasdeimplementeras i egna

djurskydd förEuroparådskonventionenratificeratSverigeatt omnom
mini-lagstiftningen uppfylla minstden svenskalantbrukets djur måste

regler.mikraven dessai
svenska företagföreligger svårigheter förbranschföreträdareEnligt

kostnader jämförtexportmarknaden på grund högapåhävda sigatt av
sociala kostnader,konkurrentländer. inklusiveLöner,med viktigavissa

medförVidarei Sverige i Danmark.högresåledes 25 % änvarauppges
danskaenergikostnaderna jämfört med desvenskadeenligt branschen

vikt elleröre/kg kyckling levande 27omkring 19 imerkostnad påen
Enligtöre/kg.konsumentledet blir skillnaden 50färdigöre/kg på Ivara.

tillför kyckling Sverigeproduktionskostnaden iuppgift uppgår om-
Danmark.kilo ikring krona1 änmer per

underFinlandfickmedlemskap i EUförhandlingar rättVid attom
jordbruket.tillövergångsstödlämnafemårsperioden 1995-1999 ett

finskamiljarder kronor. Dettill omkring 4-5Stödet uppgår år 1997
uppgå tillår 1997kycklinguppfödningstödet förnationella uppges

påsubventionTill detta kommerlevandekronor3uppemot enur.per
föräldradjuren.kyckling viadaggammal50 öreca per

eriindustrinMej7.6.3

för praktisktsvenska mejeriföretagen harför deKonkurrenssituationen
EU-inträde. Un-helt Sverigesförändratsalla produktertaget genom

och be-transportkostnaderkonsumtionsmjölk därdantaget till detta är
konkurrens-medförframtidensannolikt ihovet fárskhet även enav

företagen.fördel för de inhemska
tredje-omkring tvåmedi Sverige,mejeriföretagetArla, det största
där demarknadpåEU-inträdet, arbetarföredelar marknaden ennuav

Nestlé har 5-10ochPhilip Morrismejeriföretagen såsomstörsta --



232 Kapitel 7 SOU 1997:167

gånger högre omsättning mejeriprodukter Arla. finnsDet inomänav
också utvecklingEU allt företag. Ett exempel på dettastörremoten

från fusionenår 1997 mellan det nederländska Campina-Melkanieär
och det tyska Milchwerke Köln företagetsWuppertal. mjölk-Det nya
tillgång drygt miljarder kg/år. Arlas mjölktillgång5 miljar-2,1är är ca
der kg/är.

har under fåttSverige de åren betydande antal im-senaste ett nya
porterade produkter. Således finskahar det företaget Valio skaffat sig i

tal marknaden för fruktyoghurt.15 % övrigt de utländskaI ärrunt av
företagens marknadsandelar Sverige fortfarandei små. Import av
hårdost ökade dock kraftigt under år 1997. På sikt torde det svårtvara
för de inhemska företagen helt behålla marknadsandelar.sina Enatt
internationalisering kommer sannolikt medföra specialisering ochatt en
effektivisering produktionen därvidi och ökad priskonkurrens.även en

förgäller för mejeriprodukter, liksom livsmedel allmänhet,Dessutom i
betydelse, storska-varumärket den allra vilketär störstaatt gynnarav

lighet och internationella företag.
försäljning här i landet för tillvarataframtida minskad måste,En att

producerad och för bibehålla arbetsplatser kom-råvara i industrin,att
produkter med högt förädlingsvärde. Un-export ettavpenseras genom

medlem lyckadesder det forsta året i EU de svenska mejeriföreta-som
exportmarknaden. Således tredubblades frånbra på exportengen om-

kring kronor år till omkring kronormiljoner 1994 1200 miljoner år400
har också ökat, främst mjölkpulver och1995. Exporten smör,av yog-

hurt. förklaras huvudsakligen efter-Kraftig ökning smörexportav av
frågan från Ryssland.

framgångsrik frånexempel på produkter mejeriEtt export etten av
traditionella basen mejeriproduktervidareutvecklat den Frö-ärsom av

ochdinge har sedan länge fruktpajermejeri. Företaget exporterat ex-
utökats med djupfrystahar tårtor. Företagetsäven exportporten senare

uppgår till omkring miljoner lcronor.50numera
konkur-avgörande betydelse för den inhemska mejeriindustrinsAv

Är mjölk-ligheter kostnaderna för råvarorna. den inhemskarensmöj är
producenten effektiv behöver högre avräkningsprisinte änutan ett pro-
ducentema Finland eller Danmark, blir det föri också svårt meje-t.ex.
riindustrin konkurrera. Från branschens sida har också påpekatsatt att
utbildning, försåväl mjölkproducenten för hela mejeriindustrin, ärsom

mycket viktig fråga.en
betalade de svenska omkringUnder år 1996 mejerierna 10 öre mer

betalade.de danska mejeriema torde haliter vad Detta visstän ettper
kobesättningama imed de danska genomsnittsamband är större-att
omkring 1996 mjölkkoromkring 1995 kor 30 i Sverige.48 mot

ihåg jordbruket Danmarks vikti-Samtidigt måste komma ärattman
främjavarför den danska sökt och lyckats jord-näringgaste staten - -
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Vidarebrukets expansion. har också den svenska mjölkproducenten
vissa offentliga pålagor, vilka eller annorlunda utformade iär större
Sverige i Danmark. finns det skatter återförs till denT.ex.än som
danske jordbrukaren för bl.a. utbildning.

konkurrenssituationen efter EU-inträdet har inneburitDen ettnya
starkt förändringstryck. Förlorade marknadsandelar hemmamarkna-på
den fordrar exportframgångar produktionsvolymema skall kunnaom

nyssnämnda utveck-hållas på volym hittills. Exempel påsamma som
ling det finska Valios försäljning fruktyoghurt Sverige. Samti-iär av

mejeriprodukter, bl.a. fruktyoghurt, etablerats på dendigt har svenska
mejeriindustrin tillämpas företag kvan-finska marknaden. i vissaInom

eller andra bonussystem alltefter hur mjölk-titetsbonus, kvalitetsbonus
sig efter mejeriets behov effektiva leve-leverantören lyckas anpassa av

ranser.

bageriindustrinoch7.6.4 Kvarn-

arbetar för produkteroch bageriindustrin flertalet sinaBåde kvarn- av
marknad. detinternationell konkurrens skyddad Genompå från atten

spannmål detmjöl ochbilligare änär transportera attatt genom sanno-
mjöl, torde kva-konsumenten märkesmedveten pålikt svårt göraär att

mjöl internationellmindustrins försäljning hotasnämnvärtav av en
kunderkonkurrens leveranser till industriellakonkurrens. sådanEn av

förekommer dock.
harbageriföretag ingår ofta koncerner.och i DettaKvamar samma

förkostnader mjöl betydande del bageripro-bakgrund isin i äratt en
duktionen.

internationell bageripro-har länge rått konkurrens påDet torraen
och andra brödprodukter. grunddukter, kex Påsåsom torra att trans-av

konsumenternas olika finnsportkostnadema och preferenser ingen
internationell konkurrens finns docknämnvärd på mjukt matbröd. Det

fö-såväl riksomfattande regionala eller lokalakonkurrens mellan som
priskonkurrens från handel med färskt brödDärtill kommerretag. en

dylikt. tecken priskonkurrensen prissänk-från torghandel och Ett på är
matbröd.ningarna på mjukt

slakt/chark och meje-Jämfört med tidigare behandlade branscher -
förEU-inträdet medfört föga förändringarriindustrin har det svenska-

stället för internationell handel medoch bageriindustrin.kvarn- I en
utomlands. svenska företagen harsker etableringar Deprodukter, ägar-

bl.a. Danmark, Estland.dessa branscher, i Finland ochintressen inom



Kapitel234 7 SOU 1997:167

7.6.5 Förädlade potatisprodukter

delar den svenskaStora potatisodlingens konkurrenssituation harav
försämrats markant EU-inträdet. inträdet fanns det arealbi-Föregenom
drag för odling och grånsskydd för såväl för förädladeråvaraett som
produkter. förädlade produkterna bl.a. frites ochDe utgörs av pommes
potatispulver.

finns det nationella kvoter för stärkelse produktionsbidragNu och
till förodlare potatis stärkelseproduktion. Odlaren erhåller 15av ca
öre/kg. finns produktionsbidrag till bearbetningsindustrierDet även ett
för stärkelse för dessa skall tillgång till råvara till konkurrens-att
kraftiga priser.

Odlare matpotatis har också efter EU-inträdet konkurrensför-av en
del importen fraktkostnaden. uppgår frånDennagentemot genom -
Nederländerna till öre/kg. har in-45-50 Därigenom inköpare av-
dustripotatis fåttblivit den inköpare potatis kraftigastavgrupp av som
känna på effekterna den konkurrenssituationen efter EU-av nya
inträdet. kunna bibehålla odlingen industripotatis i Sverige-För att av

form har inköpamaoftast sker i kontraktsodling industri-som av av-
höja inköpspriser med Samtidigtpotatis varit sina 35 %.tvungna att ca

har konsumentprisema på frites sedan början år 1995t.ex. pommes av
sjunkit omkringmed 20 %.

konkur-Utredningen har tidigare uttalat harSverige inte någraatt
rensfördelar från klimatsynpunkt för produktion volymeri stora av

svenskajordbruksprodukter. Utredningen har heller förordatinte att
för de konkurrensnackdelarskall kompensera jordbruketstaten som

finns grund klimatet vill utredningenenbart på i Sverige. Däremotav
olikadet jordbruket bör påläggashär svenska inteäven poängtera att

kostnads-skatter avgifter sedan kommer ytterligareoch som som en
jämförelsebörda de förutsättningar klimatet- iutöver sämre p.g.a.-

för-lämnat antalmed konkurrentländema. Utredningen har också ett
Samtliga förslag kanslag sänker kostnader jordbruket.vissa isom

emellertid genomföras omgående.inte
marknaden förädladebetraktelsen utvecklingen förVid första av av

reflektionen konsumenternapotatisprodukter efter EU-inträdet, blir att
från Nederlän-väljer de billigare produkterna. främst importenDet är

derna finns emellertid ytterligarepriserna. Det övervägan-pressatsom
den kraftigt ökademed i detta sammanhang. produktiviteten iDenatt ta

bakgrundNederländerna jämförelse med har enbart ii Sverige, sin
göd-bättre odlingsklimat i riklig användningävenett utan aven mera

sel- och bekämpningsmedel.
kontraktodlarna tillämpar sikt ökadDe svenska s.k. IP-odling. På

IP-odling Nederländerna EU-länder ochanvändning i och i andra ettav
i Nederländerna minskat användande gödsel- och bekämpningsme-av
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del, konkurrensvillkoren fabrikantema och Ned-får mellan i Sverige i
Ärerländerna varandra. den svenska industrin dånågot signärmaatt

redan dock längre till någon för Sverigenedlagd, blir detta inte nytta
eftersom arbetstillfällena redan försvunnit. sådan utveckling hardå En

Även Finland finns risk för sådan utveckling.skett i Danmark. i enen
industripo-dock redan bl.a. stöd till producentemafinnsDär ett avnu

förkilo. Finland förbereds insatsertatis med 16-17 I ävenöre enper
ökad område.på dettaFoU

livsmedelsförädlingSmåskalig gårdsbaserad7.6.6

har klarsmåskaliga gårdsbaserade livsmedelsproduktionenDen ut-en
marknadsperspektiv. utvecklingvecklingspotential En positivsett ettur

bran-nyföretagande denskapar fortsatta möjligheter till inom egna
profilskapande och kuli-många gångerschen, kan också med sinmen

livsmedeltill skapa intresse för svenskanariska framtoning, bidra ettatt
i stort.

påpekas förädlade livsmedelsammanhanget ocksåbörDet i att som
lokal marknad.enbart på Pro-småskaligtproduceras inte avsätts en

regelnischinriktad karaktär kräver i avsättning pådukter enmerav
gårdsbase-potential för småskaligamarknad. vissEn exportstörre av

möjlig.rade torde ocksåprodukter vara
gårdsbaserad livsmedelsförädling ock-småskalig harpåEn satsning

landsbygdsutvecklingsarbetet förroll ispela viktigså visat sig samten
kvinnor på landsbygden.förskapa sysselsättningatt

förefallermöjligheter också problemen öka.ökadetakt medI att
blir komplexa och svåradistributionssystemenMarknads- och attmer

upphandlingproducenter. Regler för offentligsmåskaligahantera för
inköpsmöjlighetema inom den offentliga sektorn.begränsar

skallsmåskaliga gårdsbaserade livsmedelsproduktionendenFör att
hinder undanröjs insatserkrävs vissa samtidigtkunna utvecklas att som

utvecklingen.förgörs att gynna
och byråkrati tenderar kanförordningar öka, vilketLagar, utgöraatt
nystartade och befintliga livsme-problem för företag.allmänt Inomett

mycket högt ställda tekniska lcravdelssektom tillkommer dessutom av
torde nödvändigt och möjligtlivsmedelshygieniska skäl. Det attvara

regelsystemet så kraven kan lösas påutveckla tillämpningen ettattav
avkall på slutpro-praktiskt och ekonomiskt realistiskt sätt, görsutan att

standard påkvalitet och redlighet. hög hygieniskduktens hygieniska En
del denlivsmedelsprodukter dessutom ismåskaliga gårdsbaserade är en

konkurrensskäl. Parallellt börkvalitetsimage nödvändigär ut-avsom
livsmedelshygieniska kunskapsnivå.företagarnasökade krav ställas på
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tillämpningsförfarande bör också in-erfarenheterKunskaper och om
EU-länder.hämtas från andra

livsmedelsföretagensmåskaliga gårdsbaseradedet gäller deNär
kompetensut-utbildning och övrigfinns behov rådgivning,ett stort av

veckling.
och till dennasamordning mellan tillsynBehov finns ökadav en

kan delsmellan dessa bådaknuten rådgivning. ökad integreringEn
företagare delsmyndigheterminska kostnaderna för såväl samt gesom

behöver vidtas.till företagarna vilka åtgärdertydligare signaler de som
rådgivning,frågor och åtgärder kringytterligare beskrivningFör av

erfarenhetsöverföringkompetenshöjning,ochutbildning samtannan
till avsnitt 8.7.5.2.utvecklingsarbete, hänvisas 8.5.2.2övrigt samt

första handpå samordning mellan ihinder bristenYtterligare ärett
utveck-påverkar branschensoch andra institutionermyndigheter som

Frankrike bl.a. sedanfrån där detling. Erfarenheter kan hämtas ettt.ex.
småskaligför utvecklingensärskild kommissionantal år finns aven

hamyndigheterna upplevssåväl näringenmejerihantering somsom av
betydelse.stor

förstärkt förmyndighetsansvardet krävsUtredningen ettattanser
gårdsbaserad livs-utveckla småskaligbistå de företag attatt som avser

vidareutvecklaytterligare insatser förkrävsmedelsförädling. Vidare att
området.inomkvalitetsarbetemarknadsföring, m.m.

gårdsbaseradesmåskaligaframgångsrikaviktig faktor för flerEn
uthålliga och ingår ilivsmedelsföretag de insatser ettgörs ärär att som

femsådant bör pågå i åtminstonesammanhållet Ett programprogram.
framgångsriktIrland bedrivs sedan fem århelst år. Påår och tio ett

ocksåmotsvarande harutvecklingsarbete. Ettprogramstyrt program
länder.från dessaErfarenheter bör kunna erhållasFinland.utarbetats i

Konkurrenslagen7.6.7

livsmedelsmarknadenkonkurrenssituationen påutredningen harEnligt
EU-inträdet. Konkurrensen har haftefterförändratsmarkant uppen-en

denUtredningen konstaterar ocksåeffekt.prisåterhållandebart att re-
ochföljaktligen har fungeratkonkurrensenella och den presumtiva är

medföraförhållanden måste enligt utredningenbetydelse. Dessastorav
bakgrundkonkuirensrättsligt hänseende definierasmarknaden i motatt

förändringarbör innebära markantakonkurrensbilden.den Dettanyaav
före EU-inträdet.förhållande till den råddei praxis som

företagen livsmedelsindustrin bedömertill inomOm att stor-ägarna
bör enligt utredningensammanslagningar,driftsfördelar nås genom

behöva för-livsmedelsornrâdet knappastpåsådana sammanslagningar
bristande konkurrens uppstårtillhindras med hänvisning att genomen
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för denmarknadsdominans. hardet företagets EU öppnat gränsernanya
saknas möjlighetermedlemsländerna och detinterna handeln mellan

under längre period någraför inhemska företag någonatt ta ut mono-
svenska marknaden.hög marknadsandel på den Ipolvinster trots en-

företa-företagen dejämförelse med de inom EU är även störstastörsta
små eller medelstora.i Sverigegen

Även ochförutsättningar föreligger mellan Sverigeskillnader iom
danska slakteriemasåväl de effektivaDanmark, kan konstateras att

mark-ochofta både har omsättningmejeriema större störreensom en
företagen har.Danmark vad de svenskanadsandel i än

efterlivsmedelssektom EU-konkurrenssituationen inomDen nya
medföra s.k. federativenligt utredningeninträdet måste ävenatt sam-

utsträckningföreningarmellan ekonomiska iverkan tillåts främst större
produkt-effektivitetsvinsterviktigttidigare. Det t.ex.än är att genom

konkurrensreell eller presumtivtill Enspecialisering ärtas envara.
för samarbete skall tillåtas.förutsättninggivetvis viktig atten

livsmedelsornrådet enligtkonkurrensbevakning bör inomStatens ut-
produkter där de inhemska företagenpåredningen främst ligga även
skäl har konkurrensskyddskilda visstefter EU-inträdet mot ut-ettav

färskvaror och andra produkter, därkan gällaländsk konkurrens. Detta
före-konkurrensfördel för de inhemskatransportkostnaderna utgör en

skäl begränsad.där konkurrensen andraproduktereller ärtagen av

förslagUtredningens7.7

jordbruksråva-landets produktionsamband mellanfinnsDet näraett av
ka-utredningen lämnar iförslaglivsmedelsindustrin.och De somror

och konkurrenskraf-effektivitetenkapitel för förstärkapitel och 65 att
bidrar således också till för-jordbruket och trädgårdsnäringenförten

livsmedelsindustrin i Sverige. Förslagen ibättrade förutsättningar för
avseende exportfräm-kapitel 9avseende och förslagen ikapitel FoU8

framtid.livsmedelsindustrinsviktiga inslag förj ande ocksåär
de branscherfrämst inomökad effektivitet liggerBehovet somav en

och vilkakonkurrens inteför internationelltidigare inte utsattavar en
konkurrenter inom EU,möjligheten till sinaheller hade iatt, motsats

regleringar här landetiutvecklas marknad. Genomkunna på storen
funnits förhar hinderinternationella regleringaroch en expan-genom

sion.
ickestarkt omvandlingsttyck för tidigaremedförtEU-inträdet har ett

områden har debranscher. dessakonkurrensutsatta Inominternationellt
ledande ställning.industriföretagen Detproducentkooperativa ären

för den effekti-tillförs det kapital fordrasviktigt dessa företagatt som
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visering och rationalisering, nödvändigt för hävda sig i denär attsom
konkurrenssituationen efter EU-inträdet.nya

Enligt utredningens bedömning kommer och kraftfullatemporära
åtgärder möjliggöra tidigare icke internationellt konkurrensut-ävenatt

delar livsmedelsindustrin når hög internationell konkurrens-satta av en
förmåga. Därvidlag bedömer utredningen inriktning på produkteratt en
med högt förädlingsvärde viktig.ärett

Konsumtionen kalkon, inklusive storkalkon, ökar kraftigt i Euro-av
Regler djurhållning, blir gällande i Sverige, kommerävenpa. om som

sannolikt Europarådet under år 1999. Reglerna minimi-att antas ärav
regler. På djurskyddsområdet tillämpar Sverige regeli kravsträngare
på god djurhållning vad olika minimiregler föreskriver.änen

Utredningen föreslår regler skyndsamt utformas möjlighetatt som ger
bedriva konkurrenskraftig produktion storkalkon i Sverige.att en av

Livsmedelsindustrin arbetar under de allmänna förutsättningarna för
Önskarföretagande fåi Sverige. till stånd viss produktion ochstaten

därmed sysselsättning i landet måste avgörande skillnader istaten när-
produktionskostnader, beskattning föreligger sig tillm.m. anpassa-
konkurrentländema. Ett exempel på olikartad beskattning mellanen
EU-länder beskattningen på öl. har skattenI Sverige på normaltär
starköl från och med år 1997 sänkts från kr/l till12 kr/l. Med tanke7,50
på skatten Tysklandi 85 öre/l och i Danmark kr/l, kommerär 3,50att
knappast de svenska bryggeriema främst den allt ökande pri-genom-

införseln kunna behålla sina volymer den totala konsum-vata att om-
tionen ökar.inte

uppenbartDet skatteskillnader i konsumentledet leder tillär att stora en
ojämlik konkurrenssituation snedvrider handeln. före-Utredningensom
slår fortsatt tillanpassning beskattningen öl andra länderiatt en av
skall ske framför allt förhållandei till Danmark.-

Socker insatsvara vid produktion läskedrycker i inköptNorge ärsom av
på världsmarknaden till lägre pris det socker används vidett än som
produktion läskedrycker i Sverige. Detta snedvrider konkurrensenav
mellan länderna.

Utredningen föreslår frågan import läskedrycker i vilka detatt om av
inköpts till världsmarknadsprisingår socker till förhand-tassom upp

lingar mellan ochEU Norge.
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enbart på någrastatsfinansiella skäl föreslår utredningengrundPå av
med industrinjordbruket jämställsdem det svenskapunkter bland att-

skallåtgärdernaeldningsoljabeskattningen på ochvad gäller att-
dieselolja och han-skatten påNedsättningengenomföras snarast. av

genomföras sikt.således på vissdelsgödsel föreslås

kostnad jordbruket, bl.a. ibetydande idieseloljaSkatten på pota-är en
potatisproduktersärskilt förädladeProduktionentisodlingen. somav

förhållandena påpåverkas hög gradifrites och potatismos avpommes
konkurrensförhållandenaojämlikagrund deEU-marknaden. På somav

svenskaborde deoch svenska odlare,främst nederländskaråder mellan
förhållan-konkuirensvillkor ijämlikafåkontraktsodlama snarast mera

odlare.hand nederländskade till förstai
potatisodlamamedindustrin efter samrådföreslårUtredningen att

vilka för-underför visarhandlingsplan regeringenlägger fram somen
konkurrenskrafti-produkter kan bliindustrinsden svenskautsättningar

övervägandentill grund förkan sedan liggahandlingsplanDennaga.
statliga insatserom

Även europeisklivsmedelsindustriföretagen isvenskade ärstörsta en
ökad effektivitet nåsmedelstora. Omellerjämförelse små genomen

konkurrensla-bör tillämpningensammanslagningarellersamarbete av
effektivitetsvinster-för dessahinder utnyttjaregel läggai inte attgen

marknadsandel Sverige.idärigenom nårföretagen storäven enom
konkurrenterhär landet kan inte,Livsmedelsföretagen i attutan nya

Marknadenmonopolvinster.marknaden, någrapåkommer in ta utsnart
marknaden bör konkurrens-ienbart Sverigeregel längrei inte utanär

del därav.EU-området ellerhelaregel definierashänseende i ensom

börkonkurrenslagendet vid tillämpningenUtredningen att avanser
kommit ilivsmedelssektomtill uttryck den svenskaklart komma att en

efter EU-inträdet.konkurrenssituationhelt ny

livsmedels-gårdsbaseradede småskaligafor utvecklingenhinderEtt av
första handmellan isamordning och samverkanbristen påföretagen är

utveck-branschensandra påverkaroch institutionermyndigheter som
ling.
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Utredningen föreslår samverkansgrupp inrättas för den småskal-att en
iga gårdsbaserade livsmedelsproduktionen. arbete bör haGruppens

huvudmål öka samordningen mellan myndigheter, öka samord-attsom
ningen mellan myndigheter och näring, minska byråkratin och andra
faktorer hämmar utvecklingen småskalig livs-produktionsom av en av
medel. särskilt viktig uppgift tillämpningenEn regel-är att anpassa av
verken till de små företagens struktur.

Samverkansgmppen bör också få uppdrag utarbeta samlati att ett
för främja det småskaliga gårdsbaserade livsmedelsföreta-attprogram

gandet. Gruppen bör besluta vilka åtgärder skallgemensamt om som
genomföras och ska utföra arbetet.vem som

Samverkansgruppen föreslås också fungera rådgivandeettsom or-
och diskussionsforum för olika utvecklingsinsatser. Exempel pågan

deltagare i samverkansgrupp SIK, Livsmedelsverket, Gles-SLU,ären
bygdsverket, Jordbruksverket, Hushållningssällskapens för-NUTEK,
bund, Riksföreningen SvenskLRF Lantrnat.samt

Glesbygdsverket får uppdragUtredningen föreslår i samordnaatt att
fördetta arbete har betydelse landsbygdens utveckling. Myn-storsom

digheten föreslås tillföras miljoner kronor för samordna0,5 att grup-
genomföra det handlingsprogramverksamhet. För attpens som grup-

skall fram föreslås anslag på miljoner kronor.1,5ta ettpen
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ochutvecklingForskning,8

förkompetenshöjning
ochförnyelselivsmedelsindustrins

expansion

ochforskning ut-frågorhuvudsak rörbehandlar ikapitelDetta som
Utredningenlivsmedelsindustrin.förkunskapsbehovveckling, samt

skalldethuvudsyftetmed attsamlat FoU-programnationelltföreslår ett
företagen,ikompetenshöjningochförnyelseindustriell somtillbidra

och uni-högskolorvid svenskakompetenshöjningmedförsamtidigt en
indust-kringfokuserasFoU-insatsenskekan attversitet. Detta genom

samverkansfor-olikatillämpaochproblemställningar attriella genom
aktörerna.mellankunskapsflödetunderstödjaochförbättraför attmer

samverk-industriellamedförslaget utgörs ettiKärnan programav
inomfrågeställningarbehandlakaninnehållsmässigtansprojekt som

tillföreslåsmedeloffentligaOmfattningenlivsmedelskedjan.hela av
påberoende%till 25-50bedömsinsatsNäringslivetslcr/år.miljoner40

storlek.ochstrukturföretagetsochprojektet
föreslårbearbetade,otillräckligtdagiområden ärtäckaFör att som

omfattningtillkunskapshöjande enutredningen även tre ramprogram
medel.offentligahuvudsakkr/år, imiljoner25av

åstad-och föraktörerolikamellan attdialogenförbättraFör att
åt-utredningenföreslår ettkunskapsöverföring,effektivarekomma en

Omfattningenkunskapshöjning.ochkunskapsutbyteförgärdsprogram
insatserNäringslivetsmedel.offentligakr/år imiljonertill 20föreslås

medfinansiering ut-ochpersonella avformkan ske i resurseregnaav
vecklingsprojekt.

sammanhållandeskall hanationellasamlade programmetDet en
för nä-bestående representanterstyrelsemedprogramledning aven

skall iNUTEK. Detochforskarvärlden, SJFR program-ringslivet,
för,fåskall ansvaretNUTEKföreslårutredningen attledningen, som

informationssprid-koordinering,initiering,effektivförfinnas resurser
finan-kunnaförkrävsVidare attprogramaktiviteter.ochning resurser

det livs-förfrågorstrategiskafördjupningsstudiererforderligasiera av
behovFinansielltutveckling.framtidamedelsrelaterade FoU-systemets

kr/år.miljoner5sammanlagtbedömsför detta vara
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Utredningen föreslår skallatt pågå under fyraprogrammet år. Den
totala offentliga finansieringen föreslås uppgå till 360 miljoner kronor
under denna period. Med erfarenhet från liknande bör detprogram vara
möjligt fortsätta med modifieratatt efterett det utvärde-attprogram en
ring genomförts, eftersom delar det föreslagna ärav programmet av
långsiktig karaktär.

Utredningen har översiktligt beskrivit olika utbildningar på såväl
gymnasie- på högskolenivå har eller mindre inriktningsom påsom mer
livsmedelsområdet. vilkenI mån dessa utbildningar uppfyller de krav

ställs i dag och i framtiden från livsmedelsbranschensom har utred-
ningen inte gått in på. Därförnärmare föreslår utredningen befintligaatt
utbildningar med anknytning till livsmedelsbranschen på alla nivåer

till föremål förgörs översyn sin utgångspunkttar i industrinsen som
behov. Kontaktverksamhet och utbyte mellan olikaett utbildningssäten
bör i detta sammanhang stimuleras för incitament föratt dessa attge
tillsammans fundera på och arbeta för utvecklingen relevant utbild-av
ning.

Utifrån nuvarande kunskap utbildningssystemet föreslår utred-om
ningen också stöd till utbildningsformer i likhet med Halmstadssom,
entreprenörsskola, utgår från konkreta problemställningar och idéer och

utbildning med praktisk verksamhet. Därutöver föreslårvarvar utred-
ningen åtgärder vidtas för påverkaatt andraatt utbildningaräven isom
dag har livsmedelsinriktning, ändå eller skulleär kunnamen vara
viktiga för livsmedelsbranschen, företagsekonomi-, marknadsfö-som
rings-, produktutvecklings- och innovationsinriktade Åt-utbildningar.
gärderna skall syfta till lyfta fram livsmedelsbranschensatt problem
och möjligheter inslag i dessa utbildningarettsom

Inom livsmedelssektorn finns antal s.k. mikroföretag-ett i många
fall i anknytning till råvaruproduktionen. Dessa företag finns i många
fall i regioner där verksamheten kan viktigtutgöra tillskott för för-ett
sörjningen inte minst för den kvinnliga befolkningen. För bidra tillatt-

dessa s.k. mikroföretag skallatt kunna utvecklas samtidigt högasom
krav kan vidmakthållas vad gäller framför allt livsmedelshygien och
livsmedelssäkerhet, föreslår utredningen Livsmedelsverket fåratt i
uppdrag utarbeta kriterier föratt grundläggande livsmedelsutbildning.
En sådan frivillig utbildning skulle kunna erbjudas i första hand mikro-
företagen. Utbildningsanordnare kan de aktörer redan i dagvara som
genomför utbildning för livsmedelsföretag.

Vidare föreslår utredningen att översyn dengörs primämä-en av
ringsinriktade FoU-verksamheten i syfte klarlägga denatt FoUom som
sker relevant utifrån deär krav den marknadssituationen stäl-som nya
ler.
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Inledning1

företag,påstorlekgällervadheterogenmycketLivsmedelsindustrin är
förhållandevissmåföretagAndelen äroch kompetens.ägarförhållanden

konkurrens-ochkvalitets-utvecklings-,frånbetydelsefårvilketstor,
betydandemedutländska koncerneringår iföretagVissasynpunkt.

fö-mindresärskiltoch dåAndra,utvecklingsresurser.ochforsknings-
anställdhögskoleutbildadenstakanågonendastelleringenharretag,

utvecklingsarbete.någotomfattning egetringamycketbedriver ioch
mycketunderlivsmedelsindustrinsvenskadenhuvuddelenDå av

harförhållanden,regleradeochskyddadestabila,undertid levtlång
medlemskapetmedochförändringstryck. Ibegränsatinneburitdetta ett

dra-förändratssituationenhargemenskapenEuropeiskadeni1995år
myndighe-frånmarknadensåvälfrånställskravochmatiskt somnya

ter.
står1996/97:5samhälleochForskningpropositionregeringensI

följande:
förnödvändiglivsmedelsindustri attärsvenskfungerandeväl"En

och pris-attraktivamedexportmarknadenochhemma-försekunna
syssel-upprätthållatillbidraförockså attprodukter, attvärda men
landet.företag imedelstorasmå ochsåvälisättningen stora som

förbättradutvecklaslivsmedelsindustri motsvenskviktDet attär av ochproduktivitetökadprodukterbreddökad i samtproduktkvalitet,
förbetydelse attharLivsmedelsforskningen storkonkurrenskraft.

produkteroch mot-utveckling somindustrinsstödja avprocesserav
krav.konsumenternassvarar påinriktatslängehar attlivsmedelsforskningfinansieradStatligt

sammansättning,livsmedlenskunskaper omgrundläggande omge kon-frågor rörövrigaoch hälsakostmellan somsamband samt om
livsmedelsrelateradbedrivsochhögskola institutVidsumenten.

ökattillstimulera ettområden. Förbredatäcker attforskning, som tillforskningsresultat ut-samttillämpningar enindustriellaantal av
olikabehöverindustriochhögskolamellansamverkanvidgad

börlivsmedelsforskning iSvensksamordnas.forskningsområden
mel-sambandenkunskapermedbidrapåinriktasgrad omökad att

jord-frånperspektivintegreratiochprodukt ettsettlan process,
"konsumtion.tillbruk

ochforskninglivsmedelsindustrinsgällerdetharUtredningen när
frågeställningar:antallyfta framvalt ettutveckling att

livsmedels-svenskaför dendetfinnsutvecklingsscenarierVilka-
industrin

för-itillräckligt gynnsamtinnovationsklimatetÄr ochFoU-miljön°
länderandratillhållande

utFoU-satsningarplaneradeochinuvarandeinnehålletHur ser-
FoU-sats-planeradeochnuvarandeibristernadeligger störstaVar-

dåligtförbeaktasområdenVilkaningar
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Vilka FoU-insatser behövs för konkurrenskraftig,- att miljö-en
anpassad och kostnadseffektiv "produktionsapparat" skall bibehållas
och utvecklas
Hur skall bättre växelspel ochett ökad integration- konsu-en av

påverkan, på såvälmenternas råvara på distribution och produk-som
tion, erhållas
Hur kan överföring kunskap och samspelet mellan- olika FoU-av
institutioner deras samverkan med företagsamt utvecklas Vilka åt-
gärder behövs för nyttjandegradenatt pågående och planeradav
FoU skall öka
Vilka åtgärder krävs för höja kompetensnivån,att- speciellt hos den

mängd företagstora inte har någon eller begränsad kontaktav som
med FoU-verksamhet
Utredningen har fokuserat sig på livsmedelsindustrins långsiktiga

kunskapsbehov för den skall kunna öka förädlingsgradenatt och kund-
anpassningen sina produkter och därmed förstärka konkurrens-av
kraften såväl nationellt intemationellt. Vad gäller primämäringensom
har utgångspunkten varit jordbruket har eller tillförsäkrasatt den insikt
och kunskap krävs för kunna producera efteratt de krav ställssom som
från såväl konsumenter industri. När det gäller fiskerinäringen på-som
går utredning bl.a. kunskapsbehov. Utredningen skall redovisasen iom
november 1997.

Det viktigt understrykaär detatt redan inomatt är primämäringen
den slutliga livsmedelskvaliteten grundläggs, och detsom inte möj-är

ligt under förädlingsprocessenatt kompensera från början dåligen
kvalitet. Dock kan förädlingen bidra till öka populariteten hosatt råva-

i dag har låg konsumentacceptans ofta med godror som närings--
kvalitet- tillföra egenskaperatt smak och bekvämlig-genom t.ex.som
het.

Utredningen har inte särskilt analyserat FoU-behovet för handeln
eller transportnäringen med livsmedelsanknytning. Dessa branscher har
dock betydelse det gällerstor infonnationsöverföringennär i kedjan
konsument livsmedelsindustri primämäring. Det dock viktigtär att- -
understryka alla aktörer i livsmedelskedjanatt har möjlighet delta iatt
projekt i de föreslås.program som

För livsmedelsföretagen skallatt kunna nyttiggöra den kunskaps-
uppbyggnad sker inom forskarvärlden, krävs väl fungerandesom ett
ktmskapsutbyte mellan industrin och FoU-systemet, stärker parter-som

förståelse för varandra. Dessa frågor har utredningen behandlatnas i ett
relativt omfattande avsnitt. Avsnittet lyfter också fram vilken funktion

utbildningen och fortbildningen har källa till kompetenshöj-som som
ning inom livsmedelsföretagen.

Under tid har från livsmedelsindustrin markeratsenare man ett star-
kare intresse och förändrad attityd till FoU-satsningamas strategiskaen



Kapitel 24581997:167SOU

dettaföruttryckutveckling. Ettochförnyelsebranschensförbetydelse
FoU-grupp.Livsmedelsindustiiemasbildandetär av

be-ochproblemupplevdalivsmedelsindustrinsinblick iviktigEn
fåttutredningenharutveckling,och genomforskninggällervadhov

denGöteborgarrangerades iseminariumoch detworkshopden som
antalvid mötensamlats in ettinformationharVidare1997.april15-16

medhögskolorolika samtfrånforskarelivsmedelsrelateradesåvälmed
livsmedelsindustrin.frånFoU-företrädareolika

självindustrinframkommit är att upp-slutsatserviktigaNågra som
den be-nyttjaförmåganutveckla attbehovharden attfattar att av

Dettaforskningsaktörer.olikahos oav-kunskapfintliga genererassom
företagetinommottagarkompetensgodrelativthar settsett enmanom

inteforskninguppleverindustrin attbildgenerell somär atteller En
marknader,forskningdvs. t.ex."livsmedelsforsloiing",direkt omär
begränsad.alltförlogistik,och ärdistributionkonsumentpreferenser,

be-harområdendå dessa storframlyftasmåstedettakringForskning
detuppleverfall attvissakonkurrenskraft. I mannäringensförtydelse

livsme-förrelevanttillräckligtinte ärFoU-systemetibehandlassom
gradför högiproblemställningamapåberokan attDettadelsindustrin.

forskarperspektiv.utifrånformulerade ettär
aktivtönskanockså attuttryckerLivsmedelsindustrin meraomen

kräverdettaochoffentliga FoU-systemetdetmeddialoghakunna en
utbildnings-påpekasVidarekoordination.ochsamverkanbättreen

medar-kompetentabehoventillgodoseförbetydelse att avsystemets
utredningen.beaktas ifrågorDessabetare.

FoU-behovLivsmedelsindustrins8.2

Inledning8.2.1

huvudområden. DetibeskrivsFoU-behov treLivsmedelsindustrins
viktenindustriföreträdare ärmeddiskussionvidfrämst poängterassom

att:av
mellanintegrationochväxelspelfåsvårigheten ettöverbrygga att en-

kedjan,bakomliggandedenoch helakonsumentpreferens
kost-ochmiljöanpassadkonkurrenskraftig,utvecklaochbehålla en-

"produktionsapparat",nadseffektiv
fram-uppfyllerprodukterutvecklaförförutsättningarna att somöka°

kanprisvärda. Dessaochkonsumenttrender rena,är varatida som
rå-baserade påprodukter, ävenbekvämaellerhälsorelaterade men

primärproduktion.miljövänligochetiskfrån envaror
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8.2.2 Identifierade behovsornråden

Utredningen har med hjälp bl.a. workshop och seminariumav öv-samt
riga kontakter med näringslivsföreträdare identifierat följande FoU-
behov for livsmedelsindustrin:

Konsumentkunskap. Kunskap konsumenten,- dvs. kunskapom om
attityder, värderingar, etik, moral, miljö och vilket liv konsu-om

vill leva. Metodermenten för kunna konsumentersatt mäta önske-
mål och behov livsmedel. Kunskaper fortroendeproblemav förom
industriella livsmedel och vad tekniker betyder för konsumen-nya

Matupplevelsens betydelse.ten. Kunskap skillnader i konsu-om
uppgivna preferensermenters och deras verkliga köpbcteende.om

Marknaden. Kunnande konkurrenssituationen- på såväl denom na-
tionella på den internationella marknaden ochsom hur och varför
denna förändras. Kunskap samspelet och konkurrensen mellanom
handeln och livsmedelsproducentema.

ÖkadLivsmedelssäkerhet. kunskap° eller livsmedels-patogenaom
forstörande organismer, toxiska substanser och hur kanom om man
eliminera dessa.
Kost/hälsa. Grundläggande kunskaper- och metoder för utvecklaatt
"intelligenta produkter" bidrar, på dokumenteratett till häl-sätt,som

och välbefinnande funktionella livsmedel.sa -
Råvaruutveckling. Metodik och samverkansforrner- for påverkaatt
råvarukvalitet och sammansättning.
Process och produkt. Sambandet mellan- val råvaror och för-av
packningar, processmetoder och betingelser produktegen-samt
skaper och konsumentpreferenser.
Flexibel produktion. Tekniker för- rationellt och snabbtatt kunna
producera små livsmedel.satser av
Minimal processning. Utveckling och° riskvärdering skonsammaav

bibehåller den ursprungliga produktkvaliteten.processer som Rena
tums-tekniker.
IT-tillämpningar. Insatser modern infonnationsteknologi- i livs-av
medelsproduktionen för beslutsstöd,t.ex. mätning, styrning och
övervakning.
Kvalitetssäkring. Snabba och säkra analysmetoder- för kontroll av
säkerhet och kvalitet såväl råvaror processade livsmedel.av som
Utveckling metoder för kunna säkerställaatt spårbarhetenav av
livsmedelsprodukter i hela kedjan.
Innovationer. Metodik för befrämja° ochatt stödja utvecklingen av
innovativa produkter. Viktigt ocksåär utveckla effektivare,att
snabbare och säkrare metoder och arbetssätt för innovationer.
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ochkompetensnivånhöjaförkunnande. Insatseroch attKompetens-
Teknik-nivåer.samtligalivsmedelsföretagenskunnandet inom

områden.ochbranscherandrafrånöverföring
ochresursanvändninglivsmedelssystemetsAnalysUthållighet. av-

produktersåvälGällerförbättringsåtgärder.och sommiljöeffekter
begreppetIdistributionssystem.ochförpacknings-insatsvaror samt

miljöbelast-ochresursåtgångskillnader ianalyserocksåingår av
livsmedel.produceradenationelltochlokaltmellanning

ochkaraktäriseraförMetoderkvalitetsegenskaper. attSensoriska-
smak,konsistens,ochstrukturkvalitetsegenskaperskräddarsy som

utseende.ocharom

volymochInnehåll8.3 av

livsmedelsrelaterad FoU

avseendenuvarande FoUKartläggning8.3.1 av
primärnäringexklusivelivsmedelssektom,

tillsyftargrundeniverksamhetdenFoU-verksamhetMed sommenas
för-ochformteknik iochkunskaputvecklaoch nyaskapa avnyatt ny

livsmedelssektom.förochprodukterbättrade processer
kartläggaförenkätundersökning attgenomförtharUtredningen en

detillharEnkäten säntsinriktning.forskarårsverkenantalsåväl som
med livs-forskningbedrivakaninstitutoch antasinstitutioner som

kompletterandeprimärproduktionen. Enefterledetimedelsinriktning
till primärpro-koppladFoU-verksamhetbeskrivningöversiktligoch av

8.3.4.avsnittiduktionen görs
forskarårs-uppgifterdepåbyggeravsnittdettaiRedovisningen om

någonutförthar inteUtredningenenkätsvaren.ilämnatsverken som
och in-högvaritharSvarsfrekvensenrelevansenanalys svaren.avav

ochuniversitets-relevantasamtligaifrånuppgifter settstortnehåller
Totalt harlivsmedelsanknytning.medoch instituthögskoleinstitutioner

finansieradeoffentligtantaletforskarårsverken,337redovisats varavca
forskarårsverken.248fakultetsanslag ärellerprojektanslagvia ca-- näringslivsfinansieradeforskarårsverken är upp-uppgivnaAntalet som

figurochfigur 8.2figur 8.1,forskarårsverken. Se även89tillgår ca
8.3.

inrik-Sverigeilivsmedelsforslcningen ärfinansieradeoffentligtDen
fy-livsmedlens%,ca 31kost/hälsaområden;fyrahuvudsaktad på i
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sik, kemi och biologi ca 24 %, livsmedelssäkerhet ca 14 % samt
och produktionsteknik ca 14 %. Se figur 8.2.process- även

Svensk livsmedelsforskning koncentreradär till Lund, Gö-tre orter;
teborg och Uppsala. Se figur 8.4, figuräven 8.5 och figur 8.6.

Figur 8.1 Totalt antal forskarårsverken år 1996 ca 337 fördelade efter
forslmingsinriktning.

ÖvrigtMiljö.energioch Ekonomi,Arbetsmiljöoch marknad
ochkonsument-organisation 4,0resursDistributionoch \\\ ///4152 beteende1e Ilogistik i 1452,4

/Förpackningsteknik Livsmedlensfysik,17,9 kemioch biologiProduktutveckling/ 90,2
och innovationer

13,2
Processoch

produktionsteknik
51

Livsmedelssäkerhet
45Kost/hälsa

82,2

Figur 8.2 Totalt antal offentligt finansierade forskarårsverken år 1996 ca
248 fördelade efter forslcningsinriktning.

övngaE°"°v °"°°Distributionoch Miljö,energi Arbetsmiljöoch
°°h kmsumwtlogistik organisationresurs /3,7 beteende1,9 9,9

12,6
Förpacknlngsteknlkg

9.7 Livsmedlensfysik,
Produktutveckling kemiochbiologi
och innovationer 58,5

7,3 /oc/Process
produktionsteknik

33,6

Livsmedelssäkerhet
33,6

Kost/hälsa
76,6
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1996forskarårsverken årnäringslivsfinansieradeantalTotaltFigur 8.3
forskningsinriktning.efterfördelade89ca

marknadEkonomi.ÖvrigtochMiljö.energiochDistribution ochkonsument-o2resurs /fogáâuk.. beteende/r 5,3
2,0x-

Förpackningsteknik
g8,2

fysik,Livsmed
kllktP od tvllnnldvaetfonelrg ochbiologi.kemi/ i 31,6

59

ochProcess
produktionsteknik

18,2
LivsmedelssäkerhetKosuhmsa

11,45,6

knut-avdelningarellerinstitutionertolvinomforskningLund bedrivsI
98dehögskola. AvLunds tekniskaelleruniversitetLundstill cana

dessa ifördelasuppgivitsforskarårsverkenfinansieradeoffentligt som
%,ca 30och biologifysik, kemilivsmedlens process-huvudsak på

livsmedels-%ca 21kost/hälsa%, samtproduktionsteknik ca 27och
figur 8.7.%. Sesäkerhet ca 9 även

universitet,GöteborgsmellanuppdeladverksamhetenGöteborgI är
ochLivsmedelförInstitutetCTH ochhögskolatekniskaChalmers

forskarårsverkenfinansieradeoffentligt66SIK.Bioteknik De somca
fy-livsmedlens%,ca 30kost/hälsapåhuvudsakfördelas iuppgivits

%14livsmedelssäkerhet ca samt%,24biologi caochsik, kemi
Till detta kommer merparten%.produktionsteknik ca 9ochprocess-

figur 8.8.näringslivet. Se ävenfinansierasverksamhetSIK:s avsomav
ochuniversitetUppsalauppdelad mellanverksamhetenUppsalaI är

primämäringsori-förutomSLU,LantbruksuniversitetSveriges som
livsme-inästkommandeinriktad på stegFoUharenterad FoU, även

forskarårsverkenfinansieradeoffentligt47 upp-delskedjan. De somca
livsmedelssäkerhet%,kost/hälsa ca 40påhuvudsakfördelas igivits

Se%. ävenbiologi ca 18ochkemifysik,livsmedlens% och22ca
figur 8.9.

FoU-verksamhetmedLivsmedelsverketfinnsUppsalaI även en
inriktningen ärhuvudsakligaforskarårsverken. Denomfattande 50ca

förmetodutvecklingdelbetydandelivsmedelssäkerhet, avserenvarav
forskarårsverken ärskäl har dessadettalivsmedelskontroll. Av

statistiken.redovisadedenmedtagits i
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Figur 8.4 Totalt antal forskarårsverken år 1996 ca 337 fördelade på
orter.

SVERIGE

NÄRINGSLIVS-
FINANSIERADE

OFFENTLIGT
FINANSIERADE

I Stockholm bedrivs livsmedelsrelaterad FoU-verksamhet på Karo-
linska institutet, Handelshögskolan KTH. finnsHär också antalsamt ett
nationella forskningsinstitut med livsmedelsanknytning. Dessa Pack-är
forsk, Smittskyddsinstitutet, Skogsindustrins tekniska forskningsinstitut
STFI Ytkemiska institutet YKI. De forskarårsverken26samt ca

uppgivits fördelas i huvudsak på kost/hälsa ca %, livsmedels-34som
säkerhet ca livsmedlens fysik,21 % och kemi och biologi ca %.15
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forskarårsverken år 1996offentligt finansieradeantalTotaltFigur 8.5
fördelade på248ca orter.

Övrigaorter
12,0Stockholm

25,7

Lund
98,1

Uppsala
41,0

Göteborg
65,6

forskarårsverken år 1996näringslivsñnansieradeantalTotalt8.6Figur
fördelade påca 89 orter.

Övrigaorter
3.9 LundStockholm

15,37,3

Uppsala
8.2

Göteborg
54.2
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Figur 8.7 Offentligt finansierade forskarårsverken år 1996 i Lund
ca 98 fördelade forskningsinriktningar.på

ÖWGMHIÖ.9rl9r9|och Ekonomi,marknad
1.20.5Förpackningsteknik resurs ochkonsument-/s-/ /f4,6 beteende5,5-----

Produktutveckling
/och Innovationer

1,7 Livsmedlensfysik,
Pi°°°$5 °°h kemiochbiologi

produktionsteknik 295
26

Livsmedelssäkerhetv
Kost/hälsa 8,6

20,2

OffentligtFigur 8.8 finansierade forskarårsverken år 1996 i Göteborg
ca 66 fördelade på forskningsinriktningar.

MIUÖ.energi00hDistribution och Ekonomi.marknad
5.0logistik 0,5 och konsument-resurs

i e beteende
3:6Förpackningsteknik

2-3 Livsmedlensfysik,
/ Kem °°h biologiProduktutveckling

15-9och innovationer
4,0

Processoch
produktionsteknik

5,6

Livsmedelssäkerhet
93Kost/hälsa

19,6
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forskarårsverken UppsalaOffentligt finansierade år 1996 i8.9Figur
Livsmedelsverketforskningsinriktningar47 fördelade påca

inräknat.

Ekonomi,marknadÖvrigtochMiu-öenas;
/°°b:“5"â“°""2.5resursProduktutveckling | eeen e3v7och innovationer 250,2 - \ Livsmedlensfysik,

ochProcess // ken". °§h7b|°|°g. le//produktionsteknik
0,5

LivsmedelssäkerhetKost/musa
10.218,8

finansieradförekommer offentligtdominerandedeUtöver ävenorterna,
forskarårs-universitet caandra Umeå 7antalforskning på orter:ett

hög-fyra forskarårsverkencauniversitetLinköpingsverken, samt
forskarârsverkenforskarårsverke. De 12Kalmar caskolan i ett ca

huvudsak kost/hälsa.iavser
tillbegränsaderedovisasde forskarårpåpekasbör ärDet att som

livsmedelsforslcning. innebärDettanormalt innefattas ivad attsom
exempelvisväsentlig forskning,livsmedelsområdetförmycket me-av

ingår.eller bioteknisk, integrundläggande teknisk, kemiskdicinsk,
reglertek-kartläggning dehar mindreinitieratUtredningen aven

har visatorienterade Kartläggningenmättekniskt institutioner.niskt och
livsmedelsindust-riktadedag sker några FoU-insatserdet i inte motatt

problemställningarbearbetar dock radinstitutioner.på dessa Derin en
del Någravikt för livsmedelsindustrinstörsta att taär exem-av.som av

ochbeslutsstödssystemrobotisering, flexibel produktion,dettapel på är
för kvalitetsstyrning.mätmetoder

offentligadenFinansiering FoU-8.3.2 av
verksamheten

högskol-FoU-verksamheten sker viaoffentliga finansieringenDen av
SJFRjordbrukets forskningsrådochfakultetsmedel, Skogs-viaornas

begränsadteknikutvecklingsverket NUTEK. Iochoch Närings- om-
livsmedelsrelateradvissprojekt finansierasenstakafattning i även--
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forskning Medicinska forskningsrådet MFR, Teknikvetenskapligaav
forskningsrådet TFR Naturvetenskapliga forskningsrådet NF R.samt

har huvudansvaretSJFR for den grundläggande livsmedels-mera
forskningen år 1996 omfattade 18 miljoner kr/år forsknings-inomsom

for"Forslcning bättre mat". Forskningen uppdelad fyraiprogrammet är
delområden: kost och hälsa, människan, och samhället, livs-maten
medlens biologi, fysik och kemi och säkerhet. denFörutomsamt mat

projektverksamheten finansierar SJFR forskar-nio särskildaävenrena
tjänster till kostnad miljoner kr/år. finan-5 Utöver dettanärmareen av
sierar grundläggande forskningSJFR inom de areella näringarna..

har huvudansvaret förNUTEK insatser för den svenska in-statens
dustrins förnyelse och utveckling. specifikaNUTEK:s insatser på livs-
medelsområdet förstagick år 1996 i hand till industriforslmingsinstitu-

basprogram; SIK, Packforsk YKI, motsvarande miljo-15tens samt ca
kr/år. har också livsmedelsförpackningsprogramNUTEK ett samtner

andra livsmedelsprojekt omfattande totalt miljoner lcr/år, till vilka5
industrin bidrar likamed mycket.

det nordiska samarbetet driverInom Nordisk Industrifond pro-
NORDFOOD. har total omfattningDetta miljoner60grammet en av ca

kr/år, industrin bekostar ungefär hälften. medbidrar 3NUTEKvarav
miljoner kr/år till de svenska deltagarna.

europeiska kräverDe viss motfinansiering. skerDettaprogrammen
främst från SJFR.

ochSJFR NUTEK finansierade år 1996 livsmedels-sammantaget
relaterad forskning med miljoner kr/år23 vardera.ca

Deltagandet i forskningsprogram harEU:s tillfört forskningssyste-
miljoner kr/år. flesta de9 projektDe hittills beviljats börmet ca av som

återspeglas kartläggningen. NORDFOOD hari från Nordisk industri-
fond tillfört forskningssystemet fem miljoner kr/år. Internationellaca
offentliga medel har alltså tillfört FoU-systemet sammanlagt 14ca

kr/år.miljoner
uppgick offentligaTotalt år 1996 den svenska finansieringen utöver

fakultetsmedlen Enligttill miljoner kr/år. utredningens kartläggning50
nyttjades detta år forskarårsverken.248 Uppskattningsvis, då det ärca

få fram fakultetsmedel,svårt exakta siffror på användes år 1996att ca
miljoner kronor till offentligt finansierad forskning.110

8.3.3 Nya programsatsningar återspeglas isom

kartläggningen

Ett antal med betydelse för livsmedelsbranschen har nyligenprogram
kommit i gång. återspeglas dockDessa inte i kartläggningen som avser
forskarårsverken år 1996.
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för Marknadstelcniskt MTCoch Stiftelsen CentrumSIFR satsar
fyraåriga forskningsprogrammetvardera miljoner kr/år i det "Kun-3

livsmedelsbranschen" K LIV. Forskningen inomskapsplattform för
samhällsekonomiskt inriktad, med fokus påskallprogrammet vara

drivs under överin-marknadsrelaterade frågor. Verksamheten MTC,av
programkommitté.finansiäremaseende genom enav

finansierar ochstrategisk forskning SSFStiftelsen för ett program
koordinerasteknologier, SIK.forskarskola för framtida LiFT, som av

hos livsmedels-syftet höja konkurrensfonnåganövergripandeDet är att
från början legat till grundrelaterad industri i Sverige. Tre teman som

och "Fräschhet"."Struktur", "Processer"för inriktning ärprogrammets
samtligadeltagande från såväl industrinhar aktivtProgrammet ett som

kr/år och kommerOmfattningen miljonerforskningscentrum. 12ärtre
miljoner kr/år.fullt utbyggt omfatta Programmetdet 15när är att re-

doktorander. utvärderarför närvarande SSFkryterar även ett program
technology thefor information inkallat Centerkring processtyming,

for chemicalkallat "Centerindustry", och ett annat programprocess
behandlaprojekt kommerand operation, där någradesign attprocess

livsmedelsprocesser.
finansierar via 21Miljöstrategiska stiftelsen MATMISTRA ett pro-

också har bety-primärproduktionen,inriktat påär men somgram som
innehåller frågeställningardelse livsmedelsindustrin då detför rörsom

"uthålligt"och attityder det gällerbeteendenkonsumenternas när pro-
ducerade livsmedel.

livsmedelssektomsförBeskrivning FoU8.3.4 av

primämäring

Inledning8.3.4.1

redan primär-det inomUtredningen har tidigare ärpoängterat att
livsmedelskvaliteten grundläggs, då det inteslutliganäringen densom

från börjanförädlingsprocessen kompenseramöjligt underär att en
kostnadseffektivt produce-uppgiftdålig kvalitet. Primärnäringens är att

förädling färdigabaslivsmedel, vilka efterlivsmedelsråvaror och gerra
och morgonda-de kvalitetskrav dagensprodukter uppfyller somsom

efterfrågar.konsumentergens
kort sammandrag pågå-helhetsbild härskapaFör ettatt aven ges

relaterad tillende forskning primärnäringen.
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Forskningsverksamhet8.3.4.2 vid SLU relevans förav
livsmedelssektom

Riksdagen beslutade år 1994 att:
Zivsmedelsforskningens roll fram kunskap bearbetaochär att ta ny

problem livsmedel hela kedjan från råvara till konsument.irörsom
har särskilt för kopplingen mellan råvaru-SLU ett ansvar

produktionen och livsmedelsförädlingen för frågor rörandesamt
livsmedelskvalitet".
Utifrån riksdagens beslut har för forskningen livsmedels-SLU inom

definierat fyra övergripande forskningsområden:området
där produktions- och miljömål likställda.Produktionssystem är-

Produktionskedjan från jord till bord.-
både produktion och produkt med tanke konsu-Kvalitet i på° nya

mentpreferenser.
Djurhälsa och etik.-

målsättning för forskningen vid kunna åtgärdaEn SLU är att upp-
problem primärledet tidigt möjligt för undvikakomna i så attsom pro-

led livsmedelskedjan. bedriver därförblem i SLU naturveten-senare av
teknisk och ekonomisk forskning och utveckling bl.a.skaplig, inom

vegetabilier, frukt, och grönsaker så det Sverige kananimalier, bär iatt
konkurrenskraftiga därproduceras råvaror hög kvalitet till priser,av

miljön.samtidigt hänsyn tilltarman
växtnäringsämnenfrörande läckagedetta arbete ingår bl.a.I FoU av

tungmetaller, kretsloppsfrågor utarbetandeackumulering samt avav
Särskilt betydelse harförbättrade för odling grödor. in-storsystem av

för möjligheterna frammodern bioteknikinom att tasatserna pro-nya
för analysera ochdukter. Vidare ingår utarbeta metoder kunnaattatt

fram fysiologis-sjukdomar hos och djur, kunskapåtgärda växter ta om
husdjur, studeraka på och beteende hos våraparametrar stress sam-

hälsa och fruktsamhet utarbetaband mellan produktion, systemsamt
fö-för djuren. Utvecklingen djurhållningssysteminhysning samtav av

forskningsområden.rebyggande djurhälsovård därför centralaär
utvecklat verksamhethar under år sinSLU större tvär-motsenare

andratillsammans medvetenskaplighet såväl inom universitetet som
huvudman förexempel kan SLUuniversitet. Som nämnas äratt ett

finansierastvärvetenskapligt projekt 21MATstörre som av- -
växtfysiologi,koordinerar inomMISTRA. SLU även ett program som

finansieras syftar till skapa uthålliga produk-SSF. Projekten att merav
livsmedel hög kvalitet.tionssystem kan ge avsom

1995/96 miljoner kronor förTotalt nyttjades budgetåret 428 FoU-
verksamhet livsmedelssektoms offentliga in-inom primämäring. Den

fakultetemas basanslag uppgick till miljoner kronor.via 250satsen ca
Till medel, miljoner kronor,detta kommer andra statliga 100ca varav
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miljoner70insatsNäringslivetshälften. ärungefärförstårSJFR ca
häften.för drygtstårSLFLantbruksforskningStiftelsenkronor, varav

institutetJordbrukstekniskaFoU-verksamhet vid8.3.4.3

medarbetarochUppsalaligger iJTIJordbrukstelcniska institutet
jordbruk, miljö,områdenainformation inomochutvecklingforskning,

teknikerutvecklaövergripande målet äravfall. attoch Detenergi nya
kostnadseffektiva.ochmiljövänligabåde äroch hanteringssystem som

ochjordbrukkonkurrenskraften inomstärkaolikapåSyftet sättär att
hanteringgällerdetlandstad ochmellan närbandenindustri avsamt

avfall.organiskt
livsmedels-uppgivnaantaletochlcr/årmiljoner25JTI omsätter ca

påinriktadehuvuddelen är40,forskarårsverkenrelaterade är varavca
produktions-ochresursutnyttjandeoch samtenergi-miljö-, process-

medel viastatligamedhuvudsakifinansierasVerksamhetenteknik.
Naturvårdsverket.jordbruksverkStatens samtNUTEK,SLU,SJFR,

motsvarande 10till 35 %,uppgårfinansieringenstatliga caDen ca
Stiftelsenvianäringslivetdel finansierasResterandelq/år.miljoner av

uppdrags-SJMFForskningMiljöteknisk samtochJordbruks- genom
verksamhet.

anstaltveterinärmedicinskaFoU-verksamhet Statensinom8.3.4.4

och harUppsalaiSVA liggeranstaltveterinärmedicinska somStatens
dia-förebyggande,folkhälsaochdjur-godmålövergripande genom

hos djur.infektionssjukdomarbekämpandeochgnosticerande av
antalTotaltkronor.miljoner220verksamheten1996 omsatte ca

320.vid SVAårsverken är ca
verksamheten, in-61 %myndighetsuppgifter, utgörSVA:s avsom

beredskapdiagnostisksjukdomsberedskap,övrigochepizootinefattar
referenslaboratori-nationelltSVAVidarevaccinberedskap. är ettsamt

ochmellan djuröverföraskansjukdomardvs.för somzoonoser,um
allt livsme-framfördagförekommer i ärmänniskor. De somzoonoser

verksamheten,%33Uppdragsverksamheten, utgördelsbuma. avsom
laboratorie-diagnostika ochhälsokontroll,ochdiagnostikinnefattar

Uppdragsforskningen, utgörvaccinförsöijning.produkter somsamt
medfinansieraskronormiljoner20dvs.verksamheten ca6 % caav --

frånkronormiljoneranslag, 8statligafrånkronormiljoner svens-8 ca
ochdel från EUresterandemed öv-organisationeroch samtka företag

be-uppdragsforskningenHuvuddelenbidragsgivare.utländskariga av
fjäderfä.hund ochhäst,svinnötkreatur,hosinfektionssjukdomarrör

17-14279
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8.3.4.5 F 0U-verksamhet inom fiskesektom

FoU-verksamheten inom fiskesektom finansieras till delenstörre av
statliga medel, och Fiskeriverket har den enskilt FoU-verk-största
samheten inom området. Det sammanlagda antalet årsverken inom hela
fiskets område 272 105 forskarårsverken,är 84 vid Fiskeri-varav
verket och 165 vid universiteten. Fiskeriverket och SJF harR fisk-ca ett
forskningsprogram för Sverige, sträcker sig från grundläggande tillsom
tillämpade områden, och övriga finansiärerstörre kan inter-externaav
nationella EU och Nordiska Ministerrådet FoU tillnämnas.organ
stöd för den fiskeripolitiken CFP har fått ökad bety-gemensamma en
delse.

Den grundläggande och tillämpade fiskforskningen har, möjligtvis
med undantag den fysiologiska och toxikologisk forskningen,av en
anknytning till direkta livsmedelsfrågor eller till livsmedelsindustrin, då
den främst inriktas på ekologi, beståndsövervakning, fiskvård, vatten-
bruk och fiskeritelcnik. dettaInom område finns utvecklingsar-senare
bete berör kvalitetsfrågor och därmed har direkt betydelse försom som
fisk livsmedel. kommersiellaDe dominerar, och denarterna till-som
lämpade forskningen dominerar för marina fiskar och Sötvattensfiskar.
Forskning förekommer på vandringsfiskar ochäven på s.k. icke kom-
mersiella arter.

Behovet kunskap fisk råvara naturligtvis grundläg-ärav om som
gande för framgångsrik förädling, och inom landet finns goda möj-en
ligheter hos redan befintliga myndigheter,att universitet och organisa-
tioner koppla delar fiskforskningen livsmedelsforskningen.närmareav

Fiskeriutredningen, dir. 1996:97, har fått i uppdrag göra över-att en
fiskeriadministrationen, föreslå effektiviseradsamt FoU-attsyn av en

verksamhet fisketspå område. Utredningens betänkande väntas vara
klart under januari månad 1998.

8.3.4.6 Primämäringens FoU-verksamhetegen

lantbruksägdaDe företagen finansierar forskning SLF och degenom
skilda branschorganisationema. Verksamheten utförs dels vid SLU -
vilket beskrivits tidigare dels i regi, exempelvis växtförädlingegen-
vid Svalöf Weibull och foderutveckling vid Lantmännens Detcentrum.
finns enskilda företag,även Hilleshög, både hart.ex. ochsom som egen

finansierar primämäringsinriktad FoU.som
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kunskapsgenererandeBeskrivning8.3.5 av

kompetenscentrum

livs-finansieradestatligtgradväsentligtillochgrundläggandeDen
och in-högskoloruniversitet,vidhuvudsaksker imedelsforskningen

Linköping. Dessa ärStockholm ochUppsala,Göteborg,Lund,stitut i
livsmedelsområdet,tyngdpunkter inomolikamedkompetenscentrum

tillanknytningeninnebär8.3.1. Dessutomavsnittframgårvilket av
betydelse.andra kompetensertillhögskola tillgångochuniversitet av

grad.växlandeprimärledet itillkopplingharDessa ävenorter

Lund8.3.5.1

avseendealltframförforskningbedrivsLUuniversitetLundsVid
livsmedelstek-livsmedelskemi,näringslära,industriellfrågor rörsom

bedrivsmikrobiologi. Det äventeknisklivsmedelsteknologi samtnik,
livs-påinriktningmedforskningsamhällsvetenskapligochekonomisk

medelssektom.
gällerdetbetydelsesärskildde närfår LUinriktningsingrundPå av

ocksåbetydelse attteknologiutveckling. Av ärlivsmedelsindustrins
forskningsarbeteomfattande röran-därAlnarp,ibeläget ettfinnsSLU

livsmedelsteknik in-förinstitutionenViapågår.trädgårdsprodukterde
tillkopplingocksåfinnsLTHhögskola inomtekniskaLunds enom

livsmedelsföretagantalharmembranforskning, stortettStiftelsen som
medlemmar.som

infor-verkatlängeocksåLivsmedelskollegiet ettharLundI som
ochvid AlnarpSLU ettpå LU,institutionermellankontaktforummellt

Livs-SkånesSydsverige.iFoU-avdelningarindustriellaantal
fungerarregioniinitiativytterligaremedelsakademi ettär somsamma

aktö-offentligalivsmedelsproducenter,skånskamellannätverkettsom
regio-utvecklingsfrågorindustrinsdiskuterasDäruniversitetet.ochrer

kompetensbehov iutredningargenomförtharakademinnalt och om
Heltforskningsområden.angelägnaochbranschenregionaladen om

bildatIDAFFoodAgrostiftelsen IDEONochSLUhar LTH,nyligen
finansie-förverkaochinitieramed syfteLund attLivsmedelscentrum

ochkunskaps-utvecklaocheffektiviseraforskning attring samtav
näringsli-ochhögskoloruniversitet,regionensmellantekniköverföring

ilantbruksorganisationerochföretag14grundatIDAF storaärvet. av
kommersialiseraochprojektinitiera attsyftetilloch harSydsverige att

forskningsresultat.
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8.3.5.2 Göteborg

I Göteborg verksamhetenär uppdelad mellan Göteborgs universitet,
CTH och SIK. förekommerDet samverkannära mellan dessa. Vid
Göteborgs universitet bedrivs livsmedelsorienterad forskning fram-en
för allt vid den medicinska fakulteten. Vid CTH bedrivs forskningen
framför allt inom institutionen för livsmedelsvetenskap förlagdärsom
till SIK:s lokaler. GöteborgI finns Fiskeriverket, vilket tillsammans
med fiskets betydelse i regionen, viss profilering marinamotger en
produkter.

SIK intar speciell ställning i detta sammanhang. Som nationellten
forskningsinstitut för livsmedel och bioteknik uppdraget dels be-är att
driva industriellt inriktad forskning inom några nyckelornrådenegen
såsom struktur och funktion, och mätteknik, miljö, hållbarhet,process-
hygien och produktsäkerhet, smak och förpackningar, delssamtarom

telmikspridare och förmedlare kunskap genererad såväl natio-vara av
nellt internationellt. harSIK för närvarande medlemsorga-150som ca
nisationer. Till dessa hör så alla och ledande tillverkandegott storasom

Ävenföretag och vissa medelstora FoU-inriktade företag. de stora ut-
rustnings- och förpackningsleverantörerna, och handeln finns repre-
senterade. harSIK samarbete med sin engelskanära motsvarighet;ett
Campden Chorleywood FRA. SIK når via sina medlemmar 750ca
enskilda företag och produktionsställen. SIK arbetar därutöver med
många småföretag.

Denna breda anknytning SIK förutsättningar formuleraattger
forskningsfrågeställningar intresse förär livsmedels-stortsom av
branschen och fungera kontakt-även och nätverksbyggareatt som -
både med företagen och högskolan. Företagsledningen för de ledande
aktörerna inom livsmedelsbranschen finns representerade styrelsernai
för SIK respektive SIK:s intressentförening. finnsDärutöver till SIK
knutet industriell kommitté med 30-tal oU-chefer,F tekniska che-etten
fer eller motsvarande från livsmedelsbranschen. detta forumI diskute-

bl.a. näringslivets FoU-behov. finnsSIK etablerat i Lundäven ochras
i färd med byggaär verksamhet i Uppsala.att upp en
I Sverige har nyligen nätverketvästra SkaraborG bildats för att

främja kontakterna mellan forskare och näringsliv i regionen.

8.3.5.3 Uppsala

Tyngdpunkten i Uppsala ligger på råvaruorienterad forskning i grund-
läggande kemi och biologi, speciellt avseende mjölk, cerealier och kött
där SLU:s institutioner för livsmedelsvetenskap och livsmedelshygien

de aktörerna.utgör största Patogena organismer profilom-är ett annat
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vid in-universitetUppsalavidskerkost/hälsarörandeForskningråde.
bety-också utgörLivsmedelsverket,näringslära.för enstitutionen som

ochUppsalabeläget ifinnssäkerhetsfrågor,förkunskapskälladande
medlivsmedelssäkerhet,frågorstudier i röromfattandebedriver som

primärproduktio-tillKopplingenmetodutveckling.påbetoningvissen
institutio-övrigaviaskercerealieproduktion,animalie-såväl somnen,

och JTI.SVAvid SLU samtner
institu-ULCLivsmedelscentrumÅr Uppsalabildades1989 av

ochuniversitetUppsalavid SLU,livsmedelsforskningförtionerna
mellandelsforskarna,mellandelskontakterfrämjaskallULCSLV.

ochkontaktforum mö-ULCnäringslivet. är även ettoch enforskarna
livsmedelsfrågor. Detmedarbetarregionenialla an-förtesplats som

förlivsmedelsområdetseminarier inomochdel kurserbl.a.ordnar en
berörda yrkesgrupper.andraföretagochforskaresåväl som

industriochforskning ärmellankontaktorganisationytterligareEn
förfinnsdet representantervilkenLivsmedel, i ävenMellansvenska

Göteborg.ochSkaraLinköpingsregionen,

Stockholm8.3.5.4

vid KTH, Ka-forskninglivsmedelsrelateradvissbedrivsStockholmI
Handelshögskolan.ochInstitutetrolinska

industriforsk-viktigalivsmedelsindustrinfördeocksåfinnsHär
industrirelateradbedriverPackforskoch YKI.Packforskningsinstituten

distributionsområdetsochförpacknings-påinriktningmedforskning
handeln,såvälfrånmedlemsföretag130harPackforskutveckling. ca
karaktärtill sinYKIlivsmedelsindustrin. ärförpackningsindustrin som

bety-vilketfenomen,ytrelaterade är storochytkemiskapå avinriktad
olikafrånmedlemsföretaghar 80YKIlivsmedelsindustrin.fördelse ca

industribranscher.
inter-nationelltsåvälkontaktnät,harinstitut stortett somDessa

livsmedelsbranschensförviktigdärförochnationellt utgör resursen
utveckling.

Linköping8.3.5.5

LCLLivsmedelstekniskt Centrum1996junibildades i avLinköpingI
ochLiUuniversitetLinköpingsråvaruproducenter,livsmedelsföretag,

livsme-regionensutvecklingentillbidravillsamhällsorgan avsom
internationellt.ochnationelltdennahävdakunnafördelsindustri att

ochinformationsutbyteförforumfungera entänkt ettLCL attär som
inomandra intressenterochnäringslivetforskare,mellanmötesplats
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livsmedelsbranschen. LCL skall också stimulera till dialog mellanen
universitetet och intressentema inom livsmedelsområdet med sikte på

ökat universitetsengagemangett i utbildning och forskning med inrikt-
ning livsmedelsindustrin.mot

8.3.6 Av näringslivet finansierad FoU-verksamhet

Detta avsnitt baseras framför allt på "Forskning och utveckling inom
företagssektom från1995" SCB:s serie "Statistiska meddelanden".
Uppgifterna gäller för år 1995. I underlaget till statistiken ingår endast
företag med 50 eller fler anställda, vilket leder till underskattningen av
branschens omfattning. Annan statistik visar det år 1993 arbetadeatt
72 000 i livsmedelsindustrin 53 000 i SCB:s statistik.motpersoner
SCB:s statistik inkluderar också uppgifter tobaksvarutillverkare.om

Vissa, inte alla, FoU-bolag, privata forskningsinstitut och in-men
dustriforskningsinstitut räknas i SCB:s statistik inte till livsmedelsin-
dustrin de livsmedelsföretagäven ellerägs bedriver livsmedels-om av
relaterad FoU, redovisas under forskningsinstitutioner.utan Däremot
har det varit möjligt hur mycket livsmedelsrelateradavgöraatt FoU

bedrivs på dessa forskningsinstitutioner.s.k. Gränsen mellansom
egentlig livsmedelsindustri och forskningsinstitution alltså underligtär
dragen, livsmedelsindustri och livsmedelsrelateradmen summan av
verksamhet på forskningsinstitutioner bör täcka in näringslivets sats-
ningar livsmedelsrelateradpå FoU i privata och halvoffentliga organi-
sationer. Observera detta viss dubbelredovisningatt gentemotger en
kartläggningen i avsnitt 8.3.1.

Statistiken missar troligen svenska bolag ingår i intematio-att som
nella koncerner betalar till koncernens centrala FoU-resurser.

8.3.6.1 Livsmedelsrelaterad FoU-verksamhet

Intern FoU inom livsmedelsindustrin kostade 239 miljoner kronor.
Forskningsinstitutioner bedrev livsmedelsrelaterad forFoU 245 miljo-

kronor och tillsammans detta 484 miljoner kronor. Med hänsynner ger
till industriforslmingsinstituten delvistaget att offentligt finansieradeär

näringslivet finansierarsamt att FoU på universitet och högskolor, kan
näringslivets totala FoU-finansiering uppskattas till 480 miljonerca
kronor

Inom livsmedelsindustrin utfördes 360 forskarårsverken och på
forskningsinstitutionema forskarårsverken.335 Med hänsynsamma

detta till forskarår.700 kostarI snitt då fors-som ovan summerar ettca
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0,7forskningsinstitutionemaochlivsmedelsindustrinkarårsverke i
kr/forskarårsverke.miljoner

1995lades årutvecklingsinsatser,alltsåforskning,Vad gäller ren
livsmedelsindust-här kallasvaddetta inompå interntårsverken21 som

ochlantbruksvetenskapnaturvetenskap, lrördedessarin. Femton av
från NUTEKuppgiftmedjämföraskanteknologi. Dettaendast 4 omen
livsmedelstillver-anställda iforskarutbildningmed55att varpersoner

medFoU-bolag, institutskall läggasHärtill etc.år 1994.kande företag
forskare år 1993.anställda46

Köttforsk-ägdaScanföretagendetFoU-aktörprivat ärEn stor av
forskningbedriverLund. InstitutetutanförKävlingeiningsinstitutet av

liggerHuvudinriktningentillämpad karaktär.grundläggande ochbåde
Forsk-biokemi.ochmikrobiologikötteknologi,kvalitetsaspekter,på

tillfinansierasochkronormiljonertill 35uppgårningsbudgeten ca
dess-deltarInstitutetbranschföretag.medel frånmeddelövervägande

EU-projekt.flertaliutom ett
potatisom-påStärkelsenLyckebyFoU-aktörerindustriella ärAndra

fetter,ocholjorvegetabiliskaområdetinomKarlshamns ABrådet och
livsmedelsforskning.lcr/år påmiljoner3vilka tillsammans satsar ca

Cerealia Ut-ochCerealia FoUStiftelsenexempelYtterligare är
Sugaroch Daniscooch cerealierspannmålinriktning påmedveckling,

medmejeriområdet 70pådominerarArlasockerprodukter.påAB per-
Bjuv ABNestlé CenterRDFoU-området.inomverksammasoner -

verkarforskningscentruminternationellakoncernensär ett avsom -
170och harprodukterdjupfrystaochgrönsakerområdenainomfrämst

anställda.personer
relevanta FoUlivsmedelsindustrinfordenStatistiken missar som

till livs-kopplingmedutrustningsföretagochförpacknings-bedrivs i
ochSkånefinns iindustridennadelväsentligmedelsindustrin. En av

med1995sammanställde år rapportLivsmedelsakademiSkånes en
År anställda inom6001995detta.bl.a.uppgifter personercavarom

Pakutrustningsforetagen. Tetraochförpacknings-skånskai deFoU
utveckling inommedarbetarmed 475dominerade sompersonerca

med livsme-arbetar50medanlivsmedelsförpackningar, personerca
Även siffrordessa tro-totalt 525delsprocesser, dvs. ompersoner.ca

FoUde denvisarFoU,definitionfrikostig attbaseras påligtvis aven
betydandeharutrustningsforetagochförpacknings-bedrivs i ensom
SCB:sFoU.livsmedelsindustrins sta-tillrelationomfattning isatt egen

satsadeslivsmedelsanknytningmedFoU-resurserocksåtistik visar att
pappersvaruin-ochdetaljhandeln,ochparti-företag inom massa-av

transportbranschen.kemiindustrindelardustrin, samtav
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8.3.6.2 Jämförelse med andra branscher

Den totala satsningen på FoU inom livsmedelsindustrin låg jämförtär
med andra branscher, vilket framgår figur 8.10. Det här viktigtär attav
komma ihåg livsmedelsindustrin den tredjeatt är industrisektomstörsta
i Sverige räknat i antal anställda och 10 % det totalarepresenterar av
antalet årsverken i industrisektom, den räknat isamt näst största om-
sättning.

Livsmedelsindustrin stod för 1,0 % de forskarårsverken ut-av som
fördes forskarutbildade i hela industrisektom. Vad gäller forsk-av ren
ning, stod livsmedelsindustrin för endast 0,4 % industrisektomsav
samlade årsverken.

Figur 8.10 Driftskostnader i olika branscher år 1995 tillver-igrupperat
kande industri och änstesektor. Miljoner kronor.
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Källa: SCB.

SCB:s statistik visar livsmedelsindustrins FoU minskadeatt under peri-
Åroden 1993-1995. lades1993 398 årsverken på FoU, 360 årmot

1995. siffraDenna rensad från effekterär omklassificering verk-av av
samhet från livsmedelsindustri till forskningsinstitution. Utlokalisering

FoU-verksamhet förklarar alltså inte minskningen. Däremot kanav
minskningen kanske förklaras FoU i internationella livsmedels-attav
koncemer flyttats utomlands, eftersom statistiken troligen inte fångar in
svenska företags avgifter till i koncernerFoU utomlands.
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branschermedjämföraslivsmedelsindustrin börförSituationen som
FoU-årsverkendär antaletmaskinindustrin,ochläkemedelsindustrin

period.underrespektive 14 %medökade 33 samma

överblickInternationell8.4

livsmedelsföretagenIntemationaliseringen8.4.1 av

påinverkan FoU-systemetoch dess

harrörlighetnäringslivetsförökad stimulansochhinderMinskade
utlandsägandetdärmed hartaktlivsmedelsindustrin. Ipåverkat aväven

utlandetägande iföretagssvenskaochlivsmedelsindustrisvensk även
ökat lqaftigt.

industriforsloiingsinstitutenFoU-miljöer, bl.a.harPå sättsamma
för inter-ansträngningarhögskolor, gjortoch attuniversitetoch även

kommersiellaoch sinforslcningsverksamhetsinnationalisera upp-
livsmedelsföre-allt flererbjudsmotsvarandePådragsverksamhet. sätt

utanför Sverige.FoU-miljöerfrånFoU-tj änstertag
1996år28 %livsmedelsindustrinsvenskaden äranställda ideAv

handlar detTotaltföretag. närmareutlandsägtinomverksamma ett om
anställda.00017

räknat ilivsmedelsindustri,för svensk procentdelbranschemaInom
1995ägandet årdet utländskasysselsättning,delbranschemas ärav

olje- och%,chokladindustrin 61%,100sockerindustrininomstörst
25 %.bagerinäringen%44fettindustrin samt

medintemationaliserats,längelivsmedelsindustrin harnordiskaDen
kooperativa MDhar detCarlsberg,FörutomDanmark i spetsen. nu

produktionsanlägg-ochDanmarkutanföranställdaFoods 500 stora3
Tyskland.England ochiningar

spritkoncernen,ochdanska socker-denAB,Danisco Sugar stora
detköptoch harfrån andra länder,omsättning ävensinhar 70 % av

på 300FoU-budgetmedDanisco Sugar AB,Sockerbolaget.svenska en
utanförFoU-verksamhetomfattandekr/âr, hardanskamiljoner en

Sovjetunionen.det tidigareisåväli VästeuropaDanmark som-
betydelse-SålundaVolvo.Procordia frånköpt ärOrkla harNorska

tillkoppladEslöv Felixlivsmedelsforskning i motsva-full svensk nu
Med satsningenOslo.områdetikoncerni runtrande aktivitet samma

stark tek-skapatsBBH har detH.Baltic Beveragesösterut engenom
och tillStockholm St.Prippsbryggeriema ifrånnologiöverföringsaxel
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Petersburg, Tula, Tallin och de andra BBH-bryggeriema och livsme-
delsföretagen i det tidigare Sovjetunionen.

Norska Norway Seafood har samtidigt på fem år blivit värl-ett av
dens helintegrerade fiskförädlingsföretag.största

I Finland fann redan år 1992 Statistikcentralens kart-man genom
läggning internationaliseringen finländska företag, deattav storaav
finländska livsmedelsindustrierna redan vid den tidpunkten påbörjat en
internationalisering sin FoU. Samtidigt framstod de finländska livs-av
medelsföretagen något återhållsamma i sin intemationalise-som mer
ring jämfört med andra finländska företag i andra branscher.

Ett genomgående drag internationaliseringenär livsmedelsin-att av
dustrin och därmed dess FoU går något långsammare i andra bran-än
scher. Några företag går dock före Nestlé och Carlsberg ocht.ex.- -

i det livsmedelstekniska förpackningarsegment och ingredi-systemet;
går snabbare andra in i intemationaliseratän läge.segment ettenser,

8.4.1.1 Något de viktigaste företagenom

De utlandsägda företagenstörsta i Sverige är:
Philip Morris Kraft Freia Marabou, Slotts, Estrella m.fl.°
Novartis Wasabröd, OLW m.fl.-
Nestlé Svenska Nestlé, Zoégas Kaffe m.fl.-
Unilever Van den Bergh Foods, GB-Glace m.fl.°
Orkla Pripps Ringnes, Procordia Food, Abba Seafood, Göteborgs-
Kex m.fl.
Danisco Danisco Sugar m.fl.AB-
Av dessa det framför allt Nestlé har omfattandeär FoU i Sveri-som

ge.
Det för övrigt betecknande förär de utlandsägda företagen deatt

samtliga under de åren 1995-1997 har genomgått organisato-senaste
riska förändringar förvandlat dem till nordiska företag, därsom pro-
duktansvar och i många avseende FoU-ansvaret fördelats mellan de
olika nordiska länderna. Detta har givit de svenska dotterbolagen ett
specialiserat produktansvar förhållandei till tidigare. vissa fall harI
svenskbaserad förstärkts,FoU andrai fall har den försvagats. Samtidigt

FoU-verksamheten koordineras effektivare.som
Sammantaget har de svenska bolagsenhetema stärkt sin position

jämfört med bolagens verksamhet i grannländema. Detta har skett på
grund av:

Sveriges relativa storlek lätt lokaliserat koncememas "norden-- som
ledning".
Svensk marknads utvecklingsnivå, den till nordisk lanse-gör- som
ringsmarknad.
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söderbolagsenheter iutomnordiskatillnärhetgeografiskaSveriges-
och öster.

itycks äntraditionlivsmedelstekniks tyngreSvensk varasom-
grannländema.

intemationaliseramedfärdflera iföretagen"svenska attde ärAv
för derasbetydelsereellharb1.a.avseendenverksamhet isin som

denna.organiseringenochFoU-portföljsamlade av
rörande olja,FoU-verksamhetårsedan mångaharKarlshamns en

i USA.fettderivaterfett och
ökandeiÖresund sockerindustrisvenskförforskningsbasenharVid

KronfågelocksåDanmark harDanmark.den Imedkoordineratsgrad
myndig-danskamedsamspelFoU-fäste isittDanPo ettstörstagenom

heter.
följ andehaFoU-verksamhetkoncernernaskanmoderlandetUtanför

karaktärer:
produktionsanläggningar.vid lokalaproduktionnationelltillStöd-

avgränsadepåbefogenheterochmed allaFoU-avdelning resurser-
nationellaellergeografiska segment.ochproduktmässiga

förmarknadsledningtill strategisknärhetmedUtvecklingscentrum°
förutvecklingsverksamhetlångsiktigmedaffärsområden,bredare

internationell bas.påkoncememahuvudområden inom
internationelladesäkrar attforskningscentrumInternationella som-

behövs,där detvärldstoppenpå t.ex.vetenskapligtföretagen är som
barnmat.gällerdetNestlé när

internationalisering iärlivsmedelsföretagenssvenska senareDå de
ochsvenskavidFoU-personaloftatordeutlandsägda,gamladefas än

verk-varandraskunnandebegränsathabolagsenheterutländska om
kompe-förrutineretableradeotillräckligtocksåkanskeochsamhet

tensöverföring.
också1990-taletpåunder mitten ettförsiggick detSamtidigt om-

multinationellairörande FoU-aktivitetersamordningsarbetefattande
Konsekvensernautomlands.såväl Sverigeilivsmedelsföretag avsom

klararetordelivsmedelstelcniskasvenska systemetdetfördetta synas
sekelskiftet.sidanandrapå den

förvärvalltframförutomlandsFoUföretagsSvenska växer genom
tillverkningsföretag.av

livsmedelslagstiftningfunktion,marknadersolikamellanSkillnaden
etablerings-FoU-verksamhet ibehovskaparlivsmedelskontrolloch av

landet.
ocksådetföretag gåriinternationaliseringsprocess ettGenom en

sammanhållning FoU-resurser motfrånutveckling stram avmot enen
markna-olikamed förankring imarknadsstyrd FoU,ocharbetsdelning

mark-ochprodukt-lagt påFoU-ansvarmed ökatdettaOfta skerder.
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nadsansvarig ledning utomlands och med affärsmässigastränga- -
beslutskriterier för FoU-insatsen.

Sedan blir kampen tilldelning snåla FoU-resurser mellanom av na-
tionella dotterbolag tävlan duktighet inom koncernen. dennaIen om
kamp FoU också infrastrukturenär vikt och väljerstorom attav man
förlägga FoU-verksamheten där denna får effekt.störst

Då svenska bolag köps från utlandet kan svensk kommaFoU attupp
lämna Sverige, exempel på detta finns inom livsmedelsindustrin. Sam-
tidigt finns det också exempel på mindre utländska bolag köptatt upp

professionella svenska livsmedelsföretagstora med stark FoU-tradition
och därmed kommit lämna för FoU-utvecklingenöver tillatt ansvaret
det svenska dotterbolaget. Likaså det svenska livsmedelsföretagär som
snabbt förvärvat utländska dotterbolag, huvuddelen moder-stora att av
bolagets FoU övergått till det utländska dotterbolaget.

8.4.2 FoU-satsningar i andra länder

8.4.2.1 Inledning

de följandeI försökavsnitten bildgörs vilka insatserett att överge en
på livsmedelsrelaterad FoU i några länder.görs officiellaDen sta-som

tistiken har begränsningar, både vad gäller industrinsstora FoU-
insatser och statliga FoU-satsningar fakultetsnivå.på Som jämförelse
kan det hari USA gjorts speciellnämnas satsning dettapå områ-att en
de, vilket innebär via Internet kan del databas medatt taman av en
samtliga offentligt finansierade jordbruks- och livsmedelsprojekt direkt
efter beslut finansiering. Figur 8.11 visar hur storaom resurser som
livsmedelsföretagen satsade år 1994 på FoU i några europeiska länder.
Inom livsmedelsprogramEU:s pågår arbete för övergripan-ett att en
de bild livsmedelsforslciingens omfattning inom EU-ländema. Iav
detta kommeravsnitt i första hand beröras nationella däratt program
fokus ligger på höja kompetensen i livsmedelsföretag för-ochatt att
bättra samverkan inom F oU-systemet.
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produk-tillförhållandeoU-utgifter iLivsmedelsindustrins F8.11Figur
1994.årländereuropeiskanågrationsvärdet i

DanmarkItalienSverigeFinlandNederllndemaFrankrikeStorbritannien

beräkningar.utredningensKälla: OECD samt egna

Finland8.4.2.2

20071996årproduktionsvärdelivsmedelsindustrins cafinska varDen
00040sysselsatteochkronormiljarder70 per-camiljoner caecu

industrin,finländskatotaladen12 %Omsättningen motsvarar avsoner.
DenSverige.har ilivsmedelsindustrinandelungefärdvs. somsamma

vilketFoU,på ut-markfinskamiljoner300industrinfinländska satsar
%.0,5Sverigeandel i ärMotsvarandeomsättningen.0,6 %gör av

fakultetsmedel,viaskerforskningenfinansieradeoffentligtDen
Fin-NUTEK.tillmotsvarighetFinlandsTEKESochforskningsråd
uni-inomforskninglitenrelativtochinstitutstarkahar någraland en
ochaktörVTTIndustriforslcningsinstitutet tungärversitetsområdet. en

europeiskaochnordiskadebådeinomaktör pro-aktivmycketär en
"Matentvåmed teman;har stortettTEKES startat programgrammen.

projekt i gång60-tal ärlivsmedel". Ettochoch "Processeroch hälsan"
frågeställningar. Pro-industriellautgångspunkt isinsamtliga haroch

heltmedkaraktärkunskapshöjandegrundläggandesåväljekten är av
meddeltarindustrindärsamverkansprojektfinansiering,statlig som

omfat-ochfyraårigtärfinansiering. Programmetocharbeteaktivteget
medel.offentligafrånmark/årfinskamiljoner50tar ca
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8.4.2.3 Danmark

Den danska livsmedelsindustrins produktionsvärde år 1995var ca
14 000 miljoner ca 130 miljoner kronor och sysselsatte 64 000ecu ca

Livsmedelsindustrins andel den nationellapersoner. industriproduk-av
tionen 28 %. Livsmedelsindustrins FoU-insatser uppgickvar årca egna
1995 till 460 miljoner danska kronor ca 530 miljoner kronor.

I Danmark pågår särskilt FøTEKett 2 under åren 1995-program,
1997, med huvudsyftet stärka livsmedelsindustrinsatt konkurrenskraft.
Programmet forskningsintensivtär och innehåller antalett större pro-
jekt där industrin och branschorganisationema medñnansiärer.är Inom

harprogrammet även satsningar gjortsstora på forskningsprogram av
grundläggande karaktär i huvudsak genomfört vid Tekniskamer Hög-

skolan och Lantbruks- och veterinärhögskolan under samordning ettav
särskilt livsmedelscentrum, LMC.

FøTEK föregicks2 FøTEKett l bedrevs underav program som
perioden 1990-1995. Programmet innebar kraftsamling från allaen
inblandade departement och huvudsyftet stärka områden därattvar

redan hade stark marknadsposition samtidigt såg behovman en men av
hitta tillväxtornråden.att Genom samverkansprojekt mellan indu-nya

stri, högskolan och instituten åstadkoms vitalisering FoU-en av
och resulterade i industrinsystemet i mycket högreatt grad tidigareän

FoU strategiskt viktigtett verktyg för bibehålla ochser stärkasom att
sin internationella konkurrenskraft. Den statliga satsningen på FøTEK-

100 miljonerär danska kr/år.programmen ca
FøTEK 3 under planeringär och lägger tyngdpunkten på fåattman

bättre samverkan mellan jordbruket och livsmedelsindustrin. Frågor
etik, arbetsmiljörör och djurkvalitet kommer också få be-som att stor

tydelse.
Ett viktigt resultat frånannat FøTEK-programmen bildandetär av

s.k. MAPP-centrum, koncentrerar sig på konsument- och mark-som
nadsforskning. I FøTEK 1 denna forskning spridd på många insti-var
tutioner. Inom FøTEK 2 har samlat verksamheten till fysisktettman

Århusknutet till handelshögskola.centrum Forskningen röner stor
uppmärksamhet inom Europa och står modell för många länder.som

I Danmark mycket bioteknikforslmingsatsas även med relevans
för livsmedelssektom. Det finns särskiltäven för produkt-ett program
utvecklingsstöd för produkter baserade på jordbruksråvaror och en spe-
ciell småföretagarsatsning inom livsmedelsområdet.

Det danska FoU-systemet innefattar antal institutett inomstort
livsmedels- och jordbruksområdet berör såväl råvaru- föräd-som som
lingsledet. statliga basñnansieringenDen inom dessa uppgår till 520
miljoner danska kronor. denI sammanfattade tabellen 8.1 har medtagits
den del bedöms relevant for förädlingsledet.som vara
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Norge8.4.2.4

norskamiljarder961996årlivsmedelsindustrin omsattenorska caDen
Livsmedelsindustrins00050sysselsattedenochkronor personer.ca

Livs-15 %.1996årindustriproduktionennationellaandel den cavarav
norskamiljoneruppgick till 370FoU-kostnadermedelsindustiins egna

kronor.
itrendenochbranschinstitutfleramedFoU-strukturharNorge en

medfinansie-förnäringslivetsöker siguniversiteten motNorge attar
harlivsmedelsområdetinomFoUfinansieringenoffentligaring. Den av

under tematspecielltForskningsråd. Etti Norges programsamlats
frånkronornorskamiljoner30omfattningmedMat","Renare aven

avslu-harochåripågåttharindustrin, trefrånmotsvarandeochstaten
Forskningsrådetplanering.underfortsättning ärEn1997.under årtats

livsmedelsforskning, in-tillkronornorskamiljonertotalt 80avsätter
kommerTill dettaområdet.tillriktadbiotekniksatsningkluderande en

Veteri-ochMatforskNorkonserv,institutentilldirektfinansiering
närinstitutet.

Nederländerna8.4.2.5

livsme-tillstödfinansielltökatdelsNederländerna ettäriTrendema
delsindustrin,från attsåvälfrånforskning statendelsrelaterad som

organisa-olikamellansamverkanåstadkommavidläggsökad vikt att
FoU-systemet.inomtioner

årproduktionsvärdelivsmedelsindustrinsnederländska varDen
sysselsatteochkronormiljarderca 310miljoner813311995 ecuca

nationella in-denandelLivsmedelsindustrins000 av110 personer.ca
FoU-kostnaderLivsmedelsindustrins%.24dustriproduktionen var ca
Unilever,Dock t.ex.omsättningen. som%till 1 uppgeravcauppges

FoU-kostnadema ärNederländerna,icentrallaboratorier att caflerahar
omsättning.dess%2 av

denfrånmarkantskiljer sigFoU-strukturharNederländerna somen
harelvafemvilkaDLOinstitut-statligamed många avsvenska, av-

halvstatligaradkommerTill dettalivsmedelsområdet.förbetydelse en
förprivata,några t.ex.livsmedelsområdet samtinomTNO ettvarav

samlad tilluniversitetsforskningen ärHuvuddelenmejerisektom. av
LUW.WageningenofUniversityAgricultural

industrierfemochmed LUWtillsammansharinstitutenTre av
gulden/år ca 95miljoneromfattande 25virtuellt centrum caettstartat

forstårindustrinoch50 %andelenoffentliga ärlq/år. Denmiljoner
ämnesvalen ärindustrin,frånledshalvan. Detta mencentrumandraden
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grundläggande och hälsa,rör struktur och funktionalitet livsme-samt
delsteknologi.

Ett exempel påannat trenden öka samverkanatt LUW ochär att
DLO:s elva institut organisatoriskt gått i "Wageningenettsamman
Knowledge Center"

För förbättraatt samverkan mellan industrin och forskningsinstitu-
tionema och stärka konsumentinflytandetatt i livsmedelskedjan, starta-
des år 1994 "Agri-chainett project", omfattandeCompetenceprogram

90 miljoner gulden/år ca 350 miljoner kr/år,ca där industrin gått in
med 30 %. Programmet pågår år 1998.t.o.m. För initiera och drivaatt
projekten har särskild organisation bildats. Denna finansierasen genom
provision på projekt.antagna

8.4.2.6 Storbritannien

Den brittiska industrins produktionsvärde år 1995 uppgick till 67 000
miljoner och sysselsatte 526 000 Livsmedelsindustrinsecu personer.
andel den nationella industriproduktionen 16 %.av Livsmedelsin-var
dustrins FoU-insatser uppgick år 1995 till 250-300 miljoneregna pund.

fåtalEtt industrier dominerar,stora Unilever har flerat.ex. storasom
forskningscentrum.

Enligt uppgift från Ministry of Agriculture, Fishery and Food
MAFF uppgick den statliga forskningsbudgeten år 1996 till totalt 260
miljoner pund gällande hela jordbruks- och livsmedelsområdet, varav
35 miljoner pund för livsmedelsforskning. Detta gäller utanför univer-
sitetens direkta anslag.egna

Storbritannien har generellt successivt minskat den offentliga FoU-
budgeten och detta gäller för dettaäven område. Trenden inom Stor-
britannien ökad kontraktsforskning,är inom detta område finansie-som

via MAFF eller forskningsråden. Universitetenras bliattuppmanas
tydligare och vikt läggsstörre vid nyttoaspekten antingen för industri
eller samhälle. MAFF koncentrerar sin finansiering kring säkerhet, nut-
rition och hygien. MAFF har också mycket stark styrning på medlen
och prioriterar hårt det gällernär insatserna.

Näringsdepartementet- Department of Industry and Trade DTI -startade under 1980-talet speciella innovations- och teknikspridnings-
för förbättra resultatövertöringenatt mellanprogram universiteten och

företagen. De ligger inom livsmedelsområdet harprogram som numera
överförts till MAFF. De omfattar i nuläget 2,5 miljoner pund och in-
dustrin lika mycket.satsar För närvarande pågar be-tre program som
handlar kvalitetsaspekter, och förpackning. Man har ochprocess startat
avslutat flera projekt under åren. Det finns också koppling tillnäraen
EUREKA och EU-programmen.
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Sammanfattning8.4.2.7

speglar de svå-FoU-satsningarde olika ländernasBeskrivningama av
Kartläggningenjämförbarafinns hittarigheter parametrar.att avsom

forskarårsverkendärför baserad påavsnitt 8.3svenska FoU-insatser i är
stället föri pengar.

med olika finansi-med starka institutFoU-strukturenSkillnaderna i
tillBasanslagen universitetenexakta jämförelser svåra.eringskällor gör

börredovisas tabell 8.1.sammanställningen i Detmedinte iär som
osäkerhet.harredovisningenpoängteras storatt

ochBioteknikprogramkan läggasDanmarks FoU-satsningarTill ett
möjligtdet inteNederländernaproduktutvecklingsstöd. Försärskilda är

uppgiften förområdet.på Ibasstödet till de institutenfå fram storaatt
miljoner kronor.omfattandeLiFT, 15ingår SSF:sSverige program

till livsme-svenska offentliga insatsentabellen denframgårSom ärav
med demjämförbartsamlatlåg. Någotdelsforskning ärprogram som

länder saknas i Sverige.finns övrigaisom

finansieraduppskattning offentligtRedovisningTabell 8.1 avav en
länder, miljoner kronor.någralivsmedelsforslcning i

NederländernaStorbritannienFinland Danmark NorgeSverige
70 4007520Program

bba 25030010 160 2030Forskningsråd
Uppgifts40060 280 40Institut 15
saknas

145 440 130 1 100Summa 65
a projektmedel från NUTEK.Inklusive

Inklusive program
sammanställning.Källa: Egen

forskningsprogramInternationella8.4.3

det främstfjärde FAIR-programmetpågåendeI EU:s ärramprogram
food-technologies,including agro-industry,and fisheries,Agriculture

bran-relevant fördevelopmentaquaculture and ruralforestry, ärsom
livsmedels-den traditionelladetta liggerschen. Inom program

fiskeriforskningen. Programmetjordbruks- och ärforskningen samt
kom-direktorat inomoch handhasfem avsnittuppbyggt treavav

dock kra-harproblem. årenstundtals skapat Genomvilketmissionen,
starkare liksombord blivitfrån jord tillkedjanpåpå helhetssynven

utvecklingprimärproduktionen,konsumentinflytandet på ävensomen
har högt, speci-svenska deltagandet varithåll. Detfrån svensktdrivits
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ellt i avsnitt behandlar livsmedel. deAv 109 projekt be-tre som som
slutats deltar Sverige i projekt.41

Av företagen det främst de deltagit, exempelvis deär större som
producentkooperativa Arla, KöttforskningsinstitutetScan via ochsom
Cerealia. Nestlé och Unilever deltar i många projekt då oftast medmen
sina centrala FoU-enheter. Tetra Pak deltar också i några projekt. Gene-
rellt kan industrideltagandet relativt lågt.sägas programmet att ärom
Industrideltagande finns dock i Brite Euram, indus-även är ettsom mer
triinriktat där problem angående slutna ocht.ex.program, processer ar-
betsorganisation ingår. livsmedelsavsnittetI det främst institutär som
SIK och varit mycket aktivaYKI i liksom LTH/LU,programmetsom
Livsmedelsverket, CTH, ocksåKI, UU deltar antal projekt.i ettsom

Innehållsmässigt har kost/hälsa-problematiken haft framträdandeen
roll. har det svenska deltagandetDär inte varit så områdeDetstort. som
har samlat flest svenska deltagare gäller produkt, och säkerhet.process

Inom avsnittet primärproduktion det svenska deltagandet starktär
inom djurhälsa och inom miljörelaterade områden. främstDet SLUär
och deltar frånSVA svensk sida.som

FAIR-programmet har ansökningstillfalle kvar med ansöknings-ett
den januari 1998. mindre budget finns15 En tillgänglig för livs-stopp

medelsområdet.
det innehållI utkast till struktur och för det femte ramprogrammet,

planeras, radikalt brutithar strukturen jämfört med detsom nu man upp
föregående frågeställningarDe aktuella för livs-programmet. ärsom

friståendemedelsområdet återfinns i delar. Grundtanken åstad-tre att
komma livsmedelssystemethelhetssyn på utgångspunktenen som var-
i det fjärde FAIR-program blir därför svårramprogrammets att upp--
fylla. renodlade livsmedelsprogrammetDet lyfter fram nya processer,
bioteknikanvändning framför alltoch kost/hälsa och säkerhetsfrågor.
Kost/hälsa-området få troligen formistort utrymme, nät-synes av
verksprojekt, förutsätter det finns nationella projekt kanattsom som

beräknasingå i dessa. Femte med utlys-år 1999ramprogrammet starta
ning tidigast i juli 1998.programmetav

the field of ScientificEuropean Cooperation in and Technical Rese-
arch COST samarbetsform allaförär är öppenen annan som eu-
ropeiska länder och med svenskt deltagande inom livsmedels-stort
området. COST-projekten nätverkstyp och har fall tilli många lettär av
projekt forskningsprogram.i EU:s närvarande nätverkFör pågår nio
inom området livsmedelstelmik. Sverige deltar samtliga.i

EUREKA ytterligare europeiskt syftar till Ökatär ett program som
samarbete mellan företag forskningsinstitutioneroch i minst länder.två

behandlarProgrammet teknikutveckling och tillämpad oftastFoU,
marknaden. Svenskt deltagande finnsnärmare i några livsmedelspro-

jekt.
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driver NORDFOOD,Industrifond NINordisk programmet som
miljoner kronor.totalt 240 In-har omfattningunder fyra år av caen

medel.och likvida NIform arbetefinansierat 50 % idustrin har egetav
föroch nationella finansiärerkostnadernamedhar bidragit 30 % av

vida mångalyckat så tillhar varitåterstående %.20 Programmet att
deltagandehar iochföretag Norden deltagiti ettprogrammet genererat

projekt.haft deltagare i 31har 400EU-projekt.antal Programmet ca
fort-livsmedelssektomhar beslutatdeltar dessa. NISverige i 25 attav

för fortsättningområde och planerarprioriteratskall närsatt ett envara
avslutas under år 1997. Detdet pågående programmetprogrammet nya

be-ändåtidigare, harmindre omfattningfåkommer än storatt menen
nationellaländernasdelar de olikaplattform förtydelse nordisk avsom

satsningar.
deltagande i de inter-svensktdetSammanfattningsvis ärär ett stort
livsmedelsforskning.inriktade påforskningsprogrammennationella

Enskil-från högskolan.hand institut ochfrån förstaDeltagandet sker i
med undantagtill fåtal projekt,begränsatda företags är ettengagemang

från NORDFOOD-programmet.

kompetenshöjningochKunskapsutbyte8.5

Inledning8.5. l

nivåer och be-varierandelivsmedelsföretagensbeskrivsdetta kapitelI
samverka med FoU-systemet.de kanvilket hurhov kompetens, styrav

rolllivsmedelsföretagsochleverantörsföretagsberörsDessutom stora
kunskapsutbytetden delberörskunskapskälla. Därefter somavsom

vid-teknikspridning.eller Begreppettekniköverforingvanligtvis kallas
marknads-exempelteknik- tillomfatta delstill änannatatt somgas

tilloch frågor från företagenproblemdels överföringkunskap av-
utbildning och fortbildningdiskuterasSlutligenFoU-systemet. som en

kompetenshöjning.källa till
livsmedelsföre-förviktigoffentliga FoU-systemetDet är resursen

utvecklas.konkurrera och Förförmågastärka derasfor attatttagen att
kunskapsutbyteväl fungerandekrävsfull dennadra ettnytta resursav

förståelse forstärkerochmellan industrin FoU-systemet, parternassom
förunderlättarkunskaper FoU-systemetIndustripersonersvarandra. om
in-kännedomFoU-personalensresultat därifrån.till sigdem att ta om

industriella relevan-stärker denfrågeställningarproblem ochdustrins
kunskapsutveckling.derassen av
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Ett utbyte kunskaper kan ske både i form fullfjädrade forsk-av av
nings- och utvecklingsprojekt där kunskap utvecklas, ocksåny men

befintliga forslmingsresultat får spridning.att FoU-störregenom
kan också tillhandahålla och fortbildning stärkersystemet ut- som

kompetensen livsmedelsindustrin.i
kanDet svårt för livsmedelsföretagen få på, värdera ochatt tagvara

utnyttja de kunskaper fram i avancerade FoU-projekt och detassom
kan behöva hjälp med slussas in i eller med få kunska-att systemet att

anpassade efter de behoven. Detta gäller högrei grad för deperna egna
små och medelstora företagen, kan problem för deett ävenmen vara

företagen.stora

8.5.2 Livsmedelsföretagens behov kunskap ochav

kompetens

8.5.2.1 för förnyelseFörutsättningar

till teknikAtt sig grundläggande förutsättning för företagensärta ny en
utveckling, för dessa skall kunna denutnyttja tekniken tillattmen nya

förstärka konkurrenskraftsin måste de fylla många kunskaps- ochatt
kompetensbehov. hårdaDen internationella konkurrensen och de allt
snabbare förändringarna konsumenternasi efterfrågan kräver före-att

utvecklar sin förmåga bevaka och förstå sin marknad, detagen att om
skall klara hitta de vården kan skapas för kunderna.attav nya som
Ökade fördjupadeoch kunskaper de utländska marknadema krävsom
också för företagen skall kunna finna och utnyttja exportmöjligheteratt
och bli framgångsrika i sina exportinitiativ. Ledningens kompetens bör
också utvecklas för leda produktutvecklingsprocesser och/eller föratt

genomföra de organisationsutvecklingar såväl teknikatt som ny som
krav från marknaden erfordrar.nya

Efter under många år på konkurrensskyddad och välatt agerat en
reglerad marknad släpar många livsmedelsföretags kompetens efter
jämfört med tillverkande företag i andra branscher, framför allt inom
det marknadsstrategiska området. Livsmedelsbranschen behöver därför
inte bara till sig kompetens också i högre grad lärata typer utannya av

andra branscher. finnsDet exempel på tekniker och kimska-gottav om
tillkommit livsmedelsindustrin efter länge ha inomanväntsattper som

förandra branscher. Bra metoder snabba denna kanatt upp process
människor erfarenhetermed från andra branscher iattvara engagera

utvecklingsprojekt eller i fort- och utbildningsaktiviteter.
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medkontakt FoU-förnyelseutgångspunkt förgod ärEn annan
förmåganuppleverföretagen,oftastFoU-starka, attDe storasystemet.

blirforskningsvärldenochföretagenmellanmiljöerskapa kreativaatt
kopplingargäller allt frånteknik. Dettatill sigförallt viktigare att ta ny

tillliknande organisationerellerindustriforslciuingsinstituttypenav
måsteFöretagsledningenuniversitet.högskolor ochmedkontakter en-

strategi. Fö-till del sinoch densamverkandennai göra avengageras
områdena:alla deskall ske påmed omvärldensamverkan treretagens

involveras imåsteoch mångaoch produktionmarknadFoU, personer
tiden inhelagrundläggande takontakter. ärdessa Den att nyprocessen

förlegadmedoch sigkunskapanvända dennasig görakunskap, avav
handlaroch dethela företaget,berörsådan. Detta är omprocess somen

arbetar företaget.alla ifinns hosdet intressenyttjaatt somsom

forskar-ochnäringslivetmellaninteraktionenBeskrivning8.12Figur av
världen.

INDUSTRIN

.uFF i f ....................._____________________u

rr

r

F

FORSKARVÄRLDEN

ochtydligtmycketutvecklingförstårUzetindustrinInom är som --
tillranden Uzetmed. Påarbetarvanligtvislivsmedelsföretagendet som
hanterakunskapfinnsdvs. detforskningsresurser, attf-finns små att

för företa-viktigaf väldigtsmåFoU. Dessa ärfrågeställningar rörsom
medinformationoch utbytadiskussionellerdebattföra attförget att en

nationella internatio-då såvälochforskarvärldenide Fzenstora som-
företagf-fritt. finns naturligtvisDetalltså inte ävenfårnella. Uret vara

deomfattande forskningsresurser är ändvs. medmed Fstora men--
livsmedelsindustrin.ovanliga inomså länge
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Informationsutbytet och de kreativa miljöerna kräver också fors-att
karvärlden har små bland de fzen. medDvs. kunskap fö-storauzn om

villkor och erfarenhet industrielltretagens inriktat arbets-ettegen av
sätt.

8.5.2.2 Stora och små företag

teknologiskaDe och den strategiska kompetensen koncent-resurserna
i dag till fåtal privata företag, fåtal kooperativa företagett stora ettreras
till företag tillhör koncerner och i hög gradsamt utlands-större ärsom

ägda. fåtal kompetensstarkaDetta företag har sin medverkan igenom
olika strukturer goda förutsättningar påverka formen och innehållet iatt
utbytet med universitet/högskolor och inriktningen på forskningsinsat-

Även dessa företag har dock behov FoU. vissa fall där-Isema. av mer
för många centrala har lagts eller splittrats och blivitatt resurser ner

mindre slagkraft.satsningar andraI fall därför detersatta utan attav
geografiska och sociala avståndet till de centrala FoU-resursema är
alltför stort.

flertaletDet ochsmå medelstora fristående företag har å sinstora
sida små teknologiska De små livsmedelsföretagen enligtärresurser.
studier företag andrai industrigrenar på in kritisk infor-sämre än att ta
mation, på använda modern informationsteknik och på investera iatt att

teknikutvecklingar. viktigtDet påpeka detta inte enbartär att ärattnya
kännetecknande för svensk livsmedelsindustri teknologinivånutan att

låg branscheni hela Vid jämförelse framstårär Europa. egentligenöver
teknikstandarden högre dei nordeuropeiska länderna. finnsDetsom
också skillnad mellan olika mindre företag vad gäller teknologiskaen

harDe processtekniskt inriktad produktion har oftareresurser. som en
tekniker och anställda de hantverksinrikta-naturvetare än ärsom mera
de.

finnsDet faktorer speciella för livsmedelsindustrinett ärpar som
och lägger på de mindre företagen. kanskeDen vik-extrasom en press
tigaste faktorn de krav på säkerhet och hygien ställs på livs-är ettsom
medelsföretag. faktorEn svårigheten på livsme-är att ta patentannan
delsprodukter. Detta det svårare för livsmedelsföretag skaffa siggör att
försprång sina konkurrenter. detta det hinderUtöver förgentemot är ett
mindre livsmedelsföretag samarbeta med företag med derasatt större

arbeta med patentfrågor.större attresurser
Ett problem det gäller beskriva industriföretagensnär att närmare

kompetens det enda mått används i statistiken befintligaär och iatt som
undersökningar gäller antalet anställda tekniker och T/Nnaturvetare
med minst års högskoleutbildning. Statistiken T/N-intensitetentre över
hos olika livsmedelsföretag bekräftar skillnaderna i tillgånggrupper av
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före-koncernanknutnaochmellanpersonalhögskoleutbildadpå stora
personalendärandraå denföretagoberoende småochsidanåtag ena -

utbildningsnivå.låghargenomsnitti en
mindre ochmellan olikaskiljaförsökaanledningdockfinnsDet att

utvecklaförutsättningarochbehovlivsmedelsföretags attfattiga""T/N-
och kompetens.tekniksin

företagTeknikpassiva

små livsme-demajoritetvilkentillföretag,kategoriförstaEn avenav
kännetecknasdelbranscherdeframför allt itillhördelsföretagen som-

intresseingetproduktionssätt visar störrehantverksmässigt avettav -
efterfrågar inteochkunskaperochtekniktill sigaktivt taatt nyany
kan"teknikpassiva". Dekallas förbrukarföretagtekniktjänster. Dessa

och debefintligagäller denvadkompetenta egnasägas processenvara
detta.kompetensutveckla sin utöverhar svårtdeprodukterna, attmen

Kunskaps-ochkapital-mycket småmedföretagDet är personresurser.
problemkonkretavardagligamedarbeteförnyelse sker somgenom

utvecklingarskerdetproduktionen. Näridyker av processernyaupp
och ingredi-utrustnings-främst frånimpulsemakommerprodukteroch

tillgångutsträckningbehöver iföretag störreDessaensleverantörer. ges
teknik.ochkunskapbefintligtill nyare

företagTekniksökande

till sigsöker ochaktivtföretagmedelstora tarochsmåDe nysom mer
och ratio-effektiviseraproduktionsproblem, förlösa attteknik för att

önskemål,till kundersför sinaoch ut-produktion attnalisera sin svara
de företagblandlivsmedelsbranschen och finnsilitengör gruppen

vissföretag har"tekniksökande"Sådanaprocessfokuserade.är ensom
sinoch inommarknadutvecklingen på sinanalyseraförmåga att

kompe-kunskap och utveckla sintill sigdärefterochbransch taatt ny
intresse-företag hardessaiåtminstonefinnsDettens. sompersonen

ochtelcnikunderhållförinformelltellerformelltocksåibland ansvar-
teknikutveckling.

relationerutvecklaviljaofta har närmareföretag attDetta är ensom
hand tillförstautåt ioch kan söka sigkundermed sina som -

teknis-lösakonsulter- förtillleverantöreroch attäven"kolleger" men
tid ochidock alltidhar inteföretagDessaka problem. resurserna -

vidaregåkompetens förlämpligidentifiera attkunskap externatt-
begrän-Med sinautvecklingsprojekt.ochproblemställningarmed sina

delta iintresseradesällande attpersonalresurser ärochkapital-sade av
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FoU, samtidigt deras kompetens- och affärsutveckling beroendeärsom
det bedrivs forskning och utvecklingatt resultat direkt kanav en vars

dessa företagsi verklighet.omsättas

Innovativa företag

Enbart fåtal företag har utvecklat formaliserat teknisktett utbyteett
och samarbete med sin omgivning antingen det gäller utvecklat sam--
arbete med kund eller leverantör, medlemskap industriforsk-i etten en
ningsinstitut eller samverkan tekniknätverki inom branschen. Dessa
mycket innovativa tekniksamarbetande företag, ofta avknoppningar
från universitet och högskolor eller från andra företag, andra svå-möter
righeter. Ett problem för dessa i mycket tidigt stadium fåstort är att ett

dem möjlighet utveckla sina idéer till projekt,att ettresurser som ger
kan knyta till sig både riskkapital och potentiella första kunder.som

Gårdsföretagen

En särskild kategori företag de bedriver gårdstillverkningärav som av
förädlade livsmedel. företag oftaDessa inriktadeär närmarknaden.mot
Gårdsföretagen liten, ändå viktig delär livsmedelssektom.en men av
Flertalet företag med primärproduktion huvudnäring.är ingårDesom
därför normalt inte i industristatistiken under SNI-bransch "Livs-
medels- och dryckesvaruproduktion", återfinns i de flesta fallutan un-
der bransch Jordbruk och jakt, alternativt "Fiske" Ett viktigt problem
för de gårdstillverkare vill och övergå tillväxa industriellsom en mer
produktion de särskilda krav finnsär vad gäller livsmedels-som
säkerhet.

Många företagen har utvecklats från lantbruks- och trädgårdsfö-av
och har därför utvecklat kompetensersinaretag i producera råva-att en

Att i själv vidareförädla råvarannästa ställer kravsteg på andra ochra.
många helt kunskaper.gånger nya

Den utveckling har skett deninom småskaliga gårdsbaseradesom
förädlingen sedan början 1990-talet visar majoritet företa-attav en av

börjar mycket liteni skala. Med ökade kompetens- och andragen ut-
vecklingsinsatser, skapas möjligheter för fler företag i storlekväxaatt
och för vissa från hantverksmässig verksamhetatt ta steget tillen mer
industriell.

Viktiga utvecklingsbehov utveckla logistiskaär struktu-t.ex. att nya
anpassade till små företagär och lokala marknader, produktut-rer som

veckling, utveckling förpackningar anpassade till småskaligt produ-av
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livsmedel, framtagande teknisk anpassad för små-cerade utrustningav
skalig produktion marknadsstrategiska utvecklingsfrågor.samt

informationsöverföring, erfarenhetsutbyte och kontakt-Behovet av
förmedling första hand företagen också till övrigtmellan i nä-men

myndigheter och andraringsliv, FoU-institutioner, organisationer, samt
samhället, mycket aktivt arbete inomövriga delar Genomär stort. ettav

erfaren-detta effektiviseras resultat ochområde kan insatser attgenom
etableras.heter sprids och nödvändiga kontakter mellan olika aktörer

utvecklingsarbetefunktion viktig då allt utgårDenna inte minstär mer
från regionala projekt och perspektiv.

erfarenheter kompetens- ochSåväl SLU har mångårigaSIK avsom
gårds-andra riktade till livsmedelsföretag ochutvecklingsinsatser små

baserade företag. Under hösten påbörjades kom-småskaliga 1997 ett
kalladepetensutvecklings- och rådgivningsprogram inom det så KLiV-

Västsverigeprojektet Kompetensutveckling för Livsmedelsindustrin i
för genomförandet. hardär och SLU SLUSIK gemensamt ansvarar

Finland. startades iockså samarbete med bl.a. januari 1997Inäraett
kompetensutveckling utvecklings-Finland verksamhet för och annaten

Food Center. Värdefulla erfarenheter kanstöd går under namnetsom
inhämtas från detta arbete.

kunskapskällor förAndra företag livsmedelsföretagen8.5.2.3 som

från "Tekno-grundar bl.a. på data NUTEK-rapportemaAvsnittet sig
livsmedelsområdet" och Maskinindustrinlogiska " i Sve-inomresurser

tillväxt".rige Teknologiutveckling, konkurrens och-
och använderLivsmedelsindustrin omfattar olikamånga processer

NUTEK-analys hardärmed bredd maskiner och utrustningar.storen av
utrustningnyligen listat tillverkar ochföretag maskiner74 annansom

svenska mark-för livsmedelsproduktionen. Laval dominerar denTetra
tillsam-också,naden för livsmedelsmaskiner. Laval dominerarTetra

marknaden för kyl-ochmed Frigoscandia Asea Brown Boveri,mans
maskin-del övriga ochnings- och frysningsutrustning. En stor ut-av

listas små eller medelstora företagrustningsleverantörer är somsom
har sin tillverkning Sverige.i

många, mångfaldenFörpackningsleverantörerna vilket avspeglarär
förpackningar har listat till-och material. NUTEK företag111 somav

verkar och maskiner till så-livsmedelsförpaclcningar insatsvarorsamt
koncentrerad meddan förpacloiingstillverloiing. Industrin relativtär ett
och försäljningenfåtal företag tillverkningendominerarstora avsom

vissa förpackningar.typer av
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Ingrediensleverantörema viktiga impulsgivare till teknikförnyelseär
i de mindre företagen. finnsDet ingen översiktlig beskrivning dennaav
kategori leverantörer.av

Enligt NUTEK-analys befinner sig hälften de högskoleutbildadeav
teknikema och anställs inom det livsmedelsteknolo-naturvetarna som
giska livsmedelsindustrin och andra företagutgörssystemet, som av
och har direkt kopplingorganisationer till teknisk utveckling inomsom
livsmedelsindustrin, hos tillverkarna maskiner och utrustningar.av

SIK har länge arbetat för förstärka relationerna leve-mellan olikaatt
livsmedelsföretag. föroch Ett uttryck detta de industrige-rantörer är

projekt drivs vid institutet. Många dessa projekt harmensamma som av
laborativa inslag, på tid har det också blivit vanligt medmen senare
bredare kontaktnät. har institutet tillsammans med förpack-T.ex. några
ningsföretag initierat nätverk kring "hygienisk design".

handläggerNUTEK på nationell nivå för-FoU-program inomett
paclcningsområdet, "Livsmedelsförpackningar", till hälftenänsom mer
finansieras förpackningsföretag20 och livsmedelsföretag.15av ca

koordineras SIK.Programmet av
och förPackforsk, Institutet verkstadsteknisk forskningYKI IVF

genomför FoU-projekt maskin- och förpackningsleve-associerarsom
till livsmedelsindustrin. Packforsk samlatharrantörer ett program,

leverantörerNormpack, där dessa samverkar med livsmedelsföretag.
finns dag ingen teknikutvecklingssatsning samarbeteDet i istörre

mellan leverantörsindustrin och riktaruniversitet eller högskolor som
livsmedelsindustrin.sig till Tidigare fanns samarbetsprojekt medstora

förpackningsindustrin, vänder desig utrustnings- ochstoramen nu ma-
skinleverantörema till utländska kunder till småänstora snarare svens-
ka.

Allt tyder på teknikleverantörema, nationell förank-iatt termer av
ring eller närhet till kunderna och utvecklingskompetens, bör haav
ganska förutsättningargoda för påverka teknologiutveck-positivtatt
lingen svenskinom livsmedelsindustri. Frågan denna aktörkate-är om

ochgoris intresse möjlighet medverka till livsmedelsbranschens tek-att
nik- och kompetensutveckling fullt utnyttjad. gäller bådeDettaär som
deltagare teknikutvecklingsprojekti riktas till livsmedelsindustrin,som
framför allt till mindre företag, och förmedlare kunskap tillsom av ny
företagen.

deDe FoU-resurser svenska livsmedelsföretagen ock-harstorasom
mindre företagenså betydelse för de de standarden föratt sättergenom

branschen. resursstarka företag kan ocksåStora i sin funktion lcrä-som
enskilda ellervande kunder till grupperingar livsmedelsfö-mindreav

överföring kunskap till debidra till mindre företagen. Ettretag, av ex-
kan den mellanempel relation s.k.på sådan ett stortvaraen samman-

underleverantörer.och desssättningsföretag
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Kunskaps- och problemöverforing8.5.3

överföringsaktörerpå8.5.3.1 Krav

Kompetenskraven för utveckla kontaktytor riktning före-i småatt mot
har samband medpreciserats i utvärdering de svenska indust-tag en av

riforskningsinstitutcns småföretagsverksamhet. Mindre företag obe--
roende mottagarförmågan driver verksamheten resurssnålaunderav -
förhållanden, vilket ställer särskilda krav på den förmedlarenexterna

det gäller i gång projekt och hålla det vid liv. flestaDenär sättaatt ett
småföretagen har inte tid och desig kontakterägnaattresurser som

mycket snabbtinte något positivt resultat snabbt kunna lösaAttser av.
konkret problem företagmindre ställer det, grundläggandenärett ett är

för förtroende och försäkraskapa sig vidare samarbete med fö-att om
inte heller alltid lätt nyckelpersonemaDet iretaget. är näratt tag

håller med projekt, och företagenpå många gångerärett tvungnaman
andra affársåtgärderprioritera pågående teknikutvecklings-änatt ett

projekt.
den personal förFör kunskapsförmedling och projek-som ansvarar

tuppföljning krävs således industriell förståelse, god ämneskunskap,
respekt för företagens kompetens och uthållighetinte minst i rela-egen

upprätthållande.tionens För den ansvariga krävs flexi-organisationen
snabbtbilitet så kan ställa för lösa problemrättatt att ettperson upp

förmåga koppla företagen till andra harorganisationerattsamt som
lämpligare kompetens.

förutsättning för vidareförmedlingEn denna skall fungeraatt är att
överföringsaktören har god kontakt med på elleruniversitetpersoner
högskolor har kunskap hur industrin arbetar.som om

Tjänstesortimentet måste omfatta olika stöd, från enklatyper av
handledningar olika slag till företagsspeciñka teknikutvecklingsstöd.av
Verksamheten kräver således projektresurser för finansiera uppsök-att
ande företag och för initiering projekt, eftersom betalningsviljan iav av
början kontakterna liten. behövsDärutöver basresurser förär attav
långsiktigt utveckla och upprätthålla lämplig kompetens ochpå person-
organisationsnivå.

Befintliga aktörer och8.5.3.2 projekt

aktörer dag arbetar små och medelstoraDe i företag har,mot trotssom
liknande mycketambitioner och initiativ, skilda kompetenser. Detta
gäller organisation, organisatoriski anknytning, tekniska,tenner av
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till personal,branschkunskaper, tillgångföretagsekonomiska eller när-
skilda förutsättningarhar därmedtill målgruppernahet De attetc.
problem.för olikaföretagstödja olika typertyper avav

till de mindreteknik och kompetensAktörer spridersom
livsmedelsföretagen

ochgäller teknik-nationell nivå detpåaktörden närSIK är agerarsom
sedanharlivsmedelsföretag. Institutettill småkunskapsöverföring

"småföretagsutveckling" vilketinomaffärsområde förhösten 1994 ett
övriga SIK.tillsammans med inomarbetarfyra konsulter dagi experter

erfarenhe-dedel influeratshar tillVerksamhetens uppläggning stor av
initierades1991småföretagsprojekt årvunnits ettter avsomavsom
länsstyrelsen,med ochsamarbete ALMINfo-stiftelsen Hallands län ii

handladearbetade. Projektetkonsult från SIKoch vilkamed om enen
förlänetalla livsmedelsföretag iverksamhet riktad tilluppsökande

utveck-Syftet initieraföretagsspeciñka insatser.identifiering attvarav
förgrundföretag läggaenskildautbildningsprojekt ilings- och samt

utbild-nätverk ellerkompetensutbyte iforminsatser i avgemensamma
problemlösning,handladeföretagsspecifika insatsernaning. De om

marknads-både teknik-,intemutbildning iochutvecklingsinsatser
erfarenhetsut-skapats förnätverk harekonomifrågor. Tvåförings- och

kvali-varandra tvåkonkurrerar medmellan företag intebyte samtsom
fortfarande aktiva.ärtetsgnipper, som

basfinansieringsmåföretagsverksamhetfårSedan år 1995 SIK:s en
medelstoraochtekniköverföring till småförfrån NUTEK:s program

Hallandsprojektetoch medför dettaföretag. Inom somprogramramen
verksamhetuppsökandeomfattandeförebild, har SIK initierat somen

de be-företag,utvecklingsprojekt i små100-tallett till ett somvarav
nätverkbefintliga regionalatillutvecklingspotential knötsdömts ha

eller nätverk.nya
projekt. förstaandra regionala Dettvåockså iSIK är engagerat

handläggsoch Ag-finansieras NUTEK,vilketprojektet KLiV,är avav
Exportråd, Närings-medgenomförs samarbete Sverigesoch iroväst

Lund. MåletEkonomihögskolan iGöteborg ochlivssekretariatet i är att
individuella insatserskall stärkastillhörande SNORP-länenföretag av

ochseminariermed utbildning,kompletterasskall gemensamsom
KLiV-projektetUnder det dryga åretkompetensutbyte nätverk.i som

livsmedels-nätverk byggtsverksamhet harvarit i operativ motett upp
handlar kim-regionala projektetandraföretag Västsverige.i Det om

biotekniktöretag ilivsmedels- ochtekniköverföring till småskaps- och
ochsmåföretagsenhetpersonal frånoch där SIK:sbåda skånelänen
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Ideon Agrofood medverkar. Ca företag150 i dag associerade iär pro-
jektet.

resursskäl har arbeteAv SIK:s hittills fokuserat på södra och västra
Sverige. dock nationelltSIK täckande ochinstitut har dännedär ett

uppgift och ambition utveckla rikstäckande småföretags-attsom en
verksamhet. såledesSIK har börjat utvidga sin uppsökande verksamhet
till företagen inom Mälardalen.

kan också TeknikbrostiftelsenNämnas i Lund har inom södraatt
högskoleregionen och finansieratinitierat treårigt projektett -
"Kunskapsbron". Projektet administreras Teknopol vidAB, Ideon iav
Lund, Teknikbrostiftelsen, ochALMI Universitetetsägs ut-som av
vecklingsbolag Lund, och hari huvuduppgift stödja forsk-attsom

företagsverksamhetningsbaserad och hjälpa till kommersialiseraatt
forskningsresultat, framför allt stöd till sökning forsk-attgenom ge av
ningspatent.

syftar föraKunskapsbron till små- och medelstora före-att samman
och högskolorna i regionen inom for olika företags-tag typerramen av

baserade utvecklingsprojekt. Regionala projektledare placerade vid de
olika regionala högskolorna har till uppgift söka till företagsig små iatt
respektive för fånga frågeställningarregion, och därproblematt upp

önskar hjälp från högskolorna. Enligt projektkoordinatom harman
livsmedelsindustrin hittills föremålvarit för mycket få projekt. Nyligen
har dock med livsmedelstelmologisk bakgrund anställtsen person av
Teknopol för arbeta inom projektetAB Kunskapsbron ambitionmedatt

till livsmedelssektom.rikta sigatt mer
Industriforslmingsinstitutet Packforsk arbetar framgångsrikt med re-

sultatspridning till mindre företag. Inom Normpack bistårprogrammet
Packforsk företag Standardiseringmed material och samarbetet syf-av

certifiering förpackningar.till Packforsk driver också sedantar av
länge förpackningsskola riktad anställda i förpackningsindustrinmoten
och livsmedelsindustrin.förpackningsansvariga i Packforsk har 130ca
medlemsföretag, ungefär tredjedel livsmedelsföretag.ärvarav en

Aktörer anknutna till och högskoloruniversitet för kunskapsöverföring och
forskningskommersialisering

SLU-kontakt, skapades i januari 1996, har huvudverksamhets-tresom
områden; fortbildning, näringslivskontakt och infor-tvärvetenskapliga
mationsprojekt. SLU-kontakt har tradition samarbeta med rå-atten av

och med kooperationen.varuproducenter Näringslivskontakter och
fortbildning har tillkommit på 1980-talet. Verksamheten framför alltär
styrd utifrån forskarnas utgångspunkter, detta inflytande blivitäven om
mindre på tid.senare
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syfte utveckla af-Agrofood IDAF Lund har "attIdeon i nyasom
och både livs-färsområden från olika forskningsgwpper" inomagerar

stiftelseoch bioenergiområdena. associerar 14medels- IDAF är en som
vidlantbruksorganisationer Sydsverige, forskareföretag och istora
föroch vid internationella institutetföretagsekonomiska institutionen

livsmedels-forskare vidindustriell miljöekonomi vid Lunds universitet,
forskare vidvid institutio-och bioteknikinstitutionerna Kemicentrum,

Skog-Industri-Marlcnad Studier SIMS vid SLU i Ultuna samt ettnen
enhet Alnarp. Stiftelsenvid SLU-kontakts inäringslivskonsulenterpar

tillämpad forskning eller kom-projektarbetar med initiera röratt som
Åtta IDAF-projekt livs-forskningsresultat. tiomersialisering röravav

harhela produktionskedjan.de inriktade jämnt IDAFmedel och överär
projektle-forskare fungerarkansli och deltidsarbetandemindreett som

företagverksamhet riktad småprojekten. har vissdare i IDAF moten
hög-fyra utvecklingsprojekt förharoch under år 1996 startat uppman

medelstora företag.små- ochinnovativa

Länsbaserade aktörer

kom-län skall teknik- ochspela roll iaktör i varjeALMI är enen som
fåmindre företag. dock relativttill Detpetensförmedling är personer

erfaren-har utbildnings- ellerföretagskonsulterbland ALMI:s som en
finnslivsmedelsvärlden. vidare kompetens iDet ingenhetsbakgrund i

för hand och följamöjlighet ALMIorganisationen att ta omsom ger
samtidigt verksamhetens finansie-utvecklingsprojekt företagi somupp

vidarefönnedla kontakterkonsulterna incitamentringsform inte attger
denna anledning harAv ALMIkompetenscentrum.till relevant gene-

effektivt kunna stödja kompetens- och tek-förutsättningarrellt små att
och dessa förutsättningar särskilt småsmåföretag,nikutveckling i närär

hos det finnslivsmedelsföretag. Styrkan ismå ALMIdet gäller är att
finnsunder förutsättningen det in-och organisationen,länvarje attatt

förmedlarrollkunna spela viktig idärmed skulleför det,citament en
framförlämplig allt i de regio-ellerriktning SIK part,mot norraannan

nema.

Övriga aktörer och ojfentliga stödformerojfentliga

stöd till tek-insatser speciellt inriktat sig påhar iNUTEK ett par
företag. därtill små och medelstora satsningniköverföring I störreen

för efter-fått 100 000 kronor stödföretagsgrupperingar100 attvar som
tydlig livsme-har endast grupperingarfråga telcniktjänster, tre en

företagsgrupperingar i regionalamindre satsning på 22delsprofil. I en
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stödområden lyser livsmedelsforetagen med frånvaro.sin Erfarenheter-
från dessa och andra satsningar visar det svårtäratt attna engagera

livsmedelsindustrin i satsningar inte explicit riktade till dem,ärsom
innehåll och inriktning relevanta föräven branschen.ärom

livsmedelsföretagFör finns antal möjligheter söka för fö-stödett att
retagsutveckling, kompetenshöjning och nätverksbyggande, EU:svarav
fonder tillhör de viktigaste. Dessa är:

Mål syftar till omstrukturera industriregioner på tillbaka-att- som
gång. kompetensutveckling,Insatserna lokal utveckling ochavser
turism näringslivsutveckling.samt
Mål syftar till kompetensutveckling och förändring- som av ar-
betsorganisationen. Insatserna kompetensutveckling, stimuleraavser
samverkan mellan företag, anställda och Målområ-externa resurser.
de hela Sverige.är
Mål 5b, syftar till utveckla näringslivet och öka sysselsätt-att- som
ningen landsbygden.på Insatserna kompetensutveckling, kul-avser
turutveckling, lokal utveckling turism, naturresursutveckling, nä-av
ringslivsutveckling teknikutveckling. Målområden antalsamt är ett
kommuner inom Dalarna, Gävleborg, Göteborgs- och Bohus län,

Älvsborg,Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Värmland, Västerbotten,
Östergötland, Skärgården.
Mål syftar till utveckla Sveriges glest befolkadeatt mest- som om-
råden. företagsutveckling,Insatserna jordbruk, fiske ochavser na-

kompetensutveckling, lokal utveckling, samisk utveck-turresurser,
ling, IT, FoU turism. Målområden områden inom Dalarna,samt är
Gävleborg, Värmland, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten samt
Norrbotten.
Interreg syftar tillII, stärka regionerna och möjligheternaatt att- som
bo kvar och verka i gränsområden, främja samhörighet,samt ut-
veckling gränsöverskridande kontakter. Stärka kom-Insatser:samt
munikationer, utveckla näringslivet, kompetensutveckling, bygdeut-
veckling, miljöutveckling, turismutveckling kulturutveckling.samt
Målområden i Sverige Norrbottens, Göteborgs- och Bohus läns,är
Dalarnas, Värmlands, Västerbottens. Västernorrlands, Jämtlands,
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Malmöhus och Kristianstads
län.
Leader syftar tillII, stimulera fortsatt positiv utvecklingatt° som av
landsbygden. förädlingsaktiviteterInsatserna småskaligavser -
livsmedelsproduktion eller träförädling, kcmpetenshöjande insatser,
landsbygdsturism, miljö, kultur, livskvalitet, småföretag, hantverk,
lokal service tekniskt stöd. Målområden antal lands-samt är ett
bygdskommuner.

syftar tillPesca, stödja känsliga och isolerade ñskeregioner,att° som
kompletterande insatser. Insatserna vidareförädling, turism,avser
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Strömstad,kommunernanätverk. Målomrâdenutbildning ärsamt
Västervik,Karlskrona, Tjörn,Sölvesborg,Gotland, Sotenäs,Tanum,

Öckerö, Gävle, Simris-Mörbylånga, Varberg,Borgholm,Orust,
Lidköping.hamn samt

maximaltsmåföretagpåSME,Småföretagsinitiativet satsarsom
marknads-målen 5b ochanställda Insatsemainom250 avser
Målområ-miljöstrategier.konkurrensförstärkningutveckling, samt

målmål 5bgäller för målenden desamma samtär som
kompetensutvecklingmetoder förfinnasyftar tillAdapt, att nyasom°

arbetsmarkna-ställning påde anställdasför stärkasamarbeteoch att
metoder, ochutvecklingden. angreppssättInsatsema av nyaavser

arbetslivet.delaktighet isamarbetsformer samt
medelstrukturfondemasmindre del- %Pilotprojekt. 1En avca- -

pilotprojekt,forminnovativa åtgärder ianvändas tillkan samar-av
för defastställtssärskild andel harnätverk.betsprojekt och Ingen

grundvalskall fördelas påmedlemsländernaolika utan avresurserna
tillfrån 45 %EU-finansieringen varierarstyrka.projektens upp

75 %.

överföringssystemetnuvarandedetStyrkor och brister i8.5.3.3

detlivsmedelsindustrin visartillteknikspridning attKartläggningen av
kun-förstärkaambitionalla nivåer harpåaktörerfinns attgott somom

påbyggerflertal initiativensmåföretagen.till Ett attskapsflöden av
stöd förochteknikanalysererbjuda demförsmå företagsöka attupp

nätverksaktiviteter.utvecklingsprojekt ellerolika
ellerallmänhetsmåföretagen iriktas tilldeinitiativ, antingenDessa
klarnågonofta varken påbyggerlivsmedelsföretag i synnerhet,till små

verk-föremål förskallföretag i prioritetvilkaprecisering varasomav
eller kompeten-vilka kunskaperuppfattningsamheten eller någon om

dettaförstärkas. Konsekvensenhand skall ärförstasområden i avsom
utbudoch splittratöverflödigtbådesmåföretagen möter ettatt av

det gällertydlighetförvirringskapar närtjänster, än varsnararesom
frågeställningar.ochmed olika problemfå hjälpskall kunnaoch hur de

nationellafrån dettydligtframkommer ibedömningDenna rapporten
samband medmaj 1996 ihölls i Sverige iinnovationsseminarium som

tillanledning"Grönboken innovation". EnframtagningEU:s omav
initiativendet de flestatydlighet iochfokuseringdenna brist på är att

livs-arbeta ierfarenhetharfinns få eller inga attavegenpersoner som
medelsindustrin.

mednöjer sigflesta aktörernadesvaghet iEn är attsystemetannan
projekten. Detoch följainitieraprojekt,initiera än attatt uppsnarare
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längremed projektetaktören leverleveransåtagande därsaknas ett en
tid.

till ochriktar sighuvudsakligendet SIKnämnda aktörerallaAv är
teknik tillkunskaper ochöverförlivsmedelsföretagende smånår samt

för tek-"PilotprogramNUTEK:sutvärderingpreliminärdessa. I aven
industriforslqiingsin-vidföretagoch medelstoratill småniköverföring

goda förut-hamed andra institut,jämförelseibedöms SIK,stituten"
kompetensorganisatoriskpersonell ochbåde isättningar tenner av --

teknikutveck-ochkännetecknar kompetens-de villkoruppfyllaatt som
också,harteknologinivå. SIKmed låg änsmå företaglingsstöd till mer

initieras,projektuppföljning dekontinuerligandra aktörer, somaven
resultatenoch förskall resultatprojektenförvilket viktigt attär att ge

sida,Lund har å sinverksamhet. iIDAFföretagensskall iintegreras
med småprojektfyra innovativaomfattning,blygsami startatännuom

företag.
ocksåskall fungera, krävsteknikspridningsorganisationFör att en

finnseller högskolanuniversitetpåomgivningdet i dessatt perso---
Industriforskningsinstitutenarbetar.industrinhurkunskapmed omner

universitetförmågan påSamtidigt behöverdag dessahar i personer.
dettill detta tordebidra görastärkas. Ettoch högskolor attsätt att vara

arbeta till-högskolorochuniversitetforskare påmeriterande för attmer
samarbetet mellanutvecklaindustrin.med Ett ärsätt attannatsammans

högskola.ochinstitut

olika åtgärderkräverOlika företag8.5.3.4

harbeskrivna initiativenföregåendedeoch det gällerTraditionellt- -
företagde mångamed tanke påutformatsteknikspridningsprogrammen

företag insefå dessahaft syftetoch"teknikpassiva" attkallats attsom
teknik-antaletteknikuppgraderingsbehov. Detsina storaoch formulera

den krävandebranscher ochmångafinns iföretagpassiva processsom
impulsgivandeoch kompetenspersonligttid,i somengagemang --

företag dockdessaiteknikuppgradering utgör, göroch stöd till upp-
strukturmissionärsverksamhet" ingenomfattandegiften till "en som

verk-torde dennapåpekatshantera. Somtillräckligahar attresurser
och på deteknikområdenstrategiskafokuseras på vissasamhet behöva

vid utform-betydelseharutvecklingsorienterade företagen. Detmest
företagentillåtgärder hänsynkompetenshöjande attningen att tasav

ochtekniktill sigförutsättningarocholikahar intressen att ta nyany
kunskaper.

10 17-M27
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Stora företag

fåtalDe eller koncemanknutna företag finns branschenstora i harsom
själva upphandla nödvändig kompetens föratt stödjaextern attresurser

sina marknads- och teknologiska strategier. harDe väl utvecklade
kontakter med olika forskningsinstitutioner och förutsättningar på-att
verka forskningens inriktning. Som har dock dessanämnts även stora
företag, framför allt på den kooperativa sidan, behov kompe-ett av
tensutveckling för kunna driva forskningsbaserad verksamhetatt egen
och de behöver också förstärkta tekniköverföringsmekanismer i rikt-
ning sina mindre, lokala enheter.mot

eknikpassiva småT och medelstora företag

När det gäller de s.k. "teknikpassiva" företagen handlar det ökaattom
medvetenheten befintlig teknik och kunskap och dess bety-om ny om
delse för företagens långsiktiga överlevnad.

Uppsökande verksamhet kan, bygga på personliga kon-attgenom
takter, öka uppmärksamheten på teknik- och kunskapsutbudet bland
dessa företag, under förutsättning den inte överflödig och splitt-äratt
rad, vilket kan leda till helt effekt. Således har observeratSIKmotsatt

antal förfrågningar från småföretag i Halland- därett större spontana
uppsökande verksamhet pågått sedan början år från1991 andraänav -
områden. "Väcke1serörelser" kan, de tillräckligt entydiga och välärom
orkestrerade, troligen lika effektiva bred uppsökande verk-vara som en
samhet. skall då fokuseraDe på de kLmskaper, tekniker och metoder

bedöms strategisk betydelse för industrin, utnyttja desamtsom avvara
kontaktkanaler dessa företags personal redan har bransch-som genom
och fackföreningar, och lokala grupperingar.mässor

Utländska erfarenheter, hämtade från livsmedelsbranschen i Dan-
mark eller den grafiska branschen Finland,i tyder på ökad strategisken
medvetenhet hos "teknikpassiva" företag kanske framför allt beror på

det utvecklas entydiga värderingar teknik och aktuellaatt om ny om
teknologiska strategier. Sådana värderingar kan utvecklas i överbryg-
gande branschinriktad forskning och utbildning och spridas bran-via
schorganisationer. börMan inte heller underskatta betydelsen deav
goda exempel olika teknikaktiva företagsnätverk lokalt förutgörsom
de teknikpassiva och mindre riskbenägna småföretagen.mer
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medelstora företagsmå ochTekniksökande

"tekniksök-kan kallasföretagenmedelstorasmå ochdeDet är som
ellersamarbeteformellt teknisktknutits tillde redanande", antingen

börkaraktär,industriellprocessinriktad produktionoch har somavsom
tekniköverförings-utarbetadaktiv ochförhuvudmålgruppen envara

goda möj-verksamhet böruppsökandemålinriktadverksamhet. En ge
nätverksanknutna,med ickekontakterskapaligheter ännunärmareatt

kanteknik och lösningarförmedlaföretag, ochtekniksökande somny
konkurrenskraft.derasförstärka

fångaförformer och kriterierpreciserarförutsätter attDetta att man
utvecklingspotential. börManredan har visssådana företag ensomupp

dessade relationerbättre utnyttjatill dem,söka sigkanske, för att som
andrakonsulter,formoch lokal nivå iregionalhar påföretag redan av
ocksåböroch branschorganisationer. Manteknikleverantörerföretag,

företa-medinitierasde kontakterslutrnålen ipreciserafrån början som
el-regionalaförankra och devilltekniker/metoderdeAlltså, mangen.

börexportmål. Manförstärka, ellervillklusterindustriellaler t.ex.man
löpande tek-förnätverksbyggande bassystematisktockså sikta på som

företagskontakter iömsesidigaochprojektinitieringnikinformation,
tekniksamarbetande. Förtekniksökande tillfrånnivånsyfte lyftaatt

produk-ochmarknadsorienteringförstärktökad ochbördessa företag
för insatser.fokusitutveckling sättas nya

förfortbildningUtbildning och8.5.4

livsmedelsindustrin

kompetenshöjningbehovIndustrins8.5.4.1 av

gällerdetgrundläggande rollspelar attnärUtbildningssystemet en
ochproduktmöjligheterochproduktions- attsprida kunskap nyaom

livs-harmöjligheter. Samtidigtdessatill påöka utsikterna att ta vara
ochutbildningför högrehaft svalt intressehittillsmedelsindustrin ett

iteknologiskautbildning.med sådan Deanställdahar få resurserna,
koncentreradelivsmedelsbranschenpersonal,utbildad i ärbetydelsen

det 1993åruppgifter frånEnligt NUTEKföretag.till fåtal storaett var
teknikerhade åtminstonetotalt 291,2företag,endast 130 ensomav
bara 761Totaltanställd.treårigmed minsteller naturvetare varexamen

fannsoch delivsmedelsindustrinanställda itekniker eller naturvetare
Åreller utländska koncerner.ingick iföretagframför allt hos storasom
förfinns det dock ökat intressedagtill 784. Istigitsiffranhade ett1994
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kompetenshöjning inom industrin, bl.a. konsekvens densom en av
ökade internationella konkurrensen vid inträdet i EU.

företagenDe och koncemema rekryterar personal påstora även
Årforskarnivå. uppgick det1993 totala antalet forskarutbildade inom

livsmedelsindustrin och forskningsinstitutprivata till 68 vil-personer,
ket visar omfattningen dock relativt blygsam. det fler-Föratt är stora
talet små och medelstora företag andra utbildningar intres-är störreav

Framför allt, och med hänsyn till pågående rationaliseringar, des-ärse.
företags nyrekrytering marginell. De mindre företagens behovstorasa

handlar vidareutveckla den befintliga personalens kom-attsnarare om
petens.

Utbildningama upplevs ofta industrin alltför inriktade påav som
hantverksmässig produktion och på råvarunära livsmedelsproduktion.
Hantverksmässigheten eftersläpning i utbildningssystemet,är en som
inte har tagit tillräcklig hänsyn till livsmedelsindustrins omvandling till

processindustri. Omvandlingen till processindustri påverkar ocksåen
arbetsorganisationen lagarbete och flödesorientering.mot mera av

lederDetta till breddning och decentralisering arbetsuppgiñema,av
vilket ställer högre krav på de anställdas kompetens.

stärka branschensFör marknadsorientering och förmåga han-att att
strategiska frågor, behöver det utvecklas utbildning berörtera mer som

livsmedel inom ekonomi, marknadsföring, produktutveckling, ochIT
maskinteknik. skulleDetta kunna leda till bättre utnyttjande så-ett av
dana utbildningar, studenter i dag alltför sällan blir anställda ivars
livsmedelsindustrin. kompetenserDessa måste också utvecklas genom
fortbildning de redan anställda, både på ledande befattningar och "påav
golvet".

problem ofta också livsmedelsbranschenEtt nämns är attsom gene-
rellt förhar låg dagsläget. har därför lockai Man svårt till sigstatus att
toppfönnågor och speciellt det problem locka till kompe-sigär ett att

från utbildningar dag livsmedelsfrågor.i intetens tarsom upp

8.5.4.2 Befintliga gymnasieutbildningar

Uppgifterna detta kommer framför allti avsnitt från Skolverkets rap-
Skolan siffror respektivei år 1995 år 1997.porter

Fler och fler landets gymnasieskolor utbildning inom livsme-av ger
dels- eller hotell- och Hösten 1996 läste 859restaurangprogrammet.
elever första året livsmedelsprogrammetpå hotell och5 239 påmot

de flestaPå de skolor26 har livsme-restaurangprogrammet. av som
delsprogrammet finns bageriinriktningen och konditori kött ochsamt
chark. Hotell- och finns i dag på svenska125restaurangprogrammet
gymnasieskolor. detta kanInom välja på inriktningarnaprogram man
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skolor.och storhushåll 17skolor, hotell 44 skolor84restaurang
andelenoch ökning ijämförelse mellan åren 1997 1995 visarEn en

gäller inriktningendessa vadskolor mot stor-utomprogram,som ger
hushåll hotell- ochinom restaurangprogrammet.

ökar. fler eleverdessa utbildningar 10 %Antalet elever på Drygt
under år 1994.dessa år 1996första årskursen på tvåläste änprogram

ungefär kon-har varitförstahandssölcningar till dessaAndelen program
dessa utbild-lågavilket kan tyda på denåren,de att statusstant senaste

förbättras.ha inte påningar vägär attsägs
bekräftasställningstorhushållsutbildningens attAtt är avsvagare

inriktning årskurs två år 1996läste denna ifärre elever40 %nästan
medanfår färre elever,Hotellinriktingen ocksåjämfört med år 1994.

ökar.restauranginriktningen
inriktningskolorfinns på vissaindustriprogrammetInom moten

Årlivsmedelsindustrin. 1996förockså intresseprocessteknik är avsom
denna utbildning.elever inomutbildades 123

gymnasieungdom ilivsmedelsutbildadvolymen på ärtotalaDen
volymuppskattad genomsnittligstorleksordning nyre-som ensamma

utbildningen kankvaliteten pålivsmedelsindustrin,krytering i men
YrkesnämndLivsmedelsbranschemaenligtIndustrinifrågasättas. är,

livsmedel-livsmedelsprogrammet.på Denutbildningennöjd medinte
förallmänhet bäst deigymnasieutbildningenstekniska meranses passa

konditor och styckare: "Processoperatörhantverksinriktade yrkena som
blir inte".man

högskoleutbildningarBefintliga8.5.4.3

Livsmedelsinriktade

livsmedelsinriktningarCivilingenjörsutbildningar, med kemiteknik med
täckerLund. Utbildningamaställen i landet: Göteborg ochpå tvåges

näringslära. Till-livsmedelstelmik ochlivsmedelskemi,områden som
de civilingenjörerutbildar 30 år.ca persammans

detdärfinns bl.a. Göteborg,Naturvetenskapliga utbildningar i ma-
livsme-tematisk-naturvetenskapliga har inriktning motprogrammet en

Även naturvetenskapligtKalmar finnsvid högskolan idelskemi. en
utbild-medbioteknologi livsmedelskemi, Dennautbildning:inriktad

UppsalaiSLUnäringslära. Agronomprogrammet påtäckerning även
och mikro-och växtproduktlära, kemistudier mjölk-, kött-iinbegriper

medutbildar dessa fil. kand. ochTotalt 25 30biologi. agronomerca ca
livsmedelsinriktning år.per
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På det eftergymnasiala stadiet börjar det utvecklas flera program
praktiköverbrygger mellan och teori. Yrkestekniska Hög-gapetsom

skolan Lund och de Kvalificerade YrkesutbildningamaYTH i KY i
Falkenberg bör räknas teknikerutbildningar och harSkara och som som

kräver yrkeserfarenhet hos depraktisk profil. premierar ellerDe sö-en
kande delar utbildningen sker företag. utbildningars kur-och i Dessaav

efter klassiska ämnesindelningar utgår från problem-indelas utanser
Samtliga teknik för livsmedelsproces-ställningar industrin.i tre tar upp

omfattar dessutom del ekonomiska studi-och KY-utbildningama enser
teoretisk inriktning, eftersomYTH-utbildningen har demera mener. en
erfarenhet livsmedels-skall ha fyra års arbeta iminst attantassom av

praktisk profil civilin-industrin, får utbildningen ändå än t.ex.en mera
tekniker år.genjörsutbildningama. Från YTH examineras 30 KY-per

teknikerutbildningarna kommer examinera 25 år.att ca per
och Livsmedelsingen-Kemiingenjörsutbildningen i Helsingborg

högskoleingenjörsutbildningarSkara och harjörsutbildningen i är en
bredare fokus inklu-teoretisk utbildning. harDen ett sommera senare

Hel-derar ekonomi och Kemiingenjörsutbildningen ibåde transporter.
vidbygger den tidigare utbildningen livsmedelsteknikersingborg på av

tekniska högskolorna Lund respekti-Tycho Brahe gymnasieskola. iDe
ambitionen civilingenjörsutbildningarGöteborg har också i sinaattVe

praktik, antalet utbildade längekombinera teori och såär än gans-men
ochkemiingenjörer Helsingborg, ika lågt. examineras 30 år iDet per

Skara kommer det också examineras livsmedelsingenjörer20att perca
ar.

fördelningen utbildade från livsmedelsinriktadegeografiskaDen av
med industrins regionala fördel-utbildningar iöverensstämmer stort

ning.

Övriga utbildningar

första hand syftar tillinte i utbildafinns också utbildningarDet attsom
studenterna utsträck-livsmedelsindustrin, i visspersonal till men vars

sådan utbildning hälso-dit. miljö- ochning ändå rekryteras En är
har obligatoriskt inslagskyddsprogrammet i Umeå, visstett avsom

påbyggnadskurs livsmedelsteknologilivsmedelskunskap och meden
och näringslära.

livsmedelsbranschenutbildningar med bäring påEn ärannan grupp
och kost och hälsakostekonomer, dietister och I medgastronomer. att

blir livsmedelsindustrin finns det ökade möjligheter förviktigare inom
dessa utbildningar arbeta industrin med bl.a.med inomattpersoner

produktutveckling. har också kunskaper tillagning iDe storamatom av
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jobb försäljarekvantiteter och får storhushåll och Un-mot annat.som
gefär studenter år börjar på någon dessa utbildningar.140 per av

Företagsekonomiska vid Lunds erbjuderinstitutionen universitet en
kurs C-nivå "Marknadsföringsstrategier inom livsmedelsindust-på om

syftar studenternainternationellt perspektiv". tillrin Kursenett att ge-
olika teoretiska perspektiv för analysera livsmedels-kunskaper attom

företagens och marknadsstrategier, kunskaper dagenssituationer om
för-strategiska frågeställningar inom industrin överbryggandesamt en

marknadsinriktade ocksåståelse för förädlingskedjans aktiviteter som
Ävenproduktionsteknologi- och förpackningsfrågor. påinbegriper

Stockholm marknads-handelshögskoloma i Göteborg och tar man upp
produkter.föring livsmedelsindustrinsav

sociolo-finns mindre antal pedagoger ochVid Lunds universitet ett
undervisning-forskar livsmedel och eventuellt berör detta iger som om

en.
utbildningar de eller borde in-tredje kategoriEn är ärsom vara av

dag branschensför livsmedelsindustrin, i inte tartresse men som upp
utbild-specifika frågeställningar utbildningen. exempel på dettai Ett är

Halmstad.utvecklingsingenjörer iningen av

industrins behovutbildningarna8.5.4.4 Möter

Volym

frånbeskrivits minsttidigare 145Varje år examineras ca personersom
naturvetenskapli-och livsmedelsrelateradetreåriga livsmedelstelmiska

medsiffra kommer öka 45eftergymnasiala utbildningar. Denna attga
nystartade tekni-frånde första kullarnade åren närnärmastepersoner

Därtill kommer ihögskoleingenjörsutbildningar examineras.ker och
från andralivsmedelskunskapermedstorleksordningen 250 personer

utbildningar.
ellerhögskoleutbildade teknikemadekan jämföras med 784Detta

livsmedelsindustrin, defanns inklusiveår 1994 inaturvetama somsom
jämförelsesiffra dehade livsmedelsinriktad utbildning.inte En ärannan

utfördesår 1995 i livsmedelsbranschen172 F oU-årsverken per-avsom
graden livsmedelsinriktning påhögre utbildning,med oavsett avsoner

siffror verkar utbilda-dessa det volymenutbildningen. Utifrån som om
kan ifråga-återigen det kvalitetenbehovet,de väl ärmöter men som

och anställda telmiker ochutbildademellanBalansen naturvetaresättas.
högskolor tillrörlighet från universitet ochlågkan också tolkas som en

livsmedelsindustrin.
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deVart vägentar

högskoleutbildade tekniker ochfinns statistik antaletDet över naturve-
livsmedelsindustrin, det finns ing-olika delbranscherinomtare av men

har.vilken utbildning dessadetaljerad kunskap typ personerom aven
följer utbild-detaljerad kunskap definns hellerDet inte om somvar

anställs, det gäller CTH:slivsmedelsområdetningar inom närutom
utexamineradeframgår de årlivsmedelstekniska utbildning. Här att av

forskning de ficktredjedel med och övrigafortsatte cirka1984 an-en
fåtal började arbeta i kommun.ställning industrin, förutomi ett ensom

livsmedelsin-arbetade de flestaanställdes i industrin inomdeAv som
ochförpacknings- och utrustningsföretaggick tilldustrin, ettmen par

för utbild-läkemedelsbranschen. värdetill Detnågon stortvore av
med flera kompetens-industriningsansvariga, göra översynatt aven

livsmedelsindustrin.kompetensförsörjning istruktur och
frånoch studievägledare går elevernade utbildningsansvarigaEnligt

livsmedelsinriktade huvudsak tillkallas ide utbildningar som ovan
skillnad de studenterMöjligen kanlivsmedelsindustrin. attse enman

inriktade och där depraktisktutbildningargenomgått ärsom mersom
förelivsmedelsindustrin, eller underarbeta ihar erfarenhet ut-attav

livsmedelsindustrin efteranställning ibildningen, oftare tar examen.
utbildningarkostekonomer dominerar övriochDietister gruppen gasom

vårdcentraler ochframför allt till sjukhus,källor,går, enligt samma
mindreskala, och endastdär tillagas iandra organisationer stormat en

till livsmedelsindustrin.andel går
offentligalivsmedelsrelaterad hosEnligt kartläggningen FoUav

Med hänsynungefär forskarår doktorander.aktörer utförs 120 tagetav
skattastillflödet doktorergenomströmningstid och avhopp kantill av
hundrafann vidare knapptKartläggningentill år.15 attpersoner perca

Uppgif-offentliga aktörerna.seniorforskare hos deforskarår utförs av
ochforskarutbildade teknikerNUTEK-studiefrån 48ter na-angeren

FoU-bolag och pri-företag och 20 pålivsmedelstillverkandeiturvetare
mellan ochAlltså bör det finnas 150 200FoU-institut år 1993.vata se-

livsmedelsindustrin ochlivsmedelssystemet, dvs.niorforskare inom
den före-siffror allmännaoffentliga FoU-aktörer. inteDessa motsäger

de utbildade doktor-livsmedelsindustrin anställer fåställningen att av
utanför livsmedelssystemet.alltför många får anställningsamt atterna

för ökad rörlighet drivsbefintlig insatsEn är ett avprogram som
syftar till få högre utbildade till livsmedelsindustrin.SIK och att utsom

för civilingenjörer, delsbestår dels traineeprogramProgrammet ettav
forskare industrin.för få disputerade idoc""post att utett programav

länge blygsamma 5-10omfattar dock såVerksamheten än personer.
effekter på rörlighetenkan förväntas fâsatsning ärEn somannan

framtidensLivsmedelsproduktion medforskarskolan inom programmet
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samfinansieras Strategiska forskningsstif-teknologier LiFT, som av
deltagande doktoranderna läser industriin-telsen och näringslivet. De

inriktat teknologier för struktur-riktade kurser i påärett program som
Doktoran-fomining och teknologier för mild behandling livsmedel.av

industriella och kan få stipendier för arbeta pådema har mentorer att
också samordning mellan deföretag. betonasInom programmet tre

deltagande forskningscentrum på i Uppsala CTH.LU, SLU samt

Kvalitet

finns utbildning-utbildningar det i liten månGenomgången visar attav
för livsmedelsindustrin.inriktade på processteknik Pro-ärar som

de överbryggande mellannivåutbildningama,cesskunskap ingår i men
YTH-utbild-nystartade och tämligen oprövade.flertalet dessa ärav

funnits och uppskattas företa-Lund har dock sedan år 1981ningen i av
livsmedelsinriktade utbildningarna, framför allt de pådeMångagen. av

eller delar kemiutbild-hög teoretisk nivå med 120 poäng ärmer, av
lämplig processutbildning mycket väl skulle kunnaningar medan en

Processteknik detill maskinteknisk utbildning. ingår ianknytas t.ex. en
civilingenjörsprogrammen kemilivsmedelsinriktningar inom i som

alltför liten del utbild-finns Göteborg och Lund, har häri en avmen
Ävenlaboratoriearbete. maskiningen-hög grad syftar tillningen, isom

livsmedelsin-utbildning processteknik och kan arbeta inomjörer får i
livsme-de får utbildningdetta torde kräva vissdustrin, att en ommen

vanligt problemdelsspecifika frågor, vilket inte i dagsläget. Detta ärär
livsmedelsornrådet återfinns också inom andraspecifikt förinte utan

branscher.
KY-utbildningama fördelenYTH-utbildningen och har också att ge

teknikerpraktiska erfarenheter ochkombination teori. Dessa äraven
företag. erfaren-anställas mindre Kombinationenlämpade iävenatt av

bedöms värdefulla för arbetehet och teori också i processope-vara en
ratörsroll.

Fortbildning för livsmedelsindustrin8.5.4.5

befint-nuvarande situation med låg nyrekrytering blir fortbildningI av
källa kompetens företagen. Enligtrelativt viktig till ilig personal nyen

Livsmedelsbranschemas Yrkesnämnd livsmedelsindustrinsatsar mer
fortfarandede anställda, sker dettafortbildningtidigare påän menav

tekniska utbildningarbl.a. på inom IT,på låg nivå. Företagen satsaren
branschspecifikapåreglerteknik hygienel, och ämnensamtstyr- som

de kortsiktiga behoven.Fortbildningsinsatsernaoch råvarukunskap. rör
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Generellt företagen själva de långsiktiga kompetens-inte isett tar tag
behoven.

arbetsorganisationenFörändringen i branschen ställer också stör-av
krav på arbetsledama. finns behov fortbildning till arbets-Det ettre av

ledare inriktning kommunikation och konflikthantering.med på
bakgrund det viktigt stödja utveckling fortbild-dennaMot är att av

hos befintliga utbildningsinstitutioner och med hän-ning inte minstatt,
finns.mindre företag, skapa tydlig ingång till det utbudtill somsyn en

till sammanhanget framför alltviktigt villkor hänsyn iEtt ärta attatt
skicka personal tillsmåföretag ofta har möjlighet sininte att externa

produktionsverksamheten. Samtidigtkurser eftersom detta störavsevärt
mindre företagen har särskilt behovdet inte minst deär ett attavsom

har nyrelqyte-fortbilda personal, eftersom de möjlighetersin sämre att

ra.
harfrågeställning utbildningsinstitutionemaEn intressant är om

impulser från branscher, eller behovetförmåga överföra andraatt om
hos utbildarna hämmar detta utbyte.livsmedelsspecifik kompetensav

fortbildningsaktiviteteröversikt befintligasaknasDet över arran-en
säljer utbildningstjänster ochföretagen själva, företaggerade somav av

översikt det svårt bedömaoffentliga aktörer. sådanUtan är att varav en
statlig insats kan göra mest nytta.en

övervägandenUtredningens8.6

långsiktigahar fokuserat kring livsmedelsindustrinsUtredningen sig
öka förädlingsgrad och kundanpassningkunskapsbehov för kunnaatt

Utgångspunkten har primämäringen hardess produkter. varit attav
och kunskap krävs för den skalleller tillförsäkras den insikt attsom

frånefter de krav ställs såväl konsumenterkunna producera som som
för framgångsrik livs-från grundläggande förutsättningindustri. En en

såväl förädlade livsmedel producerasmedelssektor råvarorär att som
centralt ochställs marknadens aktörer. Ettutifrån de krav över-som av

och kanalisera konsumentbehov och prefe-gripande behov förståär att
från konsument till råvaruproducent.hela produktionskedji anrenser

analyserat primämäringens långsiktiga behovUtredningen har inte
fokuserade FoU-behov.och har därför förslag på dessinte några ärsom

för nationell skall kunnaavgörande förutsättning satsningEn att en ge
företag och forskare inom såväl primärledetönskat resultat dockär att

livsmedelskedjandelar deltar iinom övriga program-som av
konstaterar dock det finns behovverksamheten. Utredningen attatt ett

primämäringsinriktade FoU-verksamheten idengöra översynen av
utifrån de kravsyfte klarlägga den sker relevantFoU äratt om som

den marknadssituationen ställer.som nya



SOU 167 Kapitel1997: 8 299

pågående har den offentligaKartläggningen FoU visat att sats-av
tyngdpunkt kost/hälsahar på och säkerhetsproblematiken,ningen en

livsmedlens grundläggande kemi. Vidare har identifieratspåsamt ett
bedöms otillräckligt utifrån föräd-antal områden bearbetadesom vara

lingsledets perspektiv, förpackning, marknad och konsu-t.ex. process,
mentkunskap. därför nödvändigt stärka dessa områ-Det är att senare

åstadkomma bättre koppling till och utnyttjande denden, attsamt en av
omfattande. Utredningen konstateratforskning i dag relativt harärsom

otillräcklig omfattningden totala och ompriori-insatsen är attatt enav
uppfattas meningsfull. jämförel-tering inom inte EnFoU-systemet som

offentliga på livsmedelsområdetmellan de FoU-resurserna i någrase
styrker svensk livs-konkurrentländer, också slutsatsenSveriges attav

tillföras medel för livsmedelssektornmedelsforskning bör i Sve-attnya
utveckla konkurrenskraft.skall kunna behålla och sinrige

enligt livsmedelsindustrin åstadkomma fokuse-Problemet är att en
marknadsstyrda och industrinära problemställningar. harring på Man

påverka forsk-hitta och i viss månockså svårigheter vägar att styraatt
Livsmedelsindustrin efterlyser därför nationell ko-ningsinnehållet. en
fokus på industrins behov, där får möjlighetordinering med storman

fall innehållet forskningen nyttjan-och vissapåverka i samtstyraatt av
uppfattning ochUtredningen delar denna be-det resultaten. ettserav

Tillkomsten fi-nationellt sammanhållet andrahov ett program. avav
forskningsstiftelser byggts medel fråndenansiärer som upp avgenom

löntagarfondema, förstärker kravet på samordning ochde avvecklade
samverkan.

för den grundläggande forskningenhar sedan år 1986SJF R ansvarat
hela för-betydelse för livsmedelsområdet och stödjer projekt inomav

kompetensuppbyggnad harädlingskedjan. väsentlig vetenskapligEn
grundläggandeforskarinitierade och forskarbedömdaDennaägt rum.

erfordras vetenskaplig bas för skapa tillräckligforskning samt attsom
Grundforsk-till tillvaratagandet infallsvinklar.bredd och bidra av nya

också till samhällets krav på kunskapbidrarningen motatt svara upp
forskningsrådsfinansieradeoch hälsa. Denbetydelse för säkerhetav

vidmakthållas på minstdärför gäller iforskningen bör nivåsamma som
nuläget.

för insatser för denhuvudansvar svenska in-harNUTEK statensett
specifikautveckling, insatser på livs-dustrins förnyelse och NUTEK:s

låg omfattning.relativt Utredningenmedelsområdet har hittills varit av
ökade fokuse-väsentligt FoU-insatserfinns behovkonstaterar detatt av

industriella frågeställningar.rade på
livsmedelsindustrins kompe-konstaterar vidareUtredningen att

företag.delbranscher ochfördelad mellan olika Dentensnivå ojämntär
till andra industiibran-låg förhållandeförefaller också generellt ivara

marknadssituationenkrav denscher förhållande till deoch i nyasom
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livsmedelsindustrin krävs där-ställer. höja kompetensnivån hosFör att
lyftainriktade på kompetens-för särskilda börinsatser. Dessa attvara

utbildadförståelsen behovetoch samtidigt ökanivån helhet av avsom
forskning och utveckling.betydelsenpersonal på alla nivåer samt av

kun-lika viktigt densammanhang bör påpekas minstdettaI att som
forskaren själv så-forskningsprojektskapsuppbyggnad sker i ärsom

behö-livsmedelsindustrinkompetenta medarbetarede somsom en av
förförsta förutsättningForskningsprojektets industrirelevans är enver.

till industrin.lyckad övergången
för livsme-livsmedelsrelaterad krävsförstärkning FoUEn attav

utveckla produkter ochhöjd effektivitet,delsindustrin skall uppnå nya
konkurrenstryck alltdetförbättra förmågan öppnaremötaatt som en

syssel-innebär troligtvis antaletmarknadssituation innebär. Detta att
Alternativet dockproduktionsvolym.bibehållenminskar vid ärsatta en

slåkonkurrenskraft riskerarförsämradpessimistiskt, då att utän enmer
finns skälSamtidigt det starkalivsmedelsindustrin.delar att trostora av

produk-förmåga utvecklalivsmedelsindustrinspå den svenska att nya
till bibehållenvilket totalt skulle kunna ledaoch utöka settexporten,ter

livsmedelssektom.ökad sysselsättning inomeller t.o.m.
ochutlandsägdsvenskbaserade livsmedelsindustrin 28 %denAv är

centrala forsk-företag. har tillgång tillmultinationella Dessatillhör
samarbetarframför allt ochEuropa USA. Företagenningsresurser i

ochfinner bästoch institut demed de forskningsinstitutioner som
förpersonalnationell hemvist. Rekryteringlämpligast, oberoende avav

huvudsakligen i Sverige. Interna-verksamhet sker docksvenskbaserad
innebär också FoU-svenskägda företagentionaliseringen de attav

ökad utsträclming.projekt läggs utländska aktörer ipåut
avgörande be-och detUtredningen har beaktat detta äratt avanser

sådan kvalitetforslcningsklimatet och utbildningentydelse är attatt av
FoU-starkamellan båda dessatill samverkanden typeruppmuntrar av

kunskapsgenererande organisationerna. För-och de nationellaföretag
problemställningsflöde dessaoch indelarna med kimskaps- motett

kanutflöde kunskap inne-nackdelareventuellaöverväger ettsom av
bära.

kostnadskrävande in-livsmedelsforslcningen kräverdelarStora av
begränsade detMedanalysutrustning.strumentering och ärresurser av

profileringstället börarbete.vikt undvika dubblering Istörsta att enav
fort-insattaverksamheten, och därmed koncentration av resurser,enav
för-kanmellan olika kompetenscentrumeftersträvas. Kopplingensatt

kun-utgå från destärkas förbättras. nationellt måsteoch Ett program
denna profileringuppbyggda och medverka tillredanskaper attärsom

finns skäl förändra deningaytterligare förstärks och utnyttjas. Det att
bygger på de kompetenscentrumFoU-strukturengrundläggande som

Stockholm.Lund, Göteborg, Uppsala ochetableraderedan iärsom
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Linköp-knytas ihop med andra kompetenser ibör dessaDäremot t.ex.
dag hu-Kalmar, liksom till discipliner i inteUmeå, Skara oching, som

livsmedelsrelaterade problemställningar. Detvudsakligen bearbetar är
vidkompetens finns institutio-samtidigt väsentligt utnyttja denatt som

direktproblemställningarinriktade på intei dag rörär somner som
utvecklingenbetydelse fördettalivsmedel, är stortrots avavmen som

reglertekniskforskning, ochlivsmedelssektom. medicinskViss styr-
områden.exempel på sådanaproduktionsteknisk forskning ärsamt

för åstadkommanationellt samlat erfordrasEtt att en sam-program
mellanforskarvärlden, delsDelsmellan olika aktörer. inomverkan

livsmedels-mellan olika delarforskarna och företagen och dels av
skall kunnasådan samverkanbörkedjan. målsättningEn attvara en

tillskeavslutande, vilket kanbestå efter att taprogrammets varagenom
etableratsde ämnesområdenkanalerna ochpå de upparbetade somnya

Etthögskolor, universitet och hos instituten.institutionsstrukturen vidi
delför denskulle också kunna förutsättningarnationellt avgeprogram

hitta in iutanför dag,står ilivsmedelsindustrin FoU-systemet attsom
effektivtochuppfatta naturligtkunna FoUdetta och därigenom ettsom

förnyelsearbetet.redskap i

förslagUtredningens8.7

livsmedels-nationellt samlat förFoU-programUtredningen föreslår ett
föreslås pågå underoch expansion. Programmetindustrins förnyelse

tillföreslås uppgå 360finansieringentotala offentligafyra år och den
detaljbeskrivs iProgramförslagetperiod.miljoner under dennakronor

nedan.
med anknyt-utbildningarbefintligaföreslår ocksåUtredningen att

föremål förtilllivsmedelsbranscherning till översyn targörs somen
industrins behov.sin utgångspunkt i

utbildningsfonner utgårstöd tillföreslår utredningenVidare som
utbildningidéer och medochproblemställningarfrån konkreta varvar

föreslås åtgärder vidtas för på-verksamhet.praktisk Därutöver attatt
livsmedelsinriktning.i dag harutbildningarverka andraäven som

Livsmedelsverket skall utarbeta krite-föreslårUtredningen även att
livsmedelsutbildning. skulle sedangrundläggande Utbildningenförrier
hand s.k. mikroföretag.förstakunna erbjudas i

föreslår den primämäringsin-Utredningen översynatt görsen av
skerFoU-verksamheten i syfte klarlägga den FoUriktade äratt om som

ställer.den marknadssituationenutifrån de kravrelevant som nya



302 Kapitel 8 SOU 1997: 167

Vision,8.7.1 övergripande mål och strategier

Visionen svensk livsmedelssektor har den personella och kun-är att
skapsmässiga kompetens tillgodoser de långsiktiga behoven ochsom

förutsättningar för åstadkomma ökad kvalitet, produktivitet,att sä-ger
kerhet, kundanpassning och förädlingsgrad, så konkurrenskraften påatt
hemmamarknaden kan bibehållas och förstärkas samtidigt förbätt-som
rade förutsättningar skapas för ökad har tillfreds-Man ävenexport. en
ställande integration i kedjan process/pro-primämäring råvara- -
duktion distribution/konsumtion. visionen ligger också denI att vet--
enskapliga basen tillräcklig nivå för effektivmöjliggöraär attav en
internationell samverkan och möjlighet till deltagande såväli EU:sge

andra internationella forskningsprogram.som
Övergripande mål för den samlade F oU-insatsen är att:

kunskap och samverkansforrnerProgrammet på såväl° genererar -
nationell på internationell nivå bidrar till livsmedels-som som-
branschens utveckling,
livsmedelsbranschen FoU-verksamhet nödvändigt ochett- ser som

verktyg långsiktigaeffektivt i sin strategi,
företag och det offentligasamspelet förstärksFoU-systemet och°

vidareutvecklas,
företagensbidra till höja förmottagarkompetens kunskap såatt- ny

förmågan driva kvalificerat produktutvecklingsarbete höjs,attatt
förskapa förutsättningar de företag utanföri dag står FoU-att- som

skallockså kunna delta,systemet
bidra till livsmedelsbranschen, inkluderande förpacknings- ochatt-
utrustningsindustrin, får bredare rekryteringsbas.en

förStrategier uppnå beskrivna mål följande:att är
samverkansprojekt åstadkomma mellanGenom integrering aktö-- en
hela livsmedelskedjan, inklusive ochi förpacknings- utrust-rerna

ningsindustri, handel och råvaruproducenter.
riktade fokuserade kring åstadkommaGenom teman- program en

kunskapshöjning inom prioriterade områden och där så befogatär
tvärvetenskaplig samverkan mellan FoU-aktörema.en

Med styrande kriterier få konsortier söka samverkan föratt att-
åstadkomma överföring kunskaper från andra branscher.av

skapa nationelltGenom nätverk med regionala organisationerettatt°
få till ståndmed medverkan i fö-FoU-systemetresurspersoner en av

FoU-verksamhet.med lågretag egen
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till samlatförslagSammanfattning8.7.2 av
nationellt FoU-program

och kom-industriell förnyelsehuvudsyfte bidra tillProgrammets är att
kompetenshöjningsamtidigt medförföretagen,ipetenshöjning ensom

FoU-in-kan skeuniversitet.högskolor och Dettavid svenska attgenom
ochproblemställningarindustriellakringfokuseras attsatsen genom

kim-och understödjasamverkansfonner för förbättratillämpa olika att
mellan aktörerna.skapsflödet

med industriellaförslagutredningensiKärnan utgörs ett programav
frågeställningarkan behandlainnehållsmässigtsamverkansprojekt som

föreslåsoffentliga medelOmfattningenlivsmedelskedjan.inom hela av
ibedöms till 25-50 %Näringslivets insatskr/år.till miljoner eget40

och företa-projektetmedel- beroende pålikvidaarbete alternativt i-
och storlek.strukturgets

föreslårbearbetade,dag otillräckligtområden itäckaFör äratt som
omfattningtillkimskapshöjandeutredningen även tre enramprogram

medel.huvudsak offentligakr/år, imiljoner25av
för åstad-aktörer ochdialogen mellan olikaförbättraFör attatt

utredningen åt-föreslårkimskapsöverföring,effektivarekomma etten
Omfatt-kimskapsspridning.ochkimskapsutvecklingförgärdsprogram

Näringslivetsmedel.kr/år offentligatill miljoner iföreslås 20ningen
med finansie-ochpersonellaformske iinsatser kan resurserav egna

utvecklingsprojekt.ring av
sammanhållandeskall hanationellasamladeDet programmet en

förbeståendemed styrelse nä-programledning representanteraven
skallhuvudfinansiärema. iDetforskarvärlden ochringslivet, program-

infonna-koordinering,för effektiv initiering,finnasledningen resurser
fördetVidare krävsprogramaktiviteter.ochtionsspridning attresurser
frågorstrategiskafördjupningsstudiererforderligakunna finansiera av

utveckling. Finan-framtidalivsmedelsrelaterade FoU-systemetsför det
lq/år.miljonersammanlagtför detta bedöms 5siellt behov vara

fyraunder år. Denskall pågåföreslårUtredningen programmetatt
miljoner kronortillföreslås uppgå 360finansieringentotala offentliga

bör detliknandeerfarenhet frånperiod. Meddennaunder varaprogram
utvärde-efter detmodifieratfortsätta medmöjligt attettatt enprogram

eftersom delar det föreslagnagenomförts, ärprogrammetring avav
karaktär.långsiktig

samverkansprojektindustriellaför8.7.3 Program

och företagskonstella-företagindustriprojektenSyftet med är att ge
samtidigt utvecklaspecifika problem ochbearbetamöjlighettioner att
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kontakterna med FoU-systemet, och detta åstadkomma höj-genom en
ning såväl personell kompetens kunskapskompetens. Syftet ärav som

sammanföra aktörer frånäven olika delar livsmedelskedjanatt av -
såväl från näringslivet forskarvärlden för dettapå vis uppnåattsom -

bättre integrering. Syftet åstadkomma bättre kopplingär även atten en
mellan industri och starka forskningskompetenser, tidigare endast isom

fåtal fall haft stark industrikoppling.ett
Kriterier för samverkansprojekten är:
Samverkansprojekten kan innefatta konstellationer och småstora- av
företag helainom livsmedelskedjan, inklusive förpacknings- och ut-
rustningsföretag, handeln, institut, högskolan och myndigheter.
Projekten skall frånutgå industrin påtalade behov med klart defi-° av
nierad industriell målsättning. Industrin skall aktivt delta i planering,

forskningsarbetestyrning, implementering resultaten.samt av
Projekten kan behandla problemställningar från vilken del helst- som

livsmedelskedjan. Dock minimikrav livsmedelspro-är ett att ettav
ducerande företag med direkt koppling till slutkonsument eller han-
deln deltar.
Projekten kan forskningsintensiva och resursmässigt omfattan-° vara
de med många aktörer.
Speciellt mindre företag kan delta med projekt marknadsnära° av mer
karaktär, dock under förutsättning minst två företag och in-att ett
stitut/institution ingår i projektet.
Projekten skall kräva medfinansiering företagen i form eget° av av
arbete och/eller likvida medel. statliga finansiellaDet kanstödet va-
riera beroende på projektets karaktär och de ingående företagens
FoU-kapacitet.
Resultaten kan konfidentiella. Dock krävs deltagande infor-i° vara
mations- och spridningsaktiviteter.
Meriterande skall det projekteni ingår aktörer från andraatt- vara
branscher eller från forskarvärlden i dag inte verksamma in-ärsom

livsmedelsområdet.om
Om expertis finnsinte i Sverige, kan utländska gästforskare involve-°

likaså kan forskaresvenska placeras förutomlands på såatt sättras,
befrämja hemtagande kunskap.av
Projekten kan behandla vitt skilda områden med betydelse för livs-

medelsindustrin, livsmedelssäkerhet, och produktionstek-t.ex. process-
nik, kvalitetsegenskaper, miljö- och resursutnyttjande, produktutveck-
ling och innovationer, förpackningssystem, logistik, ochorganisation
arbetsmiljö.

Att bygga samverkansprojekt tids- och arbetskrävande ochärupp
kräver projektledare med kunskapingående både företagens, hög-om
skolans och institutens arbetssätt. Instituten har erfarenhet arbetaattav
tillsammans med industrin och därförhar roll uppbyggnadengiven ien
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utvecklaskommakaneller attfinnsdagiprojekten. De centrum somav
uppbyggnadenvidbetydelsefåockså pro-kan avhögskolorna storvid

planeringsstödböruppbyggnadsarbetet ettunderlättaFörjekten. att
tillämpas.tvåansökningsförfarande i stegochutgåkunna ett

andekunskapshöjTre8.7.4 ramprogram

byggakunskapshöjande är attnedanståendemed programtreSyftet
lciitiskområdenspecifikanågrakunskap inomförstärka avochupp

skallFrågeställningamautveckling.livsmedelsindustrinsförbetydelse
frågeställningarfångaocksåsyftetoch attärindustrirelevanta uppvara

bearbetning. Dettafördjupadkräversamverkansprojekten,från som
kanprogramforrnenGenomdessa.tillkopplingske närakan genom
ochforskningsaktörerföretag,olikamellansamarbeteåstadkommas ett

nationellanystartadedemedSamverkan pro-myndigheter.relevanta
åstadkommaskanochviktig samman-synnerligen genomärgrammen

Aktivaktiviteter.ochberedningsgrupper gemensammasättningen av
motsvarandeländernasnordiskademedsökasskallsamverkan även

tillbudgetendel gemensammaavsättaattnationella avgenomprogram
avsnittinnehållaocksåtroligen attkommerEU:sprojekt. ramprogram

skall öppna.Resultatenfrågeställningar.liknande varabehandlarsom

marknadskunskapochl Konsument-Ramprogram8.7.4.1 -

bedrivsoch ettunderdimensioneraddagi avKonsumentforslcningen är
fråge-framlyftakansamlatlandet. Ettispriddafåtal programpersoner

forskaredetill sigoch draprojekt sominitieraoch nyaställningar nya
därmedochomfattning,tillräckligfåskallområdetförerfordras att

ställer.livsmedelskedjanhelabehovochde kravkunna möta som
vadbeteendenochattityderÖkade konsumenterskunskaper om

befintligasåvällivsmedelsprodukter- nyahos somvärdenolikagäller
djuruppfödning,etik ifrågorkanvärdenSådanaerfordras. omvara- identitetoch samtråvarorsanimaliekonsumtion, ursprungmoral i om

mil-påbelastningochförpacknings- transpoxtsystemenslivsmedlens,
behöverlivsmedelskonsumtion yt-medsambandrisker iförOronjön.

motsättningardelösabehovfinnsHärvidlag attstuderas.terligare av
allt störreoch konsumentersmyndighetersmellanuppkommersom

dessalösapraktisktmöjligheternaoch attproduktinformation,påkrav
blir kontra-resultatetförpackningen attpå utaninformationviabehov

produktivt.
marlcnadsseg-olikabehövs kringforskningmarlmadsinriktadMera

exportmark-förlandetsåväl inomvärderingarochbehov somments
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nader. Inte minst viktigt identifieraär inom vilkaatt föränd-segment
ringsbenägenheten Här finnsär störst. också behov undersökningarav

samband mellan faktiska köpbeteenden och olikaom riktade informa-
tions- och marknadsföringsåtgärder.

Forskning kring förändringar i utbud och konsumtionsstrulcturen
ökat uteätande och "ta med"-ätande, ändrade inköpsvanorgenom osv.

behövs för bedöma framtida utvecklingstrender.att
Kunskapen hur utifrån konsumenters önskemål upplevdaom man -

eller konstaterade utvecklar innovativa livsmedelsprodukter ärnya-
bristfällig och behöver utvecklas. dettaFör krävs modell- och metodut-
veckling för integrera konsument-att och marknadsönskemål med tek-
nisk utveckling produkter.av

Metoder och hjälpmedel för skapa kreativt ochatt innovativtett ar-
betssätt inom produktutveckling efterfrågas. Forskning behövs eko-om
nomiska aspekter FoU generellt och produktutveckling i syrmerhet.av

Samband mellan produktegenskaper och processutförandet behöver
ytterligare klargöras for många livsmedel, och kopplas till konsument-

upplevelse produkterna.ens av
Det nystartade KLIV-programmet embryo tillutgör bearbetningett
detta omfattande område och bör eftersträvaav samord-näraman en

ning. Samverkan med det danska MAPP-centret ocksåär önskvärt. I
övrigt det viktigt följa denär internationellaatt utvecklingen, där speci-
ellt USA har framträdande roll.en

8.7.4.2 Ramprogram 2 Process- och produktionsteknik-

Behovet flexibel och produktionsteknik avgörande förav ärprocess- att
livsmedelsindustrin skall kunna producera i små serier samtidigt som

upprätthåller omfattande produktsortimentett och kanman upprätthålla
god lönsamhet. Det viktigtär i det sammanhangeten att drar nyttaman
kunskaper i andra branscher har likartade frågeställningar,av t.ex.som

verkstadsindustrin och processindustii. Säkerhetsproblematikenannan
central. Utvecklingenär går minimal processning; dvs.mot processtek-

niker reducerar bakteriebelastningen, samtidigt bibehållersom men
kvaliteten hos livsmedelsproduktema, efterfrågas starkt, t.ex. rena
rums-telcniker, hygienisk design utrustning och processintegreradav
förpackningslösning. Modern bioteknik möjligheter skräd-attger nya
darsy och processhjälpmedel och utveckla biologiskaenzymer att pro-

Bättre utnyttjande modern genteknik detcesser. möjligtgörav att
skräddarsy råvaran så processbetingclsemaatt underlättas och slutpro-

Ävendukten unika egenskaper. metoder medger optimeringges som en
hela produktionsdelar eller kedjor med avseende på ekonomiav eller

kvalitetsegenskaper behöver studeras.
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introdu-omfattningi litenharinformationsteknologi ännuModem
arbetsområdenomfattandefinnsHärlivsmedelsproduktionen.icerats

kvali-förmetoderoch bättreStyrteknikochinföra bättreför mät-att
frånteknikerochmetoderpåbaseratbl.a.övervakning,ochtetskontroll

utvecklandetmöjliggörbioteknikmodernochområden. IT avandra
al-ochkemiskamikrobiologiska,utvärderasnabbmetoder för attnya

förbeslutsstöd, ut-möjligheterocksåharrisker. IT storalergena som
Utvecklingproduktionsoptimering.och senso-och avbildning process-

områden.viktigaandrabildanalys,online-mätmetoder, äroch t.ex.rer
inomIT-baseradeolikade systemenkopplaMöjligheterna att samman
finnasyfteundersökas iockså attbehöverlivsmedelsproduktionskedj an

lösningar.optimalasant

framtagandeförKunskaper3Ramprogram8.7.4.3 av-
produkterinnovativa

påkonkurreraförutsättningarsmåhar attlivsmedelsindustri enSvensk
där-finnsslag.olika Detbulkproduktermedmarknadinternationell av
ökaochkonkurrenskraftföretagensstärkamöjligheter attemot stora

fler in-utvecklakanvilivsmedelhögförädladeSveriges omexport av
dettaMedkvalitetsegenskaper.unikamedprodukter menasnovativa

kvalitetskänsla.ökadkonsumentenegenskapersådanaalla engersom
konsumenttren-denågrautgångspunkt inaturligtdärför att ta avDet är

bärkraftiga.bedömslångsiktigtder somsom
kvali-sensoriskaunikaavseendenågottillförts iharProdukter som

ellerkonsistensstruktur, utseen-smak,formitetsegenskaper arom,av
kunskapkrävsområdedettaframtidspotential. Inom merharde, storen

produkttyper,olikaföregenskapersådanaskräddarsykanhur manom
produktkaraktärerochkonsumentpreferensersamband mellanöversätta

kvalitetsegenskaper.sensoriskaolikamellansamspeletutnyttjasamt
näringsmässigaunikatillförtsproduktermotsvarandePå sätt är som

Sverigeområde hardettaInomintresse.kvalitetsegenskaper stortav
inriktadmedicinsktgällerdetdåminstinteforskningskompetens,hög

livsmedels-knytasbehöver närmarekunskapnäringsforskning. Denna
produkterutvecklingföromfattninganvändas ioch störreindustrin av

förmekanismenförstånödvändigt attDetegenskaper. ärunikamed
såväl fy-hälsoeffektermedassocieradefödani ärkomponenter som -
verkandepositivttillviktigtockså attattpsykiska. Detsiska är sesom

koster.livsmedel ochibiotillgängligablirkomponenter
högkvalitativochlagstiftningrigoröstackharSverige enenvare
utvecklaförförutsättningargoda attforskning skapat pro-medicinsk
säkerhetssyn-kvalitetsegenskaperunikaolikauppfyller urdukter som

garanteradpå detta,exempelprodukterAllergenfria av-är ettpunkt.
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saknad viss mikrobiell flora Vi behöverav ett annat. utveckla kun-mer
skap mikrobiologiska, genetiska, produktionstekniskaom eller andra
metoder för åstadkommaatt sådana egenskaper, liksom effektivaom
mät-, stymings- och kontrollmetoder.process-,

Andra innovativa produkter kan sådana uppfyller särskildavara som
miljörelaterade kvalitetskrav eller har speciella bekvämlighetsfördelar.
Unika förpackningslösningar, liksom produkter med etiska kvalitets-
fördelar andrautgör exempel.

Generellt i dettaatt stödja sådan forskningavses ramprogram som
syftar till fram väsentligaatt ta metoder och tekniker med hjälpvars
innovativa produkter slag kannämnt utvecklas. Den modernaav ovan
gentekniken intar i detta avseende särställning, och det ären storav
vikt den samhällsdebattatt pågår i landet kring varje nyteknik- såsom
också gentekniken inte försämrar möjligheterna på lång sikt för-
svensk livsmedelsindustri dra deatt nytta möjligheterav enorma som
tekniken har erbjuda. Deatt och produktionstekniska metoderprocess-

i 2 kommer i väsentligsom även gradavses ökaramprogram möj-att
lighetema framställa produkteratt med särskilda kvalitetsegenskaper.
Programmet bör fokuseras på behandla frågeställningaratt kansom
ligga till grund för produkter har och kan speciella svenskasom ge
kvaliteter med unika egenskaper.

8.7.5 Program för kunskapsutbyte och

kompetenshöjning
Syftet med förstai handärprogrammet nå de företag dagatt i stårsom
utanför det offentliga FoU-systemet, i "F oU-skugga", för dessa skallatt
kunna dra vad harnytta erbjuda.systemet Programmet kanatt dess-av

bidra till skapautom bättreatt dialog mellan FoU-systemets aktörer.en
Ett viktigt inslag också bidraär till höjningatt kompetensnivånen av
inom livsmedelsföretagen och därmed öka förmågan företageni att
samverka med FoU-systemet.

Flera aktörer med olika profiler behöver för utförandetengageras av
åtgärdsprogrammet, därför upplagtär antal delprogramsom ettsom
vilkas hantering och administration kan variera. Inriktning och om-
fattning de olika åtgärderna kan prioriteras och rekommenderasav av
den föreslås förstyrgrupp det nationellasom programmet.

Kontaktytan företagen skall i förstamot hand bestå antal regi-ettav
onalt placerade fönnedlingsenheter föreslås i avsnitt 8.7.5.1som- -med nationell koordination. kunskapsgenererandeDe kompetenscent-

viktiga för fönnedlingsenhetemautgörrumen och starkresurser en
koppling till dessa väsentlig.är
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inomsatsningarmellanskekansamverkanhuroklartdelvisDet är
indu-ochuppgifttredjehögskolornasochuniversitetensförramen

förviktigdialog attfortsatt ärverksamhet. Enstriforskningsinstitutens
livsmedelsområdet.påformernaslutligadehitta

för"fönnedlingsenheteruppbyggnadStöd för8.7.5.1 av
livsmedelsbranschen"

"förinedlingsenheterantaluppbyggnadenför ettMedel bör avsättas av
skall be-inteFörmedlingsenhetemalivsmedelsbranschen". somför -

olikahandskall kunnakonsultverksamhet- takommersiell omdriva
marknadorganisation,teknik,kringfrågeställningarlivsmedelsföretags

kompetensernyttjaantingen attproduktutveckling, egnaoch genom
kompetenserolikatillvidarefrågeställningarnaslussaeller attgenom

utveck-enskildagenomförandeförellerkonsultationervidare avför
kunnaförmedelha attbörFönnedlingsenheternalingsprojekt. egna

utvecklings-initieringmedochverksamhetuppsökandemed avarbeta
stöd. För-ekonomisktvissterhållakaninitialt ettföretagendärprojekt,

byggsenheterfysiskainnebäranödvändigtvis attskall inteslaget nya
dag.ifinnsredanstrukturerdetillhand börförsta tas somI varaupp.

förmedlingsenhetemastödjaförbehövs attkompetensDen som
industriforslqiingsinsti-ochhögskoloruniversitet,påalltframförfinns

uthål-säkerställakonsultbolag. För attpåfinnasockså enkantut, men
kunnaförmedlingsenhetemabörprojektinitieradeuppföljninglig av

förkompetensnödvändigupphandlaförmedel atterbjuda företagen
förstudien

deberoendestarktblirförmedlingsenhetemapå avVerksamheten
förmedlingsenhetemapåPersonalendär.arbetarenskilda sompersoner

industriell för-halivsmedelskimskapgenerellbassin enbör utöver av
ståelse.

och regio-lokalaandramedsamordnaskallFörmedlingsenhetema
utbudet.ihittaföretagen rättförunderlätta attföraktörernala att

utbytadärförnätverksamlas i attskallFönnedlingsenheterna ett er-
vik-specielltdetprofilerolika görFörrnedlingsenhetemasfarenheter.
medkontaktharförmedlingsenhetemaolikapå depersonalentigt att

de övriga.tillfrågorförmedlakanochvarandra
lämpli-kanförmedlingsenhetematillorganisationerRekrytering av

utformafårkandidaternadäroffertförfarande,viagenomföras ettgen
delprogram-vilkavaltde hardär avansökan egetett program,omen

sigvilldenedan engageramen
fö-ochproblemställningar sättapåkunnasnabbtpåKraven att svara
detkunskaper,specifika görmedmedkontakti merpersonerretagen

befintligadenärhetenifönnedlingsenhetemaplacera avfördelaktigt att
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kompetenscentrumen. För regionalatt täckning bör det docken även
finnas några förrnedlingsenheter på andraäven platser, it.ex. norra
Sverige. dettaI fall det specielltär viktigt varje potentiellatt enhet pre-
ciserar på vilket verksamhetensätt skall organiseras för tillförsäkraatt
företagen snabb problemlösning, vidarekoppling till andra kompetenser
och uthållig projektuppföljning.

NUTEK, utredningen förelår skall stå för densom nationella koor-
dineringen, bör för uppföljning och viss administrationansvara i sys-

Ävenmed förmedlingsenheter.temet bygger verksam-om man upp en
het där tilltar regionala drivkrafter ochman initiativ, detvara är av

viktstörsta åstadkommaatt samordning. Detta dels för undvikaen att
dubbelarbete på olika ställen landet,i dels för undvika överlappningatt
med flera olika aktörer på plats och dels för fram tjänstersamma att ta

generell karaktär kan nyttiggöras oberoendeav lokaliseringsort.som av
SIK kan utifrån sin erfarenhet och sin nationella roll anlitas till byg-att

och underhålla nätverk mellan fönnedlingsenhetema.ga ettupp dennaI
uppgift ingår hålla kontinuerligatt dialog mellan de olika förmed-en
lingsenhetema så kan åstadkommaatt optimalt nationelltett för-man
medlingsenhetssystem.

8.7.5.2 Förslag till delprogram

Följande insatser via delprogram föreslås, där förrnedlingsenhetema
kan stå för genomförande och beslut:

Medvetandehöjande insatser telcnikpassiva° mot mindre livsmedels-
företag med syfte överföra befintligatt kunskap och teknik. Insats-

kan bestå fokuserade informationskampanjererna och uppsök-av
ande verksamhet.
Insatser för stärka tekniksökandeatt mindre- livsmedelsföretags för-
måga och kunskap initiera samarbeteatt med olika FoU-aktörer. In-

bör framförsatserna allt syfta till stimulera stärktatt marknads- och
produktutvecldingskompetens. Insatserna kan bestå stöd till nät-av
verks- och konsortiebildningar.
Vidare föreslår utredningen följande insatser via delprogram som

drivs på nationell nivå. F önnedlingsenhetema kan härvidlag ha vik-en
tig roll infonnationsförmedlare och marknadsförare.som Den styr-

föreslås för det nationellagrupp bör fattasom beslutprogrammet om
de omfattande insatserna:mer

Förmedling innovationsstipendier- i tidigtav stadiumettsom ger
innovativa och forskareentreprenörer inom livsmedelsornrådet re-

utveckla idéatt till projektsurser ett sedan kan intresseraen som
riskkapital och potentiella kunder. Innovationstipendiema skall bl.a.

möjlig fortsättning lyckadeses utvecklingsprojekt.som en av
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nyutexamineradeplaceraförverksamhetförstärkt attochUtvidgad-
företa-syfteiföretag,mindre attalltframfördoktorander i geeller

utnyttjamed ochsamverkagällervadkompetens atthöjdengen
skall haenheterutbildandeolikaförutsätter attDettaFoU-systemet.

ochindustrini att ettutbildadesinafåintresse utatt personerett av
med FoU-samarbetaföretagmindre attmotmångamotstånd ivisst
denbörproblem nyut-dessalösaFörövervinnas. attkansystemet

utvecklingssamarbetemedel för startaattåtföljasexaminerade av
FoU-enhet."gamla"med sin

åtgärd formimotsvarandebehövsföretagalltframför störreFör en°
in-dvs.forskarutbildning,anställdavissatillstimulans att engeav

dustridoktorander.
fort-utvecklaförutbildningsutförare attmed nyaSamarbete°

kontinuerligtmöjlighetsmåföretagen attbildningsformer gersom
detta utgörkompetens, attpersonalens utanbefintligadenutveckla

affärsverksamheten.ochproduktions-löpandedenförhinderett
sändamöjligheterföretagenskilda attkanResestipendier gesom-

medsamarbetaocherfarenheterutbytaförutomlandspersonal att
företagensvenskade"benchmarking"Dettaföretag.andra avger en

konkurrentema.utländskadegentemot
gårdsbaseradetillriktatutvecklingsprogramochkompetens-Ett-

livsmedelsföretag.småskaliga

Övriga förslag8.7.6

såvälpåutbildningarolikabeskrivitöversiktligt gym-harUtredningen
påinriktningmindreellerharhögskolenivåpånasie- mersomsom

kravdeuppfyllerutbildningardessamånvilkenlivsmedelsområdet. I
utred-harlivsmedelsbranschenfrånframtidenoch idagiställssom

befintligautredningenföreslårDärför attpå.ingåttinte närmareningen
nivåerallapålivsmedelsbranschentillanknytningmedutbildningar

industrinsutgångspunkt isintarföremål för översyntill somgörs en
utbildningssätenolikamellanutbyteochKontaktverksamhet ettbehov.

för dessa attincitamentförstimuleras attsammanhangdettabör i ge
utbild-relevantutvecklingenförarbetaochpåfundera avtillsammans

ning.
utred-föreslårutbildningssystemetkunskapnuvarandeUtifrån om

Halmstadsmedlikhetiutbildningsformertillstödockså som,ningen
ochidéerochproblemställningarkonkretafrånutgårentreprenörsskola,

åt-föreslås attverksamhet. Därutöverpraktiskmedutbildningvarvar
hardagiutbildningarandrapåverkaför ävenvidtas somgärder att
förviktigakunnaskulleellerändå ärlivsmedelsinriktning, varamen

marknadsförings-,företagsekonomi-, pro-livsmedelsbranschen, som
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duktutvecklings- och innovationsinriktade Åtgärdernautbildningar.
skall syfta till lyfta fram livsmedelsbranschensatt problem och möjlig-
heter inslag i dessa utbildningar.ettsom

Inom livsmedelssektom finns antal s.k. mikroföretag-ett i många
fall i anknytning till råvaruproduktionen. Dessa företag finns i många
fall i regioner där verksamheten kan viktigt tillskottutgöra för för-ett
sörjningen inte minst för den kvinnliga befolkningen. För bidra tillatt-

dessa s.k. mikroföretagatt skall kunna utvecklas samtidigt högasom
krav kan vidmakthållas vad gäller framför allt livsmedelshygien och
livsmedelssäkerhet, föreslår utredningen Livsmedelsverketatt får i
uppdrag utarbeta kriterier föratt grundläggande livsmedelsutbildning.
En sådan frivillig utbildning skulle kunna erbjudas mikroföretagen i
första hand. Utbildningordnare kan de aktörer redan i dagvara som
genomför utbildning för livsmedelsföretag. Kommunernas hälso-
skyddsinspektörer kan härvidlag utgöra det gällernär spri-atten resurs
da information utbildningen kontaktskapandesamt länkom som gente-

olika myndighetermot och de förmedlingsenheter föreslås ut-som av
redningen.

Utredningen föreslår denöversynatt görs primämäringsin-en av
riktade FoU-verksamheten i syfte klarlägga denatt FoU sker ärom som
relevant utifrån de krav den marknadssituationen ställer.som nya

8.7.7 Organisation och finansiering
Ansvaret för detta nationellt sammanhållna föreslås ligga påprogram
NUTEK. Motivet för detta är starka fokuseringprogrammets på indust-
riella frågeställningar. huvudmotivEtt för sammanhålletett ärprogram
behovet samordning mellan de olika programavsnitten så onödigav att
överlappning undviks och synergieffekter mellanatt de olika avsnitten
kan utnyttjas. Genomförandeorganisationen under ledning av en pro--
gramchef bör därför uppbyggd så den haratt övergripandevara ett-

för samtliga programavsnitt. förDettaansvar att genomslagett större
och få samlad informations- och resultatspridning såvälen extern-

mellan delprogrammen. En särskild uppgift börsom också attvara
bygga ständigt aktuell databas med svenska livsmedelsrelater-upp en
ade forskningsprojekt.

En bör bildas medstyrgrupp maximalt tio medpersoner represen-
för näringslivtanter och forskarvärlden, myndigheter med desamt stat-

liga huvudfinansiärema SJFR och NUTEK. Styrgruppen bör ha en
sammansättning så strategiska råd delprogrammensatt inriktning,om
kriterier och prioriteringar kan Förgöras. vardera de treav ram-

bör beredningsgrupp tillsättas.programmen Beredningsgmppen fö-en
reslås bestå blandning näringslivsrepresentanter och forskareav en av
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förfinnasbörkoordinatormyndigheter. Enfallförekommandeisamt
och prioriterarrekommenderarBeredningsgmppendelprogram.varje

hela styrgruppenförprojektförslagen. Den programmet gemensamma
börpågåendetill andrakopplingharfalldebeslutar. I programsom

kanBeredningsgruppema ävenkonsulteras.dessaförberedningsgrupp
samverkansprojekten. Exem-bedömningenled ianvändas ett avsom

bered-till SJFR:sremitteralämpligtfallvissadet i attpelvis kan vara
granskning.inomvetenskapligförningsgrupper en

framtidabedömabörföruppgift attYtterligare styrgruppen varaen
generelladenutifrånbådelivsmedelssektom,utvecklingstendenser i

erford-förhållanden. Dettaspeciellautifrånochsamhällsutvecklingen
medelviktigtdärförunderlag. attDetoch bättre ärsamlatett grepprar

ökaförforskningsverksamhetoch attutrednings-bedrivaföravsätts att
leveran-mellanFoU-systemet,kunskapsflödet inomkunskaperna om

Livsmedelsbranschensföretag.småochochanvändareoch storatörer
på FoU-systemet annatpåverkan är ettoch dessinternationalisering

väsentligtdet attanalys. På äringående sättkräverområde sammasom
branscher.andramedlivsmedelsbranscheninomsituationenjämföra

förochforskningsfinansiäremamellansamverkanförbättraFör att
utred-föreslåröverlappningar,ochluckoridentifieraochklarläggaatt

NUTEK,forskningsråden,medbildassamarbetsgruppningen att en
ochnäringslivetförLivsmedelsverket representantersamtstiftelserna,

Uppsala. Re-Lund ochGöteborg,kompetenscentrumen;de störstatre
dagenstorde förbättraår,två gångerminimumgelbundna möten, per

forsk-ochnäringslivettillinformationsamordninggällervadbrister av
arvärlden.

förårefter utröna attbör ske atttreutvärdering programmetEn av
kopp-ochföretagsmedverkansamverkan,gällervadpå vägär rättman

industriprojekten.ochprojektenkunskapshöjandedemellanlingen
förstutvärderasochklarläggasrimligtviskanresultatKommersiella

cirka år.efter sex
påkravhögaställs mycket parternasinblandadeflera aktörerMed

målsättningenövergripandedenförsamarbeteflexibelt atttillförmåga
uppfyllas.skall kunnasammanhålletett programom
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ökadför9 Insatser export

exportutveck-redogörelselämna överkapitelmed dettaSyftet är att en
ökadförtill åtgärderförslaglämnaårunderlingen samt att ensenare

livsmedelsexport.
efter EU-utvecklats positivtharlivsmedelsexportensvenskaDen
miljardertill 14,5miljarder kronorfrån 10,4ökatharinträdet. Exporten

dock blygsam,totalalandets ärLivsmedelsexporten exportkronor. av
andrahandelshinder iinhemska regleringartidigare samt2,6 %. Genom

skillnadtillSverige,livsmedelsindustrin idelendenländer har större av
år,under mångamedlemmar i EUvaritkonkurrenterfrån deras som

internationell konkurrens.utvecklas imöjlighethaftinte att en
åtgärder uppgåttexportfrämjandeförmedlenstatligadeharHittills

fyra-underföreslårUtredningenlcr/år. statenattmiljonertill 15 enca
Vidåtgärder.exportfrämjandeförsina insatserökarkraftigtårsperiod
tillutvidgasåtgärdernanuvarandedelcr/år kanmiljonerpå 50insatsen

isvenska insatsernadekommerSamtidigtföretag.flerochländerfler
år.under mångaDanmarkdetmednivå satsat

konkurrensmedelbetydelsefulltexportkreditgarantierStatliga är ett
olikabetalningförosäkerhetdär exportentill ländervid avexport av

livsmedel förförexportkreditgarantiharSverigeföreligger. Iskäl ex-
1997.under försommarenlämnatsgångenför förstaRysslandtillport

utvecklingdennaangelägetdetvill attärUtredningen poängtera att
sedanFinland, harochDanmarkbl.a.konkurrentländer,Vårafortsätter.

tillbl.a.livsmedel förförexportkreditgarantier exportlämnatlänge
Ryssland.

pilot-uppbyggnadenför ettsärskiltföreslåsVidare ett avprogram
livsmedelsföretag. Kost-mindrebeståendeexportbolagförprojekt av

miljoner kronor.till 3bedömsprojektetförnaderna ca

livsmedelSveriges9.1 export av

stadigtlivsmedel har ökatochjordbruksvarortotalaDen exporten av
Underoch 1992.1991nedgång årenfrånbortsett1990-taletunder en

ochjordbruksvarorfördubblades1996 exportenperioden 1990 av-
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livsmedel från till7,3 miljarder14,5 kronor. Experten jordbruksva-av
kan påverkas kraftigt årsmånsvariationema.ror av
Expertvärdet ökade med år7 % 1996 jämfört med föregående år. I

förhållande till exportökningen under år 1995 30 % således ök-var
ningen under år 1996 tämligen blygsam. En orsak till den måttliga ex-
portökningen kan eventuellt svenska produkter blivit dyrareattvara
utomlands på grund den stärkta svenska kronan. Experten jord-av av
bruksvaror och livsmedel under år 1996 utvecklades dock bättre denän
totala i oförändrad värdemässivaruexporten, stort sett gt.som var

Experten jordbruksvaror och livsmedel liten andelutgörav en av
den totala svenska Expertandelen har deck ökat frånvaruexporten.
2,2 % år till1990 2,6 % år 1996.

Experten förädlade livsmedel ökade under år 1995 med 10 %av ca
och under år med1996 jämfört9 % med föregående år.närmast Ica
tabell 9.1 redovisas den totala jordbruksvaror och livsme-experten av
del förädlade livsmedel under årensamt 1990-1996.exporten av

Tabell 9.1 Livsmedelsexporten under åren 1990-1996.

År Total livsmedelsaxport Export förädlade produkterav
Mkr Förändring Mkr% Exportandel Förändring %

1990 7 339 3 974 54,1
1991 6 984 -4,8 3 977 57,0 +0,1
1992 6464 -7,4 4 139 64,0 +4,1
1993 7 673 l 8,7 4955 71,6 +24,7+
1994 10 422 +35,8 7 555 72,5 +27,3
1995 13 541 +30,0 8 309 61,4 +l0,0
1996 14 511 +7,1 9 085 62,6 +9,3
1988-1996 +98,0 +128,6

l-älla: jordbruksverkStatens

tabellI 9.2 på omstående sida den totala jordbruks-exportenanges av
och livsmedel fördelat på produktgrupper under åren 1992-1996.varor

Exportökningarna under åren 1993-1994 har bakgrundsin de särskil-i
da expertbidrag betalades under dessa år.utsom
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kronor.livsmedel, miljonerTabell 9.2 Export av

1995 I 9961993 19941992Produktgrupper
81 75100 7450Levande djur

142483 838 1406244och köttvarorKött
115662 1 488 1319 503Mejeriprod. ägg0

064 2 040687 926 2blötdjur 700Fisk, kräñ- o
591496 1 817 2därav 462 046 lSpannmål och 1 1varor
889581 671503 680grönsakerFrukt 0
501381 517333 361sockervarorSocker, m.m.

739 1 669484 1009 1 133 1kakao, 1Kaffe, te, m.m.
1 734400 l 741631 938 1livsmedelDiv.

585673 1 385 1794 l431Drycker
192168190tobaksvaror 144 171Tobak o.
441838 23oljehaltiga 19Oljefrön, nötter

686884 789670och 485Oljor fetter
541 14 51110 422 136 464 7 673Summa

-Wørrigerat Intrastaturvaletingårinte itill för företagvärde för EUexporten som
svarsbortfall.forsamt

jordbruksverk.Källa: Statens

ochjordbruksvarortotaladeniDe exportenstörsta avvarugruppema
kräft- och%, fisk,därav 18ochspannmållivsmedel år 1996 varorvar

enskilda12 %. Storakaffe, kakao%, export-blötdjur 14 te, m.m.
hel lax,griskött,margarin,vodka, smör,produkter under år 1996 var

förändringkaffe. intressantchokladkonfektyr och En exportenrostat av
exportökningendenperioden 1990-1996underhar skett är storasom

År högrefyra gångerdennavärdet1996dryckesvaror. exportavvarav
ökningtill dennabidragande orsakstarkt är attunder år 1990. Enän
amerikanskafrämst på denexportframgångar,haftvodkasvensk stora

deflertalet deför är attmarknaden. Gemensamt exportvaromastoraav
det sedan årprodukter hardessafrihandelsvaror. Förs.k.utgörs av

EG-ländemaochhandla mellan EFTA-möjlighet utanfunnits1973 att
frihan-omfattasmed produkterhandelsrestriktioner. Företag avsom

konkur-internationellmarknader meddärmed pådelsavtalet har agerat

rens.
fördelat på1992-1996livsmedel under årenförädladeExporten av

delivsmedelförädladeMedtabell 9.3.iproduktgrupper avsesanges
identifierat.Swedenför Food fromproduktgrupper styrgruppensom
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Tabell 9.3 Export förädlade livsmedel åren 1992-1996 fördelade påav
produktgrupper, miljoner kronor.

Produktgrupp 1992 993I l 994 1995 1996
Styckat kött och köttvaror 228 375 445 720 966
Ost och 51 70ostmassa 195 133 116
Andra mejerivaror och fett 134 305 491 990 1 002
Fisk och skaldjur; beredda
och konserverade 265 298 335 495 665
Beredningar spannmål 819 1 030 1 195 1 243 1 351av
Grönsaker, bär, frysta 303 343 367 368 445
Beredningar frukt och 183grönt 307 164 191 214av
Socker/chokladkonfektyr 1 063 1 190 1 384 l 416 1 400
Diverse livsmedel 636 755 l 282 1 361 1 309
Drycker, ochsprit ättika 457 823 1 698 1 392 1 617
Summa 4 139 4955 7 555 8 309 9 085
Källa: Statensjordbruksverk.

Exporten förädlade livsmedel uppgick till 9,1 miljarder kronor årav
1996 och utgjorde 63 % det totala värdet jord-exportenca av av av
bruksvaror och livsmedel. De produktgmppema istörsta exporten av
förädlade livsmedel år 1996 "drycker, sprit och ättika" 18 % samtvar
"sockervaror och chokladkonfektyr" 15 %. Tillsammans svarade des-

två produktgmpper således för tredjedel exportvärdet. Desa ca en av
viktigaste enskilda exportproduktema år 1996 vodka, fast fly-ochvar
tande margarin, choklad, kaffe, sockerkonfektyr, styckat griskött,rostat
skorpor och knäckebröd.

De procentuella exportökningama under år för1996 störstvar
"styckat kött och köttvaror "fisk och skaldjur", vardera öka-samt som
de med 34 %. "Mejerivaror och fett" låg år 1996 på nivåsamma som
året innan då fördubblades. dessaFör produktgrupperexporten änmer
förbättrades exportvillkoren under år 1995 dels det fria tillträ-genom-
det till EU-marknaden delsoch möjligheten tillatt exporteragenom
tredjelandsmarknader med exportbidrag.

Sveriges viktigaste exportmarknader för förädlade livsmedel åren
och1995 1996 Danmark, Finland, USA, ochNorge Tyskland. Ex-var

till samtliga dessa länder 1 miljard kr/år underporten årenöversteg
1995-1996. Samtidigt till USA och förändradesNorgeexportensom
marginellt mellan åren 1994 och ökade1995 kraftigt till deexporten tre
EU-ländema Danmark, Finland och Tyskland.

Till Finland har främst styckat kött och köttvarorexporten samtav
mejerivaror, främst yoghurt, kraftigt.ökat Till Danmark det framförär
allt kaviarersättning, sill- och strömmingsprodukterexporten samtav
styckat griskött ökat påtagligt. Till Tyskland har köttexportensom av
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kräft-och köttvaror, frsk-, och blötdjur, mejerivaror samt spann-
kraftigtmålsprodukter ökat efter Sveriges EU-inträde.

livsmedelsexporten framförökade till alltDen EU utgörs av pro-
dukter tidigare på grund högt tullskydd utestängda från EU-som av var
marknaden. Livsmedelsexportens sammansättning till de tio viktigaste

föräd-mycket olika. Till vissa länderexportländema ärär exporten av
livsmedel varierad och omfattar många olika produktgrupper.lade

och Tyskland. Till andragäller till Finland, NorgeDetta t.ex. exporten
några få produkter. till USAländer domineras Exportenexporten av

totala svenska livsmedels-domineras helt vodka. denAvt.ex. av
för tredjedelar såvältill svarade drycker två år 1995USAexporten ca

år 1996.som
uppgickjordbruksvaror och livsmedel till EU-ländernaExporten av

medtill miljarder kronor år vilket innebar ökning8,7 1996,nästan en
föregående Under Sverigesdrygt jämfört med år. år 1995,5 % som var

jordbruksvaror ochförsta medlemsår ökade livsme-i EU, exporten av
underlättades den då deprecie-del med år 199585 %. Exporten genom

framför allt tillgången till den inrerade kronansvenska genommen
förstärktes den svenska vilketmarknaden. Under kronan,år 1996 var

detexportökningen året i viss utsträckningorsakerna till stag-atten av
nerade.

drygt miljoner kronor tilltill Danmark ökade med 400 2,0Exporten
Finland med drygt kro-miljarder och till 210 miljonerkronor år 1996
det Tysk-till miljarder lcronor. Till tredje exportlandet,1,8 störstanor

livsmedelsexporten år med drygt 45 miljoner kronorland, ökade 1996
till Italien ökade medtill miljarder kronor. 1611,2 Exporten uppemot
kronor medtill miljoner och till Storbritannienmiljoner kronor 489

till miljoner till Ned-miljoner kronor 471 lcronor.drygt 118 Exporten
från tillminskade däremot år 1996 miljoner kronorerländerna 427

miljoner kronor.knappt 284
exportmarknad har ökat på bekostnadbetydelse Cen-EU:s avsom

Östeuropa länder. Exportvärdet till Central- ochtral- och och övriga
Östeuropa mellan åren 1994 och 1995, ökademinskade med 21 % men

därpå. Till del berodde minskningen årsedan med drygt 13 % året en
kraftigtdirektexporten vodka till Ryssland gick år1995 på att nerav

Året därpåfrån miljoner kronor till miljoner lcronor.1995 234 29-
ökade den något till 35 miljoner kronor.

medlem-till tredje land, dvs. till länder inteExporten ärexport som
från miljar-ökade miljarder kronor år 1995 till 5,8i EU, 5,3 camar ca

Årder kronor till tredje land till USAår 1996. 1996 störstexportenvar
kronor.1,5 miljarder kronor och dämäst till Ryssland 580 miljoner

till uppgick till miljoner kronor år 1996. TillFörsäljningen Asien 590
Afrika respektive Latinamerika livsmedelsexporten år 1996-var svag

till respektiveför dessa 83 miljoner kronor,den uppgick regioner 17
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vilket kan jämföras med livsmedelsexporten till Kanada årsamma som
uppgick till miljoner kronor.61

Tabell 9.4 förädlade livsmedel tillExport EU under årenav
1988-1996.

År Mkr Förändring, Andel hela% av
livsmedelsexporten, %

1990 2 317 31,5
1991 2 372 +2,4 34,0
1992 2398 +1,1 37,1
1993 6762 +1 1,6 34,9
1994 3 290 +22,9 31,6
1995 4 188 +27,2 30,9
1996 4 844 33,3+15,7
1988-1996 +l09,0

Källa: jordbruksverk.Statens

Livsmedelsexporten förädlade produkter till EU-ländema under årenav
1990-1996 redovisas tabelli 9.4.

till förädlade livsmedel ökadeExporten EU år 1995 med 27 %av
och år med till miljarder kronor.1996 16 % 4,8ca

förädlade produkter har således ökat kraftigt efterExporten EU-av
livsmedelsexporten tillinträdet. Ökade har till del beståttDen EU stor

produkter tidigare kunnat komma EU-marknaden,inte in påav som
kött- och mejeriprodukter.t.ex.

Exportfrämj åtgärder9.2 ande

Exportfrämj ande i några EU-länder9.2.1 utom

Sverige

form stöd till exportfrämjandeSamtliga EU-länder lämnar i någon
stöd kan formerverksamhet för livsmedel. Genom utgå i olika ochatt

förflera ländernas utgifter exportfrämjandetorganisationer ärgenom
ibland svåra få fram. tabell redovisas ungefärliga beloppI 9.5att som

för exportfrämjande åtgärder några EU-länder.iavsätts
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några EU-exportfrämjande åtgärder iforUngefärliga beloppTabell 9.5
länder.

Exportfrämjande åtgärder,Land
miljoner kronor

830Tyskland
143Storbritannien

Österrike 130
Danmark 50

84Finland
840Frankrike
00Nederländerna 1

ToucheDeloitteperioden 1992-1996.utvärderingSwedenKälla: Food From av-Stockholm 1997.Consulting Group AB,

livsme-verksamhet påexportfrämjandeforredogörelselämnasHär en
för tvåFinlandDanmark ochgrannländerdelsområdet i våra samt

Frankrike ochlivsmedel,gällerländer vadframgångsrika export av
Nederländerna.

Danmark9.2.1.1

servicefunktioner inomantalLandbrugsraadet förDanmarkI ettsvarar
plane-långsiktigadenLandbrugsraadet deltar iExportfrämjandet.bl.a.

promotionvad gällerlivsmedelsexportfrämjandetringen avavav
behöverochekonomisk föreningDanmark land. Rådet är somensom

finansierasVerksamhetenomsättning.sådan redovisa sininte genom
jordbruksmark,beskattningenmedel frånfårfonder sinatre avsom

erhålls frånfrån inkomsterbekämpningsmedelskatt på samt som
Promilleavgiftsfonden, be-fonderna,demjölkproduktionen. En treav

beloppdettakronor. Avmiljonertillföras 188räknas år 1996 an-ca
livsmedel.exportfrämj andeförkronoromkring miljonervänds 17 av

fleraansöksoch medelenskilt företagtilllämnas inteExport ett av
företag gemensamt.

självständigarbetarAfsaetningsudvalg, LAU,Landbrugets som en
Verksamhetenanställda.omkring 20harLandbrugsraadet. LAUdel av

Utomlandsstöd till enskilda företag.praktisktochomfattar rådgivning
seminarierutställningar,såsompromotionaktiviteterLAUarrangerar

möjlighetfinnsexportinsatser attmed delegationer. För ävenoch resor
Styrel-Erhvervsfremmefrånuppehållskostnaderför ochfå medel resor

sen.

l l 17-1427
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9.2.1.2 Finland

I Finland arbetar Byrån för internationalisering, avdelningärsom en
inom Handels- och Industriministeriet HIM, med frågor berörsom
exportfrämjande. Detta Utrikeshandelstörbundet. Förbundetgör även är

privat organisation verksamhet finansieras såväl med statligaen vars
med privata medel. UtrikeshandelsförbundetPå arbetar omkringsom

70 främjandetvå på heltid med livsmedelsexport.personer, varav av
Förbundets totala budget ligger på omkring 300 miljoner kr/år.

Finland fick anslutningsavtalet till underEU periodenrätt attgenom
1995-1999 lämna särskilt stöd till livsmedelsindustrin med 380ca
miljoner kronor 250 miljoner finska mark, dvs. miljoner kr/år.75ca
Dessa medel disponeras huvudsaki Handels- och Industriministeri-av

livsmedelsindustrins miljonerFör internationalisering beviljades 61et.
kronor år 1995 och miljoner kronor under44 år Under1996. dessa år
har Utrikeshandelsfcirbundet beviljat medel för livsmedelsindust-även
rins utställningarinternationalisering, främst till och marknadsförings-
kampanjer, kronor.med 6 respektive 9 miljoner

kan bevilja medel för etablering försäljningskontor,HIM semina-av
rier, marknadsundersökningar Finansiering kan lämnas tillm.m. en-
skilda företag alla storlekar. undantag frånDetta regler,EU:sär ettav
enligt vilka stöd får lämnas tillinte enskilda företag. Enskilda företag i
Finland kan dock den finska undantagsregeln få ekonomisktgenom
stöd med maximalt godkända50 % kostnader.av

9.2.1 Frankrike

Frankrike har för främja livsmedelsexporten.satsat stora attresurser
Landet har lyckats väl. Frankrike världensefter USAäven är nu - -

livsmedelsexportör. Två organisationer, ochSOPEXA Centrestörsta
Français du Commerce Extérieur CFCE, arbetar med exportfrämjan-
de. SOPEXA arbetar jordbruksproduktermed och med förädlade livs-
medel, medan CFCE det svenska Exportrådet, dvs.närmast motsvarar
arbetar med exportfrämjande åtgärder för mängd olika produkter.en

SOPEXA, bildades år 1962, hade anställda262 årsom personer
1995. Huvudkontoret ligger i Paris. Därutöver finns eller23 större
mindre filialer i Frankrike utlandsrepresentanter11 församt samman-
lagt länder. Budgeten34 uppgick år 1995 till miljoner837 kronor.
Verksamheten finansierades till medel från43 % det franska jord-av
bruksdepartementet och från offentliga organisationer och in-resten
täkter från företag. del den finansieringenEn statliga härrör från in-av

produktskatterkomster på livsmedel, vidtas ut export.av som
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indelad ochverksamhet i fem områden promotionSOPEXA:s är -
marknadsstudier och dokumentation, hotell ochdistribution, restaurang,

finns bl.a.reklam Vidare marknadsorganisation därPR.samt en pro-
boskapsuppfödning, förädlade köttvarordulctområdena vin och sprit,

mejeriprodukter frukt, grönsaker och träd-och fisk/skaldjur, samt
utförssärskilt representerade.gårdsprodukter Genom SOPEXAär

franska samarbete medmarknadsstudier, mässdeltagande, veckor i ut-
ländska distiibutörer/livsmedelskedjor, utbildning återförsäljareav
m.m.

Nederländerna9.2. l

mindre arbetarfinns inte femNederländerna organisationerI än som
livsmedelsexporten.med främjande av

finnsJordbruksdepartementet of AgricultureMinistry Promo-Inom
MAPC, grundades redan år 1952. MAPCandtion Commerce som

mässdeltaganden, delegationer, marknadsundersökningararrangerar
jordbruksattachéer världen. Verk-ierbjuder nätsamt ett runtav om

koppling tillhelt med statliga medel, direktsamheten finansieras utan
exportfrämjandet livs-eller avgifter. Budgeten försärskilda skatter av

miljoner ingårmedelsprodukter 36 kronor/år. dennaIutgör ca summa
jordbruksrelateradeexportfrämjandestöd för maskiner och andraockså

subventioner, aktiviteterprodukter. lämnar ingaMAPC men arrangerar
vid aktiviteteralla företag kan dra Dessamässornytta av m.m.som

främst EU-länder och länder utanför Europa.subventioneras i nya
genomför för mejeripro-National Dairy Office promotionaktiviteter

utvecklasoch Marlcnadsaktivitetemadukter såsom mjölk smör.ost,
avgifterVerksamheten finansierastillsammans med industrin. genom

budgetenjordbrukare och mejeriindustrin. årligaDentas ut avsom av
sektor-Information Office ocksåmiljoner kronor. Meat320 ärär enca

med di-bl.a. mässdeltagande och arbetarorganisation organiserarsom
rektmarknadsföring. Budgeten uppgår till miljoner kronor,58 varavca

kronor för exportfrämjande. Stöd till enskildamiljoner används20ca
beviljasföretag inte.

holländskt för bl.a.institut jordbruksprodukterNIVA är ett ar-som
promotionexportguider utförochmässor, utger gemensamrangerar

avgiftlök. Verksamheten finansierasför ochpotatis ärsomgenom en
från handeln. Påjordbrukare och frivillig basisobligatorisk för påtas ut
används förOmkring budgetenanställda. 90 %finns 20NIVA ex-av

Office mässdeltagande,Fish erbjuderportfrämjande. Dutch gemensam
exportguider Alla aktörer branschen be-inomTV-reklam, ut m.m.ger

beroende på produkt och position bran-inomtalar avgifter varierarsom
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schen. totalbudgetAv på miljoner14 kronor användsuppemoten om-
kring För60 % exportfrämjande.

9.2.2 Exportfrämj ande i Sverige Food From-
Sweden

9.2.2.1 Bakgrund

nuvarande Food SwedenDet From startade sin verksamhet år 1992
riksdagen år beslutade for fyraårsperiod anslåatt attgenom samma en

60 miljoner kronor för exportfrämjande åtgärder för förädladesvenska
Årlivsmedel. 1995 riksdagen ytterligare miljoner till17 kronoravsatte

Food Sweden för fortsatt verksamhet underFrom åren 1996-1997. De
tilldelade medlen har de statliga medelsitt i föravsattesursprung som
omställningen jordbruket år 1990 och har Statens jordbruks-av genom
verk ställts till Food förfogande.From Swedens

9.2.2.2 Organisation

Vid den tidpunkt hade Exportrådet sedan åravsattessom pengarna
1982 drivit motsvarande projekt delvis finansierat prisregler-ett av
ingsmedel på jordbruksområdet med syfte samarbete med svenskaiatt
företag främja svenska livsmedel. fortsatt draFör störstaexport attav
möjliga fördel Exportrådets internationella exportkun-organisation,av
nande och service beslutades verksamheten Foodinom From Swe-att
den skulle bedrivas samarbete medi Exportrådet. Administrativtnära
ligger Food Exportrådet.From Sweden särskilt projekt underettsom
På bedrivs särskilda projekt,inom Exportrådet två andrasättsamma

tillockså delvis finansieras statliga medel, "Underleverantörersom av
fordonsindustrin" och "Intemationalisering svenskav programvaru-

frånindustri". Food Sweden skiljer sig dock de övriga tvåFrom genom
det drivs och projekt beslut-självständigt medatt ett separatsom egen

ande styrgrupp.
Styrgruppen för Food Sweden jordbruksverkFrom Statensutses av

och för medlens användning. formulerarStyrgruppen inrikt-ansvarar
for hur projektmedlenningen skall användas och beslutar anslag tillom

olika delprojekt.
till medlen förUrsprunget Food Sweden påverkade valetFrom av

arbetet.skulle leda Statens jordbruksverk tillsattaDenpersoner avsom
mellan poster, livsmedelsindust-fördelades 3 övrigaLRFstyrgruppen
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jordbruksverk postoch StatensExportrådet var-poster en2rin samt
beståendeoperativmedkompletterades avgruppdera. Styrgruppen en

Sweden-Food FromExportrådetsfrånerfarenhetmedtvå enpersoner,
varitharorganisationfrån LRF. Dennamarknadsförareochprojekt en

Sweden.Food Fromprojektetdrivaföransvarigoch attär

Målsättning9.2.2.3

tillmedverkaverksamhetSwedens är attFood FromförMålsättningen
baserade påfrämstlivsmedel,förädladeSverigeiökad export aven

ektsamverkanprojisketthar attjordbruksråvaror. Dettasvenska genom
sinökarespektive export,börjaföretag exportera,flerförunderlätta att

utlandet. Delivsmedel isvenskaförprofilenstärka an-attsamt genom
tillsyftarprojekt att:tillfrämsthar använtsmedlenslagna som

strategiut-avseendeindustrininomkompetensochkunskaperöka°
livsmedelexportmarknadsföringochhandlingsprogram avveckling,

förutsättning-förändradeeller delviskunskapernaökasamt nyaom
internationali-dettadel icentralEnlivsmedelsexport.svenskförar

sigriktatExpil,utbildningsprojektetvarithar somseringsprogram
livsmedelsindustrin,exportchefer inomochföretagsledaretill

livsmedel,svenskamarknadsföringenförbättraochunderlätta av-
länderaktiviteter,andraellermässdeltagandet.ex. genom

livsmedelsproñlsvenskmarknadsföraochutveckla gemensamen-
profil,företagenstillkomplementfungera egenkan somsom

nätverksbyggandeochkontakt-marknadsbevalcning,utveckla°
i Europa.främst

Tyskland, Eng-länderna,nordiskadevaritharländerPrioriterade
utsträckning USA.och i vissFrankrikeland,

verksamhetenUtvärdering9.2.2.4 av

harJordbruksdepartementetochSwedenFood FromförStyrgruppen
projektperiodenunderverksamhetSwedensFood Fromutvärderalåtit

GroupConsultingToucheDeloitteutförtsharArbetet1992-1996. av
följandedetIavrapporterades år 1997.utvärderingen re-ochDTCG

utvärdering.dennasammandragdovisas i
resultatvilkaundersökavaritharutvärdering attDTCG:smedSyftet

inneburitvad deverksamhet,SwedensFood Fromuppnåtts genomsom
desammanställalivsmedelsexporten, attochlivsmedelsindustrinför

behovetochverksamhetenpåsynpunkter enavföretagensdeltagande
projektetförvaltningen samthar ävenverksamhet. Därutöver avfortsatt
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kartläggning hur Food From Swedensen systerorganisationerav i ett
antal europeiska länder arbetar ingått i utvärderingen.

De delprojekt Food From Sweden bedrivit under periodensom är
utbildning, kartläggningar och information, svenskt delta-gemensamt
gande i utomlandsmässor och andra länderaktivitetergemensamma

Sverigeprofilerandesamt aktiviteter. Fram till den 1 januari 1996 be-
viljades anslag till enskilda företagsprojekt. Syftet med dessa har varit

kunna starthjälpatt på marknader eller för produkter, främstge nya nya
från det svenska jordbruket. På grund EU:s regler för statligt stödav
har sådant stöd upphört beviljas. Projektmedlensatt fördelning 90,7
miljoner kronor den 30 juni 1997 i tabell 9.6.per anges

Tabell 9.6 Projektmedlens fördelning använda och reserverade i Food
From Swedens verksamhet 1997-06-30.per

Typ verksamhet Miljoner kronor Andelav verk-av
samheten, %

Mässor 34,0 37
Sverigeprofil 19,5 16
Enskilda företagsprojekt 14,3 16
Utbildning/info/kartläggning 11,3 12
Övr. aktiviteter 2,9 3gemensamma
Projektledning/adm/lokal 6,3 7
Övriga proj 2,4 3
Summa 90,7 100
Källa: Food From Sweden.

Mässor har varit den enskilt och harstörsta posten tagit 22 % denav
totala budgeten 34,0 90,7 miljoner kronor i anspråk. Food Fromav
Sweden har framför allt medverkat organisatör svensk pavil-som av en
jong eller på livsmedelsmässormonter i Europa. De med-mässor man
verkat vid sedan år 1992 ANUGAär Köln, SIAL Paris, IFE
London, Food and Drink Expo Birmingham och Grüne Woche
Berlin. Dessutom har deltagit i Fancy Food Show i New York.man

Food From Swedens insatser organisatör vid hamässornasom anses
varit betydelsefull. Den samordnade insatsen degör svenska före-att

allatagen, små påär exportmarknadema, tillsammans fårsom större
styrka. Food From Sweden har lyckats få flera företag visaattnya upp
sig och sina produkter utomlands. Mer hälftenän de företagav som
medverkade i någon de där Foodmässor From Sweden erbjuditav en

monterplats deltog inte i föregemensam årmässor 1992. Den deltagar-
avgift subventionerats Food From Sweden harsom varit betydel-av av

för de flesta företags Ännubeslut deltaga.se att värdesätts dockmer
den tidsbesparing i förberedelserna företaget deAv företaggör.som

deltagit i mässor 38 49 företagsom detta viktigatt äranser av en as-
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företagetsSverigeprofilenvärdekompletterandepekt. Det gersom
företag.30uppskattasframträdandevidprofil gemensamtett avegen

sigåtarframöverSweden attFood FromönskarföretagFlera att
vilkamedkommunicerarochfinnsspecialmässordekartlägga som
bätt-önskarpå dessa. Företagendeltaha intressekan attföretag avsom
del-viljaocksåsigochmässaktivitetema sägeruppföljning varaavre

SwedenFood From sat-önskarföretagFlera attuppföljningen.aktiga i
och in-kedjorriktade insatser motsäljaktiviteterpåsade typenavmer

köpare.
tillsyftatSverigeprofil har attområdetinomgjortsDe insatser som

livsmedelsprofilsvenskmarknadsföraoch somutveckla gemensamen
16 %Omkringprofil.till företagenskomplementfungerakan egensom

Sveri-förharkronor använtsmiljoner90,719,5totalbudgeten avav
aktiviteter.geproñlerande

bedrivasprofileringsarbetetmåsteföretagenmajoritetEnligt aven
företagenskildaarbetetidskrävandeoch detkontinuerligt är ett som
därförarbeteSwedensFoodhand. Frompåklara anseskaninte egen

innehållSverigeprofilensdetframhålls ärvärdefullt. Det att somvara
värdendag ärfinns isig. Detsvenskheten iavgörande, inte somär

miljö.ochdjuromsorgrenhet,konsumenterna,föraktuella t.ex.mycket
utveckla deSwedenFooduppgift för From attviktigDet envaraanses

Sveri-och byggavärdenavseende dessaharSverigefördelar uppsom
plattformsvenskavärden. Dendessahjälpmedinnehållgeprofilens av

kvalitetsstämpelfungeraskall kunnautomlandsbyggs som enuppsom
konstaterarvarumärken. Man attlivsmedelsföretagenssvenskafor de

behövs.samordnad insatsarbete,dettaklarakanföretagenskiltinget en
iutförasbör när-framöver ettarbetetföretagenSamtidigt attanser

säl-konkretaanvändaviktigtDet attföretagen. ärmedsamarbetemare
följamåsteprodukterföretagensarbetet,medel ijaktiviteter ettsom
målvilkakännedomhittills. Företagensbättreutvecklingen ommed än

vilketlåg,Sverigeprofilen ärmedarbetet ansesfinns idelmåloch som
företagensiarbetedetta ännuutnyttja egnaförhinder merattettvara

exportaktiviteter.
kart-ochinformationutbildning,områdetförmedel avsattsDe som
inomkompetensochkunskaperökasyftehaft tillhar attläggningar

och export-handlingsprogramstrategiutveckling,avseendeindustrin
ellerkunskapernaökalivsmedelmarknadsföring attsamt nyaomav

Områdetlivsmedelsexport.svenskförförutsättningarförändradedelvis
kronormiljoner90,711,3budgetentotaladen12 %tagithar avavca

anspråk.i
utbild-har varitinternationaliseringsprogramdettadel icentralEn

exportcheferochföretagsledaretillsigriktatExpil,ningsprojektet som
gångergenomförtshar treExpilprogrammetlivsmedelsindustrin.inom

utbildningsverk-framgårenkätsvaren attprojektperioden. Avunder
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samheten, i synnerhet Expilprogrammet, varit uppskattat. De del-som
tagit tycker utbildningen har fungeratatt katalysator i exportar-som en
betet och skapat mervärde internt företaget.ett i Allra till-störst nytta

företagen demäter nätverk bildats under kurstiden. Mångasom expor-
tansvariga anpassningargärna så iser programmet ävenattav personer
företagens ledningsgrupp exportmedarbetaresamt kan erbjudasyngre
lämplig exportutbildning. faktumDet deltagaravgiften subventione-att
rades Food From Sweden bedömdes ganska viktig för beslutetav vara

delta för hälften företagen.att Mest avgörande för företagens beslutav
deltaatt skräddarsytt foratt livsmedelsindustrinprogrammetvar var

och medverkan andra företag branschen.iav
Även nationella exportträffar och seminarier, förutsatt innehålletatt
konkret, uppskattasär de flesta företag, just för sitt bidrag till nät-av

verksbyggande.
De övriga länderaktivitetema handlar förstai hand projektom som

svenska livsmedelsföretaggett möjlighet träffa utländska inköpareatt
och distributörer olika marknadsföringsaktiviteter,samt bl.a. via
IKEA:s varuhus. denAv totala projektbudgeten har 3 2,9% 90,7av
miljoner kronor för dessa proj ekt.använts

Det begränsat antal företagär deltagitett i dessa projekt. Pro-som
jekten värderas Åsiktenemellertid högt de intervjuats.av personer som

inköpsträffar kan utvecklas på bekostnadatt mässdeltagande ärav ge-
för flera de intervjuade.mensam av

Food From Sweden har enskilda företagsprojekt.även stött De en-
skilda företagsprojekten har tagit i anspråk 16 % totalbudgetenav -
dvs. 14,3 90,7 miljoner kronor. Syftet med bevilja anslag tillattav en-
skilda företag har varit kunna starthjälp påatt marknader el-ge en nya
ler för produkter, främst från det svenska jordbruket.nya

Genom satsningen på enskilda företagsprojekt har antal företagett
genomfört marknadsstudier sannolikt hade senarelagts eller blivitsom
mindre stöd från Food From Sweden.utan framgårDet Food Fromatt
Sweden har varit ganska potentiell bidragsgivare ochensamma som
stödet har på så satsningarsätt på inte skullegenererat haexport som
kommit till stånd i utsträckning bidrag. Enkät- och inter-utansamma
vjusvaren tyder på denna verksamhet har uppskattatsatt företagen,av

den har i mångas uppfattning också varit kontroversiell.men
Med hänvisning till EU:s regler för statligt stöd fattade styrgruppen

år 1995 beslut denna verksamhetett skulleatt upphöra från januariom
1996.

detNär gäller förvaltningen projektet Food From Sweden iav anges
utvärderingen projektet har förvaltatsatt väl. Många företag attanser
de haransvariga effektivt lyckats förvalta och utveckla projektet med
begränsade resurser.
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uppdrag har under projekttiden förStyrgruppens varit att ansvara
medlens användning, formulera inriktning för projektmedlens använd-

besluta anslag till de delprojekten. kritikning olika Visssamt att om
riktas från företagens sida beträffande sammansättning.styrgruppens

företag And-Sex tio representativtäratt sammansatt.av anger gruppen
har tycker bl.a. det sak-invändningar sammansättningen ochmot attra

internationell erfarenhet och Generellt"LRF-tung".ärattnas gruppen
efterlyses andel företagsrepresentanter. företag före-Destörreen som
träder ekologiska produkter känner sig dåligt representerade i nuvaran-
de flesta dock nöjda med kontakten medDe ärstyrgrupp. styrgruppen.

under projekttiden bestått frånBeredningsgruppen har av en person
frånExportrådet och vilka arbetat 60 respektiveLRF, %en person

heltid för projektet. Beredningsgruppens uppdrag har varit50 % av en
bereda projektansök-driva de projekt initieratsatt styrgruppen,som av

för ekonomisk kontroll, utbetalningar, redovisningar,ningar, ansvara
effektbe-delprojekt inom totalprojektetsavrapporteringar samtav ram

fortlöpande slutrapporter tilldömningar, styrgruppen.samt att avge
har beredningsgruppen Food Swedens ansiktedetta varit FromUtöver

projekttiden haft vik-har också under helautåt. Beredningsgruppen en
både kort- verksamheten.planeringen, och långsiktigt,tig roll i Be-av

också informell referensgruppredningsgruppen har till sig knutit aven
olika före-duktiga inom branscher från både små ochexportörer stora

fâ"bollplank" frågor för förankra ochi strategiska ochvarit atttag som
de allra flesta företagbekräftelse på idéer. Utvärderingen visar attnya

haft kontakt med beredningsgruppen nöjda.ärsom
företagen verksamheten blivit för byrå-utsträckningvissI attanser

upplevs både företag och beredningsgmpp hakratisk. Byråkratin av
tillsamband med de enskilda företagsprojekten. Stödvarit istörst en-

beviljas dock Projektuppföljningskilda företagsprojekt inte längre. är
verksamheten de flesta skall förbättras.den aspekt på önskar Sam-som
förståelse för räckt till,tidigt har inte attatt menarman resurserna men

outnyttjad potential hos Fooduppföljningen de olika projekten ärav en
Sweden.From

Food och rollSwedens framtida inriktning9.2.2.5 From

Foodengagerade i Fromvisar företagen varitUtvärderingen att som
verksamhetenverksamhet skallhar tydligtSwedens intresse attett av

viktig stödfunktionSweden uppfattas förFood Fromfortsätta. som en
förexportarbete. såväl företagen berednings-Frånmånga företags som

efter fyra verksamhetråder enighet års hittatattom man engruppen
projektet ändamålsenlig. Fördelningen mellanpåinriktning ärsom

länderaktiviteterkompetenshöjande aktiviteter, och Sve-gemensamma
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fortsatt verk-bra. Utvärderingen påpekarrigeprofilen att enanses vara
respekti-bör utveckla och koncentrera insatserna inomsamhet handlar

område.ve
framöver bl.a. bör flytta framBeredningsgruppen att po-anser man

affärsmöjlig-arbetet med identifierasitionerna och i attvara en resurs
Hjälp utveckla affärspo-företagen matcha dessa.heter och hjälpa attatt

marknadsfö-och hantera behov inomtänka isitionen, att processer
ef-beredningsgruppenpåringsområdet exempel tjänsterär som anser

antal företag.terfrågas bland växandeett
prak-tillfrågas framkommer dock önskemålföretagenNär om mer

uppgifter för Food Sweden. Food Fromtiskt orienterade From T.ex. att
konkurrenter-andra länder för främjaSweden skall bevaka vad gör att

avgörandetrenderbevaka kommandeexportsatsningar och att avnas
slag för exportarbetet.

innehaSweden skallFoodFlera intervjupersoner Fromnämner att
för livsmedelsföretagenskontaktytanrollen den första naturligasom

diskus-ha given rollFood Swedenexportärenden. From somanses en
erfarenhet.internationelllänk medoch samordnandesionspartner en

utveckla nätverks-stödja ochdet väsentligtVidare är attattanser man
både smålivsmedelsindustrin, iexportcheferbyggandet mellan inom

och fora.större
måsteverksamhetsuppföljningenåterkommande synpunktEn är att

hittills.vad gjortsprioriteras högre än som
önskemålfinnsföretagen lämnat kommentarerBland de mindre som

förtydligas. Ut-Swedens roll dennaFood From gentemotatt gruppom
kringosäkerhetdagsläget råder vissvärderingen konstaterar det iatt

Sweden.Foodkan förvänta sig Fromvad dessa företag egentligen av
Även behöverde ekologiska företagenSwedens rollFood From mot
tydliggöras enligt utvärderingen.

organisations-beredningsgruppenönskarfortsatt satsningI atten
arbets-olikaundvika splittring mellanförformen tydliggörs, bl.a. att
antyd-undvikaoch för kunnaföljd deltidsarbeteuppgifter till attav

ytterligarenågonjävsproblematik. finns behovDetningar även avom
för kunnaöka verksamhetsvolymenförinte upprätt-attatt utanresurs,

bättre kunnacentralaverksamheten. Dethålla god kvalitet på är atten
snabbare med dekomma gångbehov, kunna iföretagensmöta att pro-

följa och doku-effektivarejekt driva projekteninitieras, samt uppsom
utsträckning.i störrementera

backasberedningsgruppenfinns företagDet gärna att uppsersom
utlandet.Exportrådets handelskontor ipå"trainees", stationerasav som

marknads-fä hjälp med inledandedessa kunnaskulleFöretagen genom
studier till rimligt pris.

enligt beredningsgrup-fortsatt verksamhet börHuvudmännen i en
livsmedelsindustrin.ochstatenpen vara
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9.2.2.6 Betalar åtgärder försig befrämja exportattgemensamma

Food skall bedömasFöretagen From Sweden utifrån perspek-attanser
det långsiktig fyrativet satsning. års period inte tillräck-Enär äratt en

lig för kunna ökadavläsa resultat i och ökad med-att termer exportav
vetenhet svensk utomlands. Enigheten bland företagen dockärmatom

medelde på främja livsmedelsexportenstor att staten attsatsatsomom
har frånresulterat i ackumulerad satsning företagen påstörre exporten

vad skulle fallet. upplevervarit Företagen självaän attsom annars man
vågat på till följd Food Swedens aktiviteterFromsatsa exportmer av
och det stöd kunnat få, dels från Food Sweden och dels deFromman
nätverk under tiden etablerats branschen.inomsom

framhålls också företagen arbeta internationelltDet att attgenom
värdefulla ofta produktutveckling.erhåller impulser leder till Vissasom

företag pekar på funnit koncept för produkter vilketsinaatt man nya
fått har ökat avsättningsmöjligheterna. före-till följd Andraatt man nu

väsentliga fallgjort nyinvesteringar i maskiner, i vissasägertag att man
följd exportarbetet.enbart till av

bidragithar till svenska företagexportsatsningar gjorts iDe attsom
konkurrensen fråndag känner sig bättre rustade import påmötaatt

det möjligt snabbare till sighemmaplan. Exportaktivitetema gör att ta
aktiviteter och viktiga trenderinformation konkurrenternas inomom

före-statliga stödet behövs ihandeln. Flera det ettattpersoner anser
skall konkurrens uti-byggande syfte svenska företag kunna mötaom

försvara marknadsandelar på hemmamarlcnaden.från och kunna sina
enkätsvaren räknar företagen kunna bibehålladöma medAtt attav

finns dag och det verkar finnasden sysselsättning i även poten-som en
fram arbetstillfällen. Ungefär hälften företagen bedöm-tial fåatt nya av

företagens ökasåväl antal anställda exportandel kommer attatt somer
till år också det bör finnas för2000. Det intresse inämns att ett staten

eftersom det livsmedelsindustrin möjlig-denna utveckling inom finns
glesbygdsområden.arbetstillfällen också iheter skapaatt

exportbidrag9.2.3 EU:s

jordbruksprodukter och förädladeinklusive livsmedelFör alla varor,
medlemsländer. Vadhandel mellan gäller handel mellanråder fri EU:s

land tullunionmedlemsländer och tredje EU medEU:s är en gemen-
land.tredjetullar gentemotsamma

för majoriteten dess jord-har bestämts EUDe priser av avsom
rådande världsmarknadspriser, vilketbruksprodukter ofta högre änär

jordbruksprodukterhar produktionen. överskottstimulerat De somav
världs-påför inom EU,uppstått måste, inte priserna avsättasatt pressa
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exportbidrag. Producenter förädlade livsme-marknaden, regel medi av
använder jordbruksråvaror producerade inomdel siginom EU avsom

kostna-de högre priserna på jordbruksråvarorna högrefårEU, genom
tredje land, vilket medför produkternader deras konkurrenter iän att

ofördelaktigt kostnadsläge de från Förkommer EU.i när exporterasett
till bidragdetta förhållande lämnar ersättningavhjälpa EU exportatt av

del producentpriset.för råmaterialkostnadden högre är en avsom
fastställa och lämna exportbidrag. Med-endast kanEUDet är som

särskilda bidrag försåledes lämnalemsländema har inte rätt att att
utanför exportbi-produkter till länder EU. EU:sfrämja exporten av

och förädlade jordbruks-omfattar alla oförädladedragssystem i princip
jordbruksprodukter räknas trädgårdsprodukter.produkter. Till även

för exportbidrag från uppgick årsammanlagda beloppen EUDe
fö-förädlade livsmedel. svenskamiljarder kronor för Detill1996 5ca

exportbidrag med miljoner kronor,under 389erhöll år 1996retagen
jordbruksråvaror och miljonermiljoner kronor för 110279varav ca

livsmedelsprodukter.bearbetadekronor för
bidrag med kronor.mejerisektom 212 miljonerUnder 1996 erhöllår

sektor lämnades fördennaexportbidragen inomStörsta smörexport av
Exportbidragen för kött/chark uppgick år 1996kronor.miljoner90ca-

till omkring miljoner kronor.och för spannmål 100till miljoner14
världsmarknadspriserna på legat högre EU:sharPeriodvis änvete

exportbidrag harvarför inte utgått. ställetinterventionspriser I export-
för bristriskera på spannmål inom EU.avgifter tagits inteut att

tilltiden ibland beroende påExportbidraget varierar ochöver även
hårdostexportbidraget förvilket land sker. juni 1997Iexporten var

Östeuropa bidra-kronor/kg vid till Vid till2,25 USA. exportexport var
slutetkronor/kg. exportbidraget kronor/kg.16 I6,40 För smörget var

exportbidrag för hela och halvafanns fortfarande grisköttår 1996av
förutomborttaget för bogfläsk. Där-kroppar. bidragDetta är numera

bidrag kokt skin-för juli 1997 vidlämnas närvarande exportemot av
slag fjäderfäkött till vissavisstka med kronor/kg. Vid5,80 export avav

öre/kg.för med drygt 50länder utgår närvarande bidrag
för jordbruksrå-land krävs deterhålla exportbidrag till tredjeFör att

dock inte för för-regel exportlicens. Licenskrav föreliggerivaror en
livsmedel. till jordbruks-Ansökan licens sänds in Statensädlade om

jordbruksverk utfärda måste besked in-verk. Statens kan licensInnan
EU-kommissionen. Storleken exportbidragethämtas från på avgörs av

den dag kommit Exportbidrag kan ocksåbidragssatsen ansökan in.som
för föras EU.fås uppläggning på tullager EUvid inom utatt ursenare

förädlade livsmedel fastställs den dagBidragen för exporterasvarorna
det gäl-jordbruksverk beslutartill gällande bidragssats.då Statens när

livsmedel.ler förädlade
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Även förbetydelseexportreglerbestämmelser EU:s ärandra än av
År under-internationella handel. 1994livsmedelssektomssvenskaden

Uruguayrundan.s.k. Ettför denGATT-avtal inomtecknades ett ramen
kvoteradmöjligalla områdenblir påmarknadstillträdeökat genom en

tullnivåer.generellt sänkta Ex-tullar ellernedsattamedimport genom
1995-mellan årenminskas med 36 %avtaletskall enligtportstödet

kvantitetsåtagandefinnsjordbruksråvarorflertalet även ett2000. För
med vissexportstödda volymenden procentsats,neddragning avom

livsmedel finnsförädladeoch kött.hårdost Förför spannmål, en-t.ex.
skall reducerasexportbidragenvärdetdet totalaåtagandedast attett av

miljonertillfrån 648 415dvs.perioden 1995-2000,med 36 % ecu.

Exportkreditgarantier9.2.4

svenskhuvuduppgift främjaharEKNExportkreditnämnden attsom
försäkringGarantingarantier.utfärda äratt somexport engenom

kanexportaffärer. EKNförlustrisker ivissaskyddar exportörer mot
riskMed politiskkommersiella risker.och/ellerpolitiska me-garantera

från utländskåtgärdnaturkatastrof ellerrevolution,krig, myn-t.ex.nas
risk inne-Kommersiellbetalning.fördröjerellerdighet hindrar ensom

betalarorsak intekonkurs ellergår iköparenbär en-t.ex. att annanav
händelser. Förpolitiskavidnormalt l0 %Självriskenavtal.ligt är

förPremien%.självrisken normalt minst 15händelserkommersiella är
tilltiondelsmellanregel någon ettgarantiåtagandet ligger i procent par

påvärdet exporten.procent av
banker.exportforetag För-såvälEKNhosFörsäkringstagare är som

tillverknings-efter leverans ochfordringsförlustergarantier motutom
poli-exempelvisgarantier,andraförskeppningsrisk, finns motrisker

utlandet.ivid investeringartiska risker
denkronor förmiljarderpå 100fastställtharRiksdagen or-en ram

beslutat EKN:sharregeringengarantiverksamheten, attdinarie varav
sammanlagdaDemiljarder kronor.tillfår uppgå 80garantiåtaganden

miljardertill 30år 1996vid slutetuppgick näragarantiåtagandena av
kronor.

närings-svensktalla sektorerexportaffärer inomförsäkrarEKN av
flertalettilllämnatslivsmedel har EKNförliv. Garantier export avav

utfärdadeUnder år 1995och Mellanöstern.bl.a. iländer, Västeuropa
miljonerdrygt 90värdetilllivsmedelsexportförgarantier ettEKN av

riskbe-normalaunder EKN:skortfristigavsågkronor. Detta export
finansierasskallframtida skadorverksamhetensdömning, där pre-av

mieintäktema.
betalningsansvarmaj 1993beslutade iRiksdagen genom ex-om

republiker inågraBaltikumoch jämteRysslandtillportkreditgarantier
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det forna Sovjetunionen till belopp högst miljard lcronor.ett Dettaav en
går under benämningen "Balt-ramen".system Beloppet har höjtssenare

till tvâ miljarder kronor. EKN:s garantiverksamhet skall i princip vara
självñnansierad, dvs. avgifterna för garanti skall täcka de förluster som
uppstår. På grund angelägenheten snabbt få till ståndatt exporten,av
har Riksdagen för den särskilda för garantier till Ryssland, Balti-ram
kum m.fl. länder inte ställt kravet på EKN:s verksamhet för dessaatt
garantier skall självñnansierad.vara

Balt-ramen alltså EKN utökade möjligheter utfärda garantier,attger
bl.a. för till Baltikum, EKN:s normalaexport garantisystem.utöver

Under Balt-ramen har garantier för till Ryssland eller tillexport
Baltikum tidigare inte lämnats för livsmedelsexport. slutetI juniav

fastslogs1997 emellertid sagda också kan omfatta exportkredi-att ram
för konsumtionsvaror under förutsättningar.vissater Garantigivningen

skall bidra till utveckla näringsliv och infrastruktur i berörda länder.att
Garantigivningen skall vidare bidra till varaktigt samarbete mellanett
de berörda länderna och svenska företag. För konsumtionsvaror gäller
dessutom följande kriterier för affär skall aktuell föratt pröv-en vara

hosning EKN under Bält-ramen.
Köparen i importlandet återförsäljare eller distributörär exportörens

eller på regelbunden köparesättannat produkter.exportörensen av
Exportören bör ha genomfört antal leveranser till köparen och haett

åtminstone 6-12 månaders erfarenhet köparens sköta sinasätt attav
betalningar.

En väsentlig förändring EKN:s verksamhet garantierannan av avser
för med maximal riskperiod tillverkning plus kredittidexport påen
mindre två år. kommerEKN inom kortän upphöra med garantigiv-att
ning för kortfristig till OECD-marknadema, efter-export merparten av

det finns fungerande försäkringsmarknadprivat för dessa ris-som en
ker. Beslut i ärendet har nyligen fattats inom ochEU därefter Sveri-av

regering och riksdag. EKN:s garantigivning för med kortexportges
kredittid till övriga länder begränsas inte de riktlinjerna förav nya
EKN:s verksamhet.

9.2.5 Andra möjliga för exportfrämj andevägar

mindre livsmedelsföretag,För potentiellt intressantatrots export-som
produkter, till exportframgångar problemfylld.är vägen Ofta har de

finansiellainte bygga exportavdelning, ellerattresurser upp en egen
anställa särskilda exportsäljare. dessaDet företag har svårtgör attens

nyttja de tjänster Food From Sweden eller Exportrådetatt kant.ex.som
bistå med.



Kapitel 9 335SOU 1997: 167

finns delta ihar det intresseTidigare studier visat ett attatt upp-
arbetabl.a. skulle kunnasärskilt exportbolag,byggnaden ett somav

marknadsföring utvecklastrategifrågor ochmed gemensamtettsamt
skulle också kunnautlandsmarlcnaden. Exportbolagetvarumärke på

labels.företag vill använda "privatinkörsporten tillutgöra som
särskildaskulle också kunna knytas tillsådant exportbolagEtt pro-

fors-Göteborg ellerteknikutvecklingsprojekt, där idukt- och SIKt.ex.
vid högskolorna kan anlitas.karkompetenser

hänförasexportbolag kanhärSvårighetema den typenatt starta av
ingåendemed tiokunskap. exportbolagtill bristen på kapital och Ett ca

storleksordningen 3rikskapital på ilivsmedelsföretag torde kräva ett
erfarenheterdag finns någraEftersom det i intemiljoner kronor. av

tillförhållandeför iuppfattasdylika exportbolag, kan risken storsom
nuläget intehuvudorsaken till det ibeloppet. tordeDetta star-attvara

denna inriktning.exportbolag mednågottats

övervägandenUtredningens9.3

nåttutvecklats företagårtiondena mångahar underSverige storaI som
skogföretag har ofta varitför dessaframgångar.internationella Basen

svenska före-andragod råvarubas.har Menoch metall där Sverige en
denna råvarubas.välhar också lyckats utantag

detdelenförhållanden kanklimatologiskagrundPå större avav
jordbruket imedkonkurreravolymmässigtsvenska jordbruket inte

fördelar fördock ändå vissanordiska klimatetsydligare länder. Det ger
frodasbakteriefloraskadlig intejordbruksproduktionen att somgenom

djurhälsa,jordbruket har i frågorsvenskasydligare länder. Deti om
ökarreglerföregångsland.produktkrav varit Dessaolika ett pro-m.m.

svenskagoodwill förskapathar ocksåduktionskostnadema enmen
framtidagod grund fördettautredningenlivsmedel. Enligt utgör en

livsmedelsindustrin.svenskaför denexportsatsningar
livsmedelspro-nödvändighetlivsmedelökadEn ärexport omenav

omfattning. Genomkvar nuvarandeskall finnas iduktionen här landeti
före-inhemskaEU-länder kan defrån andrafrån företagkonkurrensen
bibe-knappastoch mejerivaror,charkuterivarorvad gällertagen, t.ex.

följdlogiskmarknadsandelar i Sverige. Dettahålla höga närsina är en
föränd-marknadenicke-konkurrensutsattainternationelltden tidigare

formminskat ellerkonkurrensmarknad. sortimentEtttillrats en aven
framti-nödvändighet iblir alltpositionering till vissa störresegment en

den.
fram-"unika" produkter bör dettaframindustrinKan ta genya

detexportmarknaden. Men intressantgångsmöjligheter på är attäven se
bli "unika" påvanliga produkter kanför den svenske konsumenten,hur,
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utländska marknader och nå exportframgångar. Således är exporten av
pepparkakor från Mor Annas Pepparkakor och tårtor ochexporten av

frånpajer Frödinge Mejeri exempel framgångsrikapå satsningar. Bra
produkter och bra marknadsföring ofta resultat.en ger

statensGenom regelsystem för jordbruket och internationellagenom
regler för delar produktionen jordbruksråvaror och livsme-stora av av
delsindustrin, har dessa sektorer saknat möjlighet successivtatt ut-
veckla Därför börsin medverka till livsmedelssektomexport. staten att
förbättrar sin internationella konkurrenskraft. Samtliga utredningensav
förslag har detta bärande målsättning. Staten skall subven-intesom en
tionera företagens löpande verksamhet. Däremot bör enligt utredning-

mening under några år förslagsvis under fyra år stödjastatenens - -
kunskapsuppbyggnaden vad gäller livsmedel.export av

9.4 Utredningens förslag

Som tidigare redovisats i framgångsrika länder livs-avsätter staten av
medelsexport såsom Danmark, Nederländerna och Frankrike, betydan-
de för exportfrämjande åtgärder. har underI Sverige statenresurser
åren 1992-1997 i miljoner för exportfräm-genomsnitt 15 kr/åravsatt
jande åtgärder. nordiskaVåra grannländer, Finland,Danmark och av-

omkring 50 respektive miljoner kronor84 varje år.sätter

Utredningen föreslår bör medverka till exportfrämjandeatt staten av
livsmedelsexporten med miljoner lcr/år, dvs.50 nivå isamma som
Danmark.

bl.a.I Nederländerna och i Frankrike finansieras exportfrämjandet del-
vis avgifter eller punktsskatter. Sverige förekommer den-I integenom

form finansiering och utredningen föreslår heller sådanintena av en
finansiering.

exportfrämjandeMedlen för åtgärder livsmedel föreslås avsättasav
under anslag "Livsmedelssektoms omställning och expansion,ett nytt -
exportfrämjande".

Swedens verksamhetFood plattformFrom ha bra ivaritsynes ex-en
portarbetet utredningen föreslåroch därför denna verksamhet bibe-att
hålls vidareutvecklas.och
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helhetsre-verkaenligt utredningenSweden börFood From som en
exportfrämjande aktiviteterlivsmedelsexpott och drivaför svensksurs

stödja deVerksamheten skallsjälva kanföretagen inte göra.som
och kompe-uppbyggnad kunskaplivsmedelsföretagenssvenska samt

marknadstödjandeskallVidarevad gäller export.tens gemensamma
Sverigeprofilenutvecklagenomföras.utlandet Attaktiviteter i utom-

informations-uppgifterna,lands också att utt.ex.är genom geen av
och exportörkatalogerpromotionsmaterial, produkt-och sales m.m.

utbildning,bedrivaslämpligen börverksamheterdeBland ärsom
handelsregler,rådgivningmarknadsrådgivningseminarier, samt om

tullarproduktlcrav, m.m.
och in-genomföraskanSäljfrämjande aktiviteter exportörs-genom

produkt-ochpressbearbetningutställningar,köparträffar, ochmässor
demonstration.

företaginriktad påhandbör i första ännuVerksamheten somvara
harföretagoch medelstoraexportkanaler. Mindreetableradeharinte

HuvudinriktningenSwedens tjänster.behov Foodsärskilt Fromstort av
regleringargrund tidigarepåmed produkterföretagbör avsomavse

produkterföretag med andrainternationelltarbetakunnat äveninte men
åtgärder.exportfrämj andefråga förkan komma i

varit deverksamhet harSwedensländer FoodPrioriterade i From nor-
utsträckningFrankrike och i vissEngland,Tyskland,ländema,diska

USA.
ÖsteuropaÄven framtidenkan iländerna iEU-länderövriga samt

Ryssland ocksåPolen.exportmarlcnader, bl.a. storbli viktiga är en
befolkningPetersburg-områdetfinns Stmarknad. inomDär t.ex. en
marknadenryskadensatsning pålika Sveriges. Ennästan stor som

produkt god-företagetsbl.a.förberedelser,dock ingåendekräver om
för verksamheten.reglerandraochcertifiering för försäljningkänds

certifieringkrav påföra insedanbörjade för knappt två årRyssland
produkterpå vilkamarknaden. Listanprodukter för den ryska somav

skerprodukternaökat. Utprovningencertifieras har successivtmåste av
undantagsfallendast iRyssland. Detprovningsinstitut ivid olika är
exportlandet.genomförts iRyssland godkänner provningar somsom

för-Ryssland detförsäljning tillför företag sin ärSärskilt startarsom
för få sinakostnaderarbete ochbetydandemed även attettenat pro-

certifierade.dukter

12 17-1427
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Expertis för bistå företagen frågormed certifieringatt och andraom
bestämmelser vid till Ryssland till andra länder där detexport samt-
inte rimligt enskilt företagär själv skall klara detta- bör enligtatt ett
utredningens uppfattning finnas hos Food SwedenFrom eller inom Ex-
portrådet. siktPå borde komma till stånd där inom god-EUett system
kända produkter provningar får säljas Ryssland.i Utred-utan ävennya
ningen föreslår den svenska regeringen undersöker möjligheterna tillatt
detta.

Food From Sweden köper för närvarande administrativa tjänster Ex-av
portrådet. Detta bra ordning framtiden.i utök-även Ensynes vara en
ning verksamheten medför dock sannolikt administra-ävenattav egen
tiv personal måste tillsättas för funktioner.vissa

föreslåsOrganisationen bestå och enhet.operativstyrgruppav en en
För särskilda behov kan referensgrupper tillsättas.

Efter fallSovjetunionens åtog sig Ryssland för krediter fö-ansvar som
tidigare lärrmat. företagMånga har dock inte fått betalt. För-retag

skottsbetalning, betalning s.k. reburs och kontantaffárer ärgenom van-
liga tillvid Ryssland. Många ryska företag, såsom de redanexport un-
der sovjettiden etablerade storföretagen, de goda betalareärattanser
och få affärerönskar på sedvanligt västeuropeiskt dvs. fågöra sätt, en
viss kredittid.

Sverige lämnar exportkreditgarantier till Ryssland för in-export av
vesteringsvaror. har förDäremot garanti livsmedel läm-inteexport av

förrän fall under försommareni Både Finland1997. och Dan-nats ett
mark har sedan länge lämnat exportkreditgaranti för livsme-export av
del till Ryssland. andra EU-länder.Detta Här torde Tysklandgör även

det EU-land lämnar de förmånliga exportgarantiema.mestvara som
Garantigivning betydelsefullt, kanske avgörande, konkurren-är ett ett
smedel.

Utredningen det viktigt den nyligen påbörjade kreditga-äratt attanser
förrantigivningen livsmedel till Ryssland fortsätter. Om Sve-export av

riges konkurrentländer lämnar exportkreditgarantier för livsmedel till
andra länder där svenska företag vill bör detäven satsa, övervägas om

skall lämnainte Sverige exportkreditgarantier. Verksamhetenäven tor-
de kunna finansierasi avgifter.settstort genom

livsmedelsföretag till exportframgångarmindre oftaFör är vägen pro-
finns bl.a.Svårigheter samla finansiellablemfylld. föratt attresurser

exportavdelning. de flesta fall detbygga I ogörligtär attegenupp en
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företag har svårtanställa särskilda exportsäljare. dessaDet gör attt.ex.
Sweden eller Exportrådet kande tjänster Food Fromnyttja t.ex.att som

bistå med.

livsmedelsföretag söka på exportmarkna-mindre sigFör stötta att utatt
för bildande särskil-utredningen särskilt pilotprojektden föreslår ett av

bedöms tillKostnaden för uppbyggnaden projektetda exportbolag. av
förföreslås organisationmiljoner kronor. ansvarig3 NUTEK somca

genomförande.projektets
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Finansiering10 utredningensav

förslag

Inledning10. 1

framtidstroUtredningens förslag syftar till bidra till skapa förattatt en
livsmedelssektom. livsmedels-Målet såväl primämäringenär att som
industrin sikt skall bibehålla och öka konkurrenskraft.i Sverige på sin

livsmedelssektor med framtidstro och utvecklad kompetens vågarEn
skapas också förutsätt-också långsiktiga investeringar. Därigenomgöra

arbetstillfällen samtidigtningar för behålla och utöka antaletatt som
svenska folkhushållet.sektorn kan bidra positivt till det

förslag vad gäller finansieringsbehovet,Några utredningens är,av
förslag till åtgärder tidsbegränsade.karaktär. Andra ärpermanentav

Tabellema och redovisar vilka kostnader form mins-10.1 10.2 i av
kade eller ökade utgifter förslagen för statsbud-inkomster innebärsom
geten.

föreslår utredningen minskad ölskattHärutöver successivt samten en
utbildning för jordbruket under fyraårsperiod. åt-satsning på Dessaen

gärder har kostnadsberälmats.inte
lämnade utredningen "Förslag till finansieringDen 13 1997 avmars

chefen förförhöjt miljöstöd till jordbruket" till statsrådet och Nä-ett
hade budgetpropositio-och handelsdepartementet. Regeringen irings-

miljöstödet.till riksdagen föreslagit höjningprop. 1996/97:l en avnen
miljoner kronor.dock ofmansierad till DärutöverHöjningen 150var

föreslå den ytterligare finansiering på 350 miljoneravsåg uppdraget att
erfordrades miljöstödet skulle kunna fulltkronor för utnyttjasattsom

frågan under höstenRiksdagen kommer behandla 1997. Omut. att re-
miljöstödet höjsförslag bifalls innebär detta med 700geringens att

miljoner kronor under och Beloppet finansieras denår 1998 år 1999. av
svenska och med hälftenEUstaten var.
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utgifter eller minskade in-eller ökadeFlerårigtTabell 10.1 permanent
förkomster staten.

förändring,KostnadFörslag
miljoner kr/år

från jordbruksföretagenMinskade elskatter genom
jämställs med industri-dessa skattemässigtatt

300företag
eldningsolja jord-skatterMinskade attgenom

med industriföretag 61jämställsbruksföretagen
smikturåtgärdermedel iUtnyttjande fullt förut av

l år mil-Totalt belopp 255-355jordbruket 1999. per
kronor vid antagande 33 % EU-joner om

svenskmiljonerfinansiering, 170-235varav
Nivån år blir beroendeñ-.o.m. 2000finansiering.

170-235förhandlingar med EUkommandeav
växthus-koldioxidavgiñen förNedsättning av-. 10företag

541-606Summa:

förutgiñsölcningarTidsbegränsade10.2Tabell staten.

Kostnad,Förslag
kr/årmiljoner

år trädgårds-under fem försärskilt stödprogramEtt
stmkturstöd.för EU-inom EU:snäringen ramen

kr/år. Totalt beloppmiljonermed 2,5fmansiering
kI/år 7,5miljoner10

trädgårdsnäringensS-årigt förEtt program
15utveckling

utökade för Foodoch FromFortsatta resurser
ler/årmiljoner underverksamhet med 50Swedens

kr/år genomsnitt 35år miljoner ifyra tidigare 15
små-för densamverkansgruppInrättandet av en

gårdsbaserade livsmedelsproduktionen 2skaliga
år uppbyggnad pilot-under förResurser ett av

exportbolag 3bildandet särskildaförprogram av
fyraårigt nationellt församlat FoU-prograrnEtt

90livsmedelsindustrins förnyelse och expansion
152,5Summa:
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1 0.2 Finansiering

förslagUtredningens syftar till förstärka livsmedelssektoms konkur-att
renskraft underlätta möjligheternaoch till utökad livsmedelsexport.att

föreslås skall uppfattasDe åtgärder investeringar för framti-som som
den. Utredningen beräknar huvuddelen minskade skatteintäkteratt av
eller ökade utgifter för kommer investeras i material,staten att utrust-
ning och kunnande. kommer i sin samhället intäkterDetta tur att ge
eller kostnadsminskningar till betydligt högre belopp de åtgärderänett

föreslås.som
Förslagen innebär väsentlig ambitionshöjning och det torde där-en

för inte möjligt i omfattning finansiera dessanågon medstörreattvara
omfördelningar budgetrnedel dag berör livsmedelssektomi utanav som

kontraproduktivt.detta deblir Huvuddelen krävsatt av resurser som
minskade eller ökade utgifter- måste därför fi-skatteintäktergenom

tillförs.nansieras medelattgenom nya
omfördelning statskassans totala budgetram därvidlagViss inom är

förslag bidrarnödvändig. Eftersom utredningens till öka möjlig-att
heterna till långsiktigt hållbara arbetstillfällen och berör näringssek-en

har betydelse för den regionala balansen, överföringärtor storsom en
ochfrån medel för arbetsmarknadspolitiken medel för regionalpolitiska
kanåtgärder tänkbara. detta vissa fmansieringsmöjlig-Utövernärmast

heter finnas stödsystem.inom EU:s
gäller finansieringen förslagetVad till nationellt samlat FoU-ettav

för livsmedelsindustrin, har utredningen pekat på möjlighetenprogram
stiftelser kan kommavissa gå in medñnansiärer. vilkenIatt att som

dettaomfattning kan ske, har utredningen klargjort.inte
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konsekvenserRedovisning11 avav

förslagutredningens

regionalpolitiken,skall konsekvenser fördirektivEnligt utredningens
brottsförebyggandebrottsligheten och detjämställdhetspolitiken samt

vad gällerförslagskall utredningensredovisas. Vidarearbetet prövas
åtaganden.offentligadirektiven om

förslagutredningensKonsekvenser1 1.1 av

regionalpolitikenför

svenskkonkurrenskraften förtill stärkasyftarförslagUtredningens att
livsmedels-förutsättningarna förförbättralivsmedelssektor attsamt

från Sverige.export
och dennaprimärproduktionhar bas ilivsmedelssektor sinSvensk

Även kon-förädlingsindustrindelar landet. ärsker i stora meromav
fördelad.regionalt Där-den ocksåprimärproduktionen,centrerad ärän

förstärka denbibehålla ochtillutredningens förslagmed bidrar att re-
balansen.gionala

förslagutredningensKonsekvenser11.2 av

jämställdhetspolitikenför

sysselsatta.andel kvinnorharlivsmedelsindustrinsvenskaDen storen
utöka antaletbibehålla ochtillutredningens förslag bidrarDå ävenatt

föreffekter jäm-har den positivalivsmedelsindustrin,sysselsatta inom
till små-förbättra möjlighetensyftar tillställdheten. Förslagen attsom

också positivlivsmedelsproduktion,gårdsbaserad lokalskalig och är
landsbygden.särskilttill försörjning påför kvinnors möjlighet -
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l 1.3 Konsekvenser utredningens förslagav

för brottsligheten och det

brottsförebyggande arbetet

Utredningen har funnit förslagen harinte några konsekvenser föratt
brottsligheten eller för det brottsförebyggande arbetet.

11.4 Konsekvenser utredningens förslagav

för offentliga åtaganden

Utredningens förslag innebär väsentlig höjning ambitionsnivånen av
för livsmedelssektom. Möjligheterna omför-satsning pâ tillstatens
delningar statsbudgeten livsmedelssektominom den del rör ärav som
små slutresultatet skall bli kontraproduktivt. Viss omfördelninginteom

torde därförinom statskassans totala budgetram nödvändig i denvara
medger utökning budgetramama.mån inte statsfinanserna Enen av

överföring från medel för arbetsmarknadspolitiken och medel för regi-
onalpolitiska åtgärder då det tänkbara.är närmast



Särskilt yttrandeSOU 1997:167 347

LundkvistSärskilt yttrande Lars-Erikav

har"Livsmedelssektoms omställning och expansionUtredningen om
viktigt uppdrag, nämligen föreslå åtgärder möj-haft mycket attett som

livsmedelssektom påutveckling för den svenskaliggör positiv enen
värdefullkonkurrensutsatt marknad. Utredningen har gjort en genom-

konkurrenskraften ochfaktorer centrala för den svenskagång ärav som
vidtas för förstärkakonstateras olika åtgärder måstei analysen attatt

livsmedelssektom.
åtgärder, inklusive denmed utredningen jag olikalikhetI attanser

utvecklinglivsmedelssektomspolitiken, skall inriktade påstatliga vara
lönsamhet i dettaInternationell konkurrenskraft ochoch expansion. är
tillfredsställandenödvändiga förutsättningar försammanhang ut-en

slå fast, liksom ocksåenligt angelägetveckling. min meningDet är att
jordbruket ochkonkurrensvillkor förutredningen, likvärdigaigörs att

jämfört medlivsmedelsindustrin måste eftersträvas övrigai Sverige
EU-länder.

utveck-basen den svenska livsmedelssektom ochJordbruket iär
för framtid totaltdärmed avgörande sektornslingen i primämäringen är

jordbruket konstateras idet gäller lönsamheten i det svenskaNärsett.
väsentligt lägredet driftsöverskottet ligger påutredningen s.k.att en

utredningengrannländerna och Danmark. Materialet inivå i Finlandän
svenska lönsam-det krävs kraftfulla åtgärder för denvisar även attatt

bli jämförbar med i nämnda länder.heten skall nivån
för nöd-haruppenbart självnäringenDet är ett stortatt ansvar en
gäller delsförstärkning livsmedelssektoms ekonomi. Detvändig av

livsmedel på såvälförsäljningfrämjar framgångsrikåtgärder avsom en
tillsyftarhemmamarknad dels åtgärderexportmarknad, attsomsom

kostnadseffektiviteten led livsmedelskedjan.öka i olika i Det samman-
ansvarigaallabehovet åtgärder emellertid omfattandesåär atttagna av

förslagmedverka fullt utredningensdärförmåste Jagut. attparter anser
de två kost-omfatta konkreta förslag avvecklingmästeäven avom en

produktionsskattema jordbruket, dvs skatten påinadsmässigt tyngsta
handelsgödselkväve vilkapåoch skattendieselolja sammantaget mot-

konstaterandemiljard kr/år. utredningensJagdrygt 1 attansersvarar
konkurrenssnedvridande följasmåste medskatterdessa äratt uppom

Nuvarande skrivning inomawecklingsförslag. två-konkret attett en
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skatteharmonisering innebär olyckligårsperiod invänta inom EUen en
försening nödvändig anpassning.av en

och utredningsdirektiven eftersträvadeutredningen positivaDen av
utvecklingen för den svenska livsmedelssektom kräver således ävenatt

produktionsskattema jordbruket åtgärdas snabbt.de viktigaste i Detta
därtillskulle behövlig framtidstro och investeringsvilj ochnäringen age

långsiktiga möjligheter fullfölja höga svenska ambitioner vadatt avser
miljö. Vidare skulle avvecklade diesel- och han-djurskydd ocht.ex.

konkret konkurrensförhål-delsgödselskatter innebära utjämningen av
beskattning intelandena andra EU-länder, där motsvarandegentemot

talar detillämpas. avveckling produktionsskattemaFör ävenen av
jämförelse med konkur-nackdelar det svenska klimatet innebär isom

medför det svenska jordbruket inte klararrentländema. Detta attatt
minskadeffekter formbära skattemässiga pålagor negativa iutan av

produktion.
förslag, enligt mening,innebär utredningens minSammantaget ett

förslagen kortsiktigt inkluderaDock måstei riktning. ävenrättsteg en
jordbruket, dvsproduktionsskattema iavveckling de viktigasteav

handelsgödselkväve.skatten dieselolj ochpå a
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Bilaga

ff;Kommittédirektiv

W
särskild be-.. frågorUtredning. avom vissa

omställninglivsmedelssektomsförtydelse Dir.

1996:73expansionoch

september 1996.regeringssammanträde den 26Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

överväganden ochbaserat påuppgiftmedsärskild utredare att,En nya
lägga framresultat,utredningarsavslutadepågående ochgranskning av

förnyelse ochlivsmedelssektomspåskyndaförtillförslag attett program
förutsättningarnakringfrågorsärskilt studeraUtredaren skallexpansion.

ökakonkurrenskraft bl.a.internationellasektorns attstärkaatt genom
högkvali-medförsörjningenförbättraförädlingsgraden och samtexporten

tativa råvaror.
utgångenförearbeteskyndsamt och avsluta sittskall arbetaUtredaren

hafebruari 1997skall vid utgångenochmånadmaj 1997 senast avav
finansieringenbl.a. frågandelbetänkandeavgift upptarett avomsom

jordbruk.till svensktöstödetmilj

Bakgrund

Livsmedelssektorn

serviceföretag,industri ochprimärproduktion,inräknatLivsmedelssektom,
utvecklingregionallandsbygdsutveckling,föravgörande betydelsehar en

fåoch kulturvärden. Iodlingslandskapetsupprätthållaforoch natur-att
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sektorer den svenska ekonomin råvaruförsörjning och tillverkningär såav
integrerade inom livsmedelssektom. Goda råvaror bättre förut-som ger
sättningar för bra livsmedelsprodukter hos slutkundema. Förutsättningarna
för fortsatt expansion inom den svenska livsmedelssektom goda. Denären
baseras brapå produktkvalitet. finns därförDet möjligheter tillstora en
utvidgad försäljning i Sverige alltmer internationell livsmed-trots en

Östersjöområdet,elsmarknad. Norden och dettaEU i sammanhangär av
särskild betydelse.

Det angeläget svensk livsmedelssektorär till förutsätt-att tar vara nya
ningar på offensivt Internationalisering måsteett sätt. medmötas ett

för ökad och produktförädling. framgångsrikEn avregler-exportprogram
förutsättering aktiva politiska insatser såväl inom EU i internationellasom

handelsöverenskommelser.
Livsmedelssektom har sålunda förutsättningar arbetstillfällenatt ge nya

i hela Sverige.

Livsmedelsindustrin

Drygt 70 000 arbetar för närvarande i svensk livsmedelsindustri.personer
Många dem kvinnor. Merparten livsmedelsindustrin harär varitav av
verksam vadi klassas skyddad industri, där den konkur-externasom som

begränsad. Samtidigt hav svensk hämmatsär export motsva-rensen av en
rande politik i andra länder. Till den del livsmedelsindustrin hittillsav som
arbetat under dessa förhållanden hör bl.a. slakt-, charkuteri-, olje-,mejeri-,
frukt- och grönsaksindustriema, fettindustriema kvarn- och sockerin-samt
dustriema.

Den svenska livsmedelsindustrin delar således många grundpro-av
blemen med livsmedelsindustrin i övriga Europa. Svensk livsmedelsindu-
stri har effektiviserats betydligt under år. Fortfarande branschensärsenare
internationella konkurrenskraft dock svag.

Livsmedelsindustrin kännetecknas stark koncentration. I inter-ettav en
nationellt perspektiv dock samtliga svenska livsmedelsföretagär be-att
teckna små. delbranscher finnsI vissa många företag iäven ettsom som
svenskt perspektiv kan betecknas små. vissa delbranscherI finns docksom

Årmånga företag.små Inslaget utländskt ägande förhållandevisär stort.av
1993 20 % de sysselsatta i livsmedelsindustrin anställda utländ-ivar ca av
ska företag.

Lantbruket

förutsättning förEn expansiv livsmedelsindustri god tillgång påären
råvara bra kvalitet. För möjlighet till geografiskt utspridd industriav en
krävs råvaruproduktionen sker helai landet däratt produktionsförutsätt-
ningarna så medger.
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tillgrunden konkurrenskraftigt och måstelantbrukSvenskt iär ta vara
dockframgång krävsEU-medlemskapet innebär. Förmöjligheterde som

med omvärlden.jämbördiga villkor

Marknadsförutsättningar

förutsättningar den europeiskahar Sveriges påmedlemskapet i EUGenom
delar livsmedelssektomlivsmedelsprodukter ändrats.marknaden för De av

internationell konkurrens måsteförinte tidigare varit utsatta nusom
förutsättningartilloch sin produktionsapparatproduktersina nyaanpassa

nuvarande och kunna expandera.behålla nivåför kunnaatt
ekonominden svenskautredning konkurrenssituationen iI somen om

svenskadenpresenterade år ansågsGlobal Institute 1995McKinsey
med låg konkur-exempel industngrenpålivsmedelsindustrin ettvara en

åtgärderoch statligade tullar, andra handelshinderrensldañ grundpå av
lång tid.gällt under ensom

inneburit viss återreg-livsmedelssektom har EU-medlemskapetFör en
internationellaochambition verka förlering. Regeringens öppnaär att

krav påställa ökadejordbrukssektom. kommermarknader inom Det att
Intematio-konkurrenskraft och marknadsföring.livsmedelssektorssvensk

medfört successivahar också åtagandennella överenskommelser om
livsmedelspro-ökat marknadstillträdet förgränsskyddsliberaliseringar och

dukter.
livsmedels-produkter innebärhögförädladeInförandet attav nya

globala konsumtionenkan öka denproduktionsvärdesektoms atttrots av
livsmedelsin-långsamt.jordbruksprodukter och livsmedel bara ökar För

och efterfråganbåde utbudbetydelsedustrin det därför attär storav
produkter.förädladeförflyttassuccessivt mot mera

arbetstill-skapagoda förutsättningardetta område finnsInom att nya
produktutvecklingenkonkurrenskraftfällen och stärka Sveriges om

miljöanpassad produk-sådanaExempel pånischprodukter.inriktas på är
jordbrukspro-livsmedelsindustrin såsomförattraktiva råvarortion av

med hög förädlingsgrad.livsmedelssubstanserdukter och
svensk livs-följderkonkurrensfördelarTill detta kan fogas de som av

ochantibiotika hor-avsaknadsjukdomsfrihet ochmedelsproduktions av
utvecklingochkrävs forskningkonsekvent satsningmonbehandling. En

exportmark-marknadsföring påparad med intensivdessa områdeninom
naderna i Europa.

Pågående utredningar

livsmedelssektom.med anknytning till HöstenutredningarflerapågårDet
livsmed-med uppdrag analyserautredningtillsatte regeringen1995 atten
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elsindustrins långsiktiga konkmrensförutsättningar och konkurrensvillkor i
den ändrade marknadssituation uppstått Sveriges medlemskapsom genom
i dir.EU 1995:149. Exempel på andra utredningar med anknytning till
livsmedelsindustrin pågår eller avslutats utredningärsom som en om
konkurrenssituationen handeli med livsmedel dir. 1995:137 och kom-en
mitté dir. 1995: 109 med uppgift bl.a. lämna förslag till refonneringatt av
den jordbrukspolitiken. Några dessa kommer attgemensamma av presen-

del- eller slutbetänkanden under hösten 1996.tera

Speciella förhållanden i livsmedelssektorn

Livsmedelsindustrins konkurrenssituation, ägarbild och starkastatens
påverkan på förutsättningarnäringens speciella för just livsmedelssek-är

dessa faktorerEn forskningsatsningar på förutsätt-tom. är attav som ger
ningar för produkter och produkter med ökad förädlingsgrad har varitnya
tämligen begränsade från såväl företagens sida. I regeringensstatens som

1996/97:5 ochproposition Forskning samhälle påpresenteras en nya syn
dessa frågor kan leda till samordnade statliga Regering-som mer resurser.

kommer läggaaviserar preciserat förslag.att att etten man senare mer
ÅrLivsmedelssektom har hemmamarlcnadsorienterad.varit 1990 mot-

svarade plusimport 19 livsmedelsproduktionen.% Motsvarandeexport av
för Tyskland och för29 % Danmark 72 %. Den svenska harär exporten

koncentrerad till fåtalvarit områden. Den internationella marknaden förett
livsmedel hafthar betydande tillväxt under år. viktig förklar-Enen senare
ing den snabba ekonomiska utveckling pågår i s.k. tillväxt-är antalettsom
ekonomier. ökadeDen köpkraften har resulterat i efterfrågan påen mer
förädlade produkter. harUSA under år starkt ökat sint.ex. exportsenare

förädlade livsmedel. naturligt led nödvändigEtt i omstruktureringav en
och utveckling svensk livsmedelssektor förutom bra råvaruförsörj-ärav
ning och satsning på produkter också på marknader,satsningen nya nya
dvs. Hittills har attdet varit svårt eftersom också andraexport. exportera
länder haft gränsskydd eller handelshinder slag.andra Livsmedelsindu-av
strin har därför till skillnad från så all tillverkningsindustrigott som annan
inte någon kompetens på sina produkter. Sådan kom-större att exportera

måste tillföras företagen.. Dessutom finns det särskilda svårigheterpetens
för livsmedelsindustrin vid eftersom ofta på exportmarknad-export man

särskilda hinder såväl kommersiellt kulturelltmöter slag.erna av som
Särskilt inom vissa delbranscher har det visat sig konsumenterna iatt
andra länder föredrar det landets produkter ideologiska elleregna av
smakmässiga skäl. Detta det ofta krävs speciell produktutvecklinggör att
och särskilda marknadsföringsinsatser svenskt företag skall kunnaettom
exportera.
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fiske. SomochjordbrukfrånråvarorsinahämtarLivsmedelsindustrin
tilltillgånghaberoendelivsmedelsindustrin attindustri är avannan

kunnaförpriserkonkurrenslqaftiga atttillochkvalitethögråvaror av
detförutsättermarknaden. Detta attinternationelladenpåhävda sig

konkurrenskraftigtochväl struktureratfisketochjordbruket ärsvenska
produktionsmetoder därmiljöanpassade storpågradväxandeoch i satsar

debattdendjurhållning. Iförsvarbaretisktochsundvid omvikt läggs en
EU-ländemabl.a.förs ilivsmedelssäkerhetochlivsmedelskvalitet som nu

förkonkurrensfördelviktigsigvisakomma endettakan att vara en
angelägetdetSamtidigtsvenska råvaror. ärbaserad pålivsmedelsindustri

konsumen-kvalitetskravdekunskapharlivsmedelsindustrin somatt om
riktasockså kankrav motdessalivsmedel ochpå sinaställer attterna nu

ställakanlivsmedelsindustrinväsentligtDet attråvaruproducentema. är
förbetalningsfönnågatillräckligden harocksåkvalitetskrav atthöga men

krävsfå deskallfiskamaochjordbrukamalevererande somde resurseratt
kvalitetskrav.ochvolym-önskadeuppfyllaför att

jordbruksmark in-omställdpåexpansionförocksåfinnsUtrymme en
EU:sregelverket inomomfattasinteproduktornråden avsomnyaom

komple-viktigablikannischgrödorjordbrukspolitik. Nyagemensamma
arbetstill-ochinkomsterochbasproduktionjordbrukarnastill nyagement

fallen.
for-och förmågakapacitet attharlivsmedelsindustrinviktigtDet attär

till kon-levasamtidigtochproduktionsprocesserochprodukter uppnya
mångapåforskningbehövsDärförkrav.myndigheternasochsumenternas

miljöfrågor,processteknik,biotelmik,näringslärabl.a.områdenskilda
kon-kunskapminstoch intelogistikförpaclmingsfrågor, omocksåmen

grad in-ökadibörlivsmedelsindustriSvenskpreferenser.sumenternas
ochproduktmellansambandenkunskapermed pro-bidrapåriktas att om
Enkonsumtion.tilljordbrukfrånperspektivintegrerat sam-i ettsettcess,

forskningenså ettnödvändig attforslcningsresursema är gerordning av
livsmedelsindustrin.inomverksammaföretagenför ärutbytebra som

inställningprincipiellaRegeringens

statligadeinnebärnäringspolitik. Detta attaktivbedriverRegeringen en
goda förutsätt-skapaåtgärder förtillkoncentreras attinsatserna numera

för vissalämnasstödEkonomisktallmänhet.näringslivet iförningar
reak-marknadensöverbryggaintressestatligtfinns attdetdärändamål ett

ochforskningteknisklångsiktigpåsatsningtionsmönster, t.ex.som
anpassade till EG:sårflerasedanstödåtgärder ärRegeringensutveckling.

branscher lämnasspeciellaStöd tillstatsstödsområdet.på nu-regelverk
förhållanden.särskildadockråderlivsmedelssektomInomsällan.mera
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Detta beror på haratt särskiltstaten förett medverka vidattansvar om-
strukturering och utveckling bransch för vilken tidigare starktav statenen
påverkat näringens förutsättningar, subventionert.ex. och gräns-genom
skydd.

Det statligtär intresseett det i Sverige finnsatt internationellt kon-en
kurrenskraftig livsmedelsindustri och primärproduktion med förutsättning-

expandera. Branschenatt och dess olika företagar har naturligtvis ett
huvudansvar för så blir fallet. dettaatt I speciella fall kan det dock finnas
anledning att sig på olikastaten sätt, omfördelat.ex.engagerar attgenom

inom sektorn till fördel för åtgärder på olikaresurser områden riktade mot
livsmedelsindustrin.

Spelreglema för livsmedelssektom kan utvecklas från reglering till öp-
marknad, från internationell marknad tillpen internationell, från lägre

förädlade produkter till högre.
En näringspolitik för livsmedelssektom bör utvecklasny skaparsom

förutsättningar för offensiv utveckling. Det viktigt deären små ochatt
medelstora företagens situation uppmärksammas.

Rollfördelningen mellan och livsmedelssektomstaten måste dock vara
alldeles klar. Klart är inte kommeratt staten förövertaatt näring-ansvaret

omstruktureringsprocess kan endast skapa förutsättningarens utan som
kan öka utvecklingstakten.

Uppdrag

Regeringen uppdrar utredare lägga fram förslag tillatt etten ett program
främst inom nämnda områden för påskynda omvandlingenattovan av
livsmedelssektom till näringsgren med internationell konkurrenskraft. Ien
detta ingår också analys jordbrukets konkurrenskraft. Härvid bören av
sökas möjligheter till expansion och till råvaruförsörjning baserad påen ett
ekologiskt uthålligt jordbruk fokuseras påsamt nischprodukter.nya
Programmet skall bygga på branschen har huvudansvaretatt för omvand-
lingen, vissa statliga åtgärder i formatt omprioriteringar inommen när-av
ingspolitiken respektive jordbrukspolitiken kan komma branschen till
godo. Utredaren skall kartlägga hur befintliga stöd exempelvis EU:s

miljöstödstruktur- och och andra statliga insatser kan användas bättre
eller förändras-till det bättre innan stödformer föreslås. Föreslagetnya
skall fram i samarbetetas med näringen och andra intressenter. Utredaren
skall del fárdigställdata utredningar inom området och samrådaav, med

utredningarpågående betydelsehar för förslagen.som
Utredaren skall vidare lägga förslag till finansiering den höjdaav am-

bitionsnivån för miljöstödet till jordbruket regeringen föreslagit isom
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ökningföreslagna ärdenna1996/97:1. Avprop.budgetpropositionen
1999.och1998för årenofinansierademkr200

Sverigeförmöjliggör attförslagläggautredarenskallHärutöver som
fulltmiljöstödfor ut.framforhandlademed EUdenfinansiera ramen

utredaren är:gås igenomskallsärskiltområdenDe avsom
jämbördigaskall halantbruksvensktförbehövsåtgärder attVilka-

omvärldenmedvillkor
livsmedels-förädlingsgrad förochkundanpassningkvalitet,skallHur- råd-forskning,behövsVilka insatserökakunnaprodukter avindustrins

tillskall kommadettaförmarknadsföring attochföretagentillgivning
stånd

utvecklingochforskningförutformassamlad insats somskallHur en- Utred-livsmedelsindustrisvenskinombehovenlångsiktigadetillvaratar
på livs-forskningsfinansierandemed desamrådadärvid organenskallaren

medelsornrådet.
effekterochinriktningomfattning,Är FoU-insatsemasnuvarandede- ochinriktningstorlek,förändringar iföreslåskallUtredarenlämpliga

påkallat.detdärorganisation är
ökamöjligt exportenskall attdetför avbehövsåtgärder attVilka vara-

livsmedelsprodukter
till insats-tillgånglivsmedelsindustrinförbehövsåtgärder attVilka ge-

kvalitethögstavaror av
förbehövsregelverk attellerlagstiftning annatändringarVilka av- livsmedelssektomexpansionochförnyelseunderlätta aven
förslagtillkopplasskallutgiftsåtagandenökadeförslagEventuella om

Även såsomrestriktionerandrasektor.respektiveinomfinansieringom
beaktas.måstestatsstödsregleroch EG:skonkurrensneutralitetpåkrav

för vissagällerreglerdeuppmärksammassärskiltHärvid måste som
produkter.jordbruketsforexportstödformer av
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För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommit-
téer och särskilda utredare redovisning regionalpolitiska konse-om av
kvenser dir. 1992:50, offentligaatt pröva åtaganden dir.om 1994:124
och redovisa konsekvenseratt för brottslighetenom och det brottsförebyg-
gande arbetet dir. 1996:49.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete delbetänkandeettav genom
före utgången februari 1997 omfattar bl.a. frågan finansieringav som om

miljöstödet och slutbetänkande föreettav utgången maj 1997.av
Närings- och handelsdepartementet
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