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Inledning

BRUNO NILSSON
Akademiens sekreterare och VD

Samtidigt står vi inför den kanske största
förändringen av svensk jordbrukspolitik och
livsmedelssektor på flera decennier. Hur gör
vi för att utveckla ekologisk produktion och
konsumtion? Finns rätt förutsättningar för en
rejäl produktionsökning och minskade sär-
hanteringskostnader för produkter i butik?
Uppstår nya flaskhalsar när marknadsan-
delen omfattar 15–20 % och har vi lyckats lösa
de gamla?

Erfarenheten av arbetet med aktionsplaner-
na är att processen, det vill säga det engage-
mang och den kraftsamling som arbetet med-
fört, varit nog så värdefullt och utvecklings-
främjande som själva slutresultatet. Håller det
arbetssättet även framöver? Hur använder vi
våra resurser bäst för att påverka åt det håll vi
vill – och når vi dem som behöver nås?

Syftet med arbetsmötet om framtida stra-
tegier är att utifrån de erfarenheter vi har
samt de utmaningar vi ser inför framtiden, i
ett tidigt skede, komma med ideer och förslag
till hur en eventuell tredje aktionsplan bör
utformas och hur arbetet med att ta fram den-
na bör genomföras. Målsättningen är att mötet
skall ge inspiration samt resultera i ett antal
rekommendationer som kan vara vägledande
för alla berörda parter. Viktigast är att svara på
frågan: Behövs en tredje aktionsplan för ekolo-
gisk produktion och hur skall den tas fram?

Ekologiskt Forum är en öppen mötesplats för
alla som vill verka för utveckling av ekologisk
produktion. Forumet erbjuder seminarier,
konferenser och workshops där aktuella frå-
gor diskuteras, analyseras, syntetiseras och
initiativ läggs fram. Ekologiskt Forum har sin
hemvist vid Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demien (KSLA) som är en oberoende organi-
sation.

Under en period på snart tio år har den
nationella aktionsplanen för ekologiskt lant-
bruk varit ett av redskapen i arbetet med att
utveckla det ekologiska lantbruket. Den nu-
varande sträcker sig fram till och med 2005.
Jordbruksverket har nyligen fått regeringens
uppdrag att ta fram mål för ekologiskt lantbruk
fram till år 2010 (www.sjv.se, klicka på Växt,
miljö & vatten/ ekologiskt lantbruk/mål).

Flera andra länder inom EU har också an-
vänt sig av aktionsplaner dock på lite olika
sätt. I vissa fall, t.ex. i Danmark, har de i likhet
med vår varit ett verktyg för att ta fram för-
slag till konkreta åtgärder och verksamheter,
i andra mer generella skisser för att ange vilje-
inriktningar och ambitioner. EU-kommissio-
nen arbetar också sedan drygt ett år med att
ta fram ett förslag till en aktionsplan för eko-
logiskt lantbruk i Europa. Planen skall presen-
teras för ministerrådet och EU-parlamentet i
mars 2004.
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Omvärldsanalys och nuläges-
beskrivning

EU:s aktionsplan för ekologisk produktion

PER BAUMMANN
Miljösamordnare för COOP Sverige

Per Baummann har suttit med i expertgrup-
pen som arbetat med EU:s aktionsplan för
ekologisk produktion. EU-kommissionens mål
är att fatta beslut om en aktionsplan i april i år.

– Utgångspunkten för aktionsplanen är att
det än så länge finns en ganska liten marknad
för ekologiska livsmedel: knappt 2 procent
inom hela unionen. Är det då dags att skärpa
reglerna när marknadsandelen inte är större?

En aktionsplan måste ta hänsyn till att pro-
dukterna från ekologisk produktion når ut till
konsumenterna, och involvera flera ansvari-
ga myndigheter. Och det måste finnas en be-
redskap att stimulera efterfrågan och föräd-
ling av de ekologiska produkterna.

Vid en hearing i januari diskuterades be-
hovet av en översyn av reglerna. Man mena-
de bl.a. att det krävs incitament för produk-
tion och distribution, och att det är viktigt att
produkterna finns överallt, till vettiga priser.
Det påpekades att förädlingsindustrin måste
delta i arbetet med aktionsplanen, och att
marknaden – inte enbart konsumenterna – i
första hand styr efterfrågan. En studie som
redovisades vid hearingen visar att informa-
tionskampanjer inte kommer att öka efter-
frågan om priset är det främsta hindret.

Enligt en annan studie är smak, hälsa,
frånvaron av pesticider och djurvälfärd de
främsta anledningarna till att konsumenterna
handlar ekologiskt. Däremot finns det inte
någon juridisk grund för att marknadsföra
ekologiska produkter med smak och hälsa
om det inte går att peka på vetenskapligt fast-
ställda fördelar från miljö- eller hälsosyn-
punkt.

– Något som också fördes fram är att den
ekologiska produktionen leder fram till miljö-
och andra allmänna fördelar. Men miljö eller
andra kollektiva nyttigheter är inte konsu-
menternas främsta intresse.

Det är viktigt att en framtida aktionsplan
skiljer på ekologisk skötsel av mark (stöds av
allmänna medel, är inte begränsad av mark-
nadens efterfrågan), och ekologisk livsmedels-
försäljning (svarar mer mot vad som angår
konsumenten, stöds genom marknaden).

– Man har börjat ifrågasätta om regelverket
även ska vara ett regelverk för förädlingen,
och hur långt det i så fall ska gå. I vilken
utsträckning ska t.ex. konsumenterna vara
delaktiga i regelutvecklingen, eftersom för-
delarna finns i primärproduktionen?
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Fråga: Lennart Salomonsson, SLU: Vad kommer
att hända med aktionsplanen under 2004?

– Om det blir ett beslut så läggs mycket av
åtgärderna ut på olika medlemsländer, i syfte
att fullfölja aktionsplanen. Det går inte att

säga om aktionsplanen kommer att få en
direkt betydelse för den ekologiska utveck-
lingen. Men som vi sa tidigare; det kanske är
själva arbetet med aktionsplanen som är det
viktigaste.

Omvärldsanalys och nulägesbeskrivning
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Reformen av EU:s jordbrukspolitik,
ett nytt miljö- och landsbygdsprogram

CARL-JOHAN LIDÉN
Avdelningschef
Jordbruksverket

– Men de som har svårt att klara lönsam-
heten i dag kan få det svårt. Jag tror att den
nationella utformningen kommer att gynna
företag som har mycket vall och naturbetes-
mark, t.ex. ekologiska företag.

Reformen innehåller en möjlighet för med-
lemsstaterna att lägga tio procent av bidragen
i ett nationellt kuvert och använda pengarna
till exempelvis miljöförbättrande åtgärder,
marknadsföring och kvalitetsproduktion.

Nytt miljö- och landsbygds-
program
Att ta fram ett nytt miljö- och landsbygdspro-
gram för 2007–2012 innebär vissa svårigheter,
enligt Carl-Johan Lidén:
• Grundförutsättningarna har radikalt för-

ändrats genom frikopplingen. I framtiden
måste djurinnehav och annan produktion
som krävs för att nå miljömålen indirekt
delfinansieras via LBU-programmet.

• Halvtidsutvärderingen innehöll en mängd
förslag till ändringar och utredningar av
miljöprogrammet.

• En uppsjö av stödformer finns redan, nya
kommer i LBU-förordningen och här hem-
ma, t.ex. ekorörelsens REJO-stöd.

Carl-Johan nämnde bl.a. Jordbruksverkets
uppdrag att ta fram ett nytt ekomål för jord-
bruket, där de nationella miljömålen utgör ett
ramverk. Han redogjorde också för reformen
av EU:s jordbrukspolitik och ett nytt miljö-
och landsbygdsprogram.

Jordbruksreformen
Med reformen av EU:s jordbrukspolitik införs
ett så kallat gårdsstöd som kännetecknas av:
• Frikoppling – stödet erhålls även om jord-

brukaren inte producerar något. Det är ett
rent inkomststöd. Villkoret är att åker och
betesmarker ska skötas.

• Nationell utformning – medlemsstaterna
har stor frihet att själva utforma jordbruks-
politiken inom vissa ramar.

• Tvärvillkor – jordbrukaren måste följa
gällande lagstiftning inom miljö-, livsme-
delshygien- och djurmiljöområdet, samt
sköta åker och betesmark, för att få stöd.

Frikopplingen och tvärvillkoret gynnar för-
modligen lönsamma produktionsgrenar. De
har större möjligheter att behålla och utveck-
la sina marknadsandelar (nedläggningstryck-
et är lägre).
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• Miljömålsprocessen har nya åtgärder på
gång inför nästa program, t.ex. småbio-
toper i slättbygder, bevarandeprogram för
hotade arter och biotoper i odlingsland-
skapet, samt åtgärder för att ta tillvara
lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla eko-
nomibyggnader.

– Samtidigt indikerar debatten att det inte
finns så mycket nya pengar att fördela fram-
över. Vi kanske får vara glada om vi kan behål-
la det vi har i dag. Om MTR-reformen leder till
minskad produktion, vilket är sannolikt, blir
det dock inte samma behov av medel för att
minska miljöbelastningen.

Fråga: Maria Dirke, Ekologiska lantbrukarna:
Varför skulle den ekologiska produktionen
gynnas av reformen?

– De som tjänar på den är de som har
mycket vall och betesmarker, t.ex. ekologiska

odlare. De riktiga vinnarna är de som även
har djur som inte får något stöd i dag, som
hästar. Jag tror vissa kategorier generellt sett
kommer att förlora mycket pengar, t.ex. rena
spannmålsodlare. Jämför man däremot eko-
logiska och konventionella dikoproducenter
så är jag inte säker på att det är så stor skill-
nad.

Fråga: Torbjörn Pettersson, Jordbruksverket/
SLU: Vill vi ju ha fler djur på ekologiska gårdar,
men om de inte kan tillgodoräkna sig någon
produktion sedan tidigare kommer de ju att
missgynnas. Kan du säga något om det?

– Det pågår diskussioner i Bryssel om till-
lämpningsbestämmelser så detaljerna är inte
klara. Det är möjligt att köttproducenter kan
få bidragsrätter med högre belopp i vissa
situationer.

Reformen av EU:s jordbrukspolitik …
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Flaskhalsanalyser och marknadsläge
– utvärdering av det som varit och
behov för framtiden

MARIA DIRKE
Verksamhetsledare
Ekologiska lantbrukarna

ning, och inom företag som jobbar med
ekologiska livsmedel. Exempel på utbild-
ningsprogram är Bondens ekologi och
Ekobonde på besök m.m.

• Produktutveckling

Återstående
• Förbättrad tillgänglighet för ekologiska

livsmedel – alla konsumenter som frågar
efter ekologiskt ska kunna få tag i det.

• Marknadsföring – om man inte marknads-
för tappar man andelar av sitt sortiment,
det handlar om att uppmuntra konsumen-
terna att välja ekologiskt.

• Satsning på offentlig sektor ger många för-
delar.

• Pilotprojekt – analysera hinder i grossist-
ledet.

• Miljökvitto för producenter – skulle öka
incitamentet att lägga om till ekologisk
produktion.

• Export

Maria Dirke redogjorde också för nuläget och
behovet för framtiden.

– I butiksledet fungerar det i stort sett bra,
även om det finns stora skillnader mellan

Maria Dirke berättade om flaskhalsanalyser
och marknadsläget, enligt projektet Mer eko-
logisk mat som var ett samarbetsprojekt mel-
lan Ekologiska lantbrukarna, SNF, KRAV och
LRF. Projektet diskuterade bl.a. vilka hinder
som finns för den ekologiska produktionen,
vilka åtgärder som krävs, och vem som an-
svarar för att åtgärderna genomförs. (En rap-
port finns på www.ekolantbruk.se)

Projektet genomförde ett antal branschvisa
seminarier som utmynnade i en mängd åt-
gärdsförslag. Många är gemensamma för flera
branscher. Maria Dirke lyfte några exempel:

Pågående
• Aktörssamverkan – att t.ex. myndigheter,

organisationer, detaljhandel, livsmedels-
industrin och grossistledet arbetar tillsam-
mans.

• Förstärkt satsning på ekologiska animalie-
produkter – drar med sig många andra
effekter, t.ex. foderproduktion och chark-
produkter som går att utveckla när voly-
merna ökar.

• Ekologiskt forum
• Information och utbildning på alla nivåer –

gentemot konsumenter, som internutbild-
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enskilda butiker. Men när det gäller restau-
ranger, storkök och livsmedelsindustrin är ut-
vecklingen fortfarande ganska trög. Orsaken
är ofta volymproblem. Det gäller inte alla pro-
dukter, t.ex. inte mjölk, men volymen är viktig
för att komma igång med utvecklingen av
olika produkter, precis som Per Baummann
nämnde inledningsvis.

– En satsning på storhushåll skulle kunna
innebära en ökad efterfrågan och rejäl ökning
av volymerna. Att fortsätta arbeta med mark-
nadsföringen är jätteviktigt – att diskutera
och föra fram mervärdena, och ge konsumen-
terna en möjlighet att välja. Det finns också
mycket som talar för att det är viktigt att fort-
sätta satsa på profilprojekt som stöder regio-
nal och lokal utveckling. Där är vägarna mel-
lan konsument och producent korta. Det
finns en väldigt stark koppling: lokalt – eko-
logiskt.

Fråga: Åke Karlsson, Förbundet Sveriges Små-
brukare. Har ni funderat på att lägga till ”när-
producerade” i marknadsföringen av eko-
logiska produkter? Det tillför en del starka
argument för en sådan produktion, t.ex. ener-
gi- och regionalpolitiska aspekter.

– Vi är medvetna om att det är en väldigt
stark koppling. Jag tror vi kommer att se mer
av den sortens marknadsföring framöver.

Kommentar: Gunilla Andersson, Ekologiskt
marknadscentrum, Skåne. Man kan jobba bra
med ekologiska frågor på regional nivå, även
om det inte finns några ekologiska mål i de
nationella miljömålen. I Skåne har länsstyrel-
sen lagt in mål både om ekologisk produktion
och offentlig konsumtion. Man vill att 25% av
livsmedelsbudgeten ska användas till eko-
logiska produkter år 2010. Det ger en stabil
plattform att jobba från.

Flaskhalsanalyser och marknadsläge …
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Ekologisk politik i Danmark

– Aktionsplaner och andra strategiska
åtgärder

ANDERS M. KLÖCKER
Chefkonsulent
Udviklings- og Forskningskontoret
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

start”-effekt som mjölken fick i Danmark 1993.
Utmaningen är att öka marknadsandelarna
även för de förädlade produkterna.

Aktionsplaner
Den första danska aktionsplanen kom 1995
och fokuserade bl.a. på att göra omläggning-
en till ekologiskt jordbruk attraktiv, och att
säkra efterfrågan på ekologiska livsmedel.
Den andra aktionsplanen kom 1999 och foku-
serade på samma saker, men innehöll också
en del nyheter, t.ex. en ökad satsning på den
offentliga sektorn och en utveckling av miljö-
och naturparametrar.

– Om man ska säga något specifikt om våra
aktionsplaner så är det att vi inte har definie-
rat några kvantitativa mål i procent av mark-
nadsandelar eller annat. Vi har försökt göra
prognoser, men vi har inte förpliktat oss att
nå vissa mål. Det är en klar skillnad jämfört
med den svenska modellen.

– Enligt min mening har processen med
aktionsplaner präglats av kreativitet. Alla har
fått säga sitt, vilket har varit bra. Vi har inte

Anders Klöcker redogjorde för arbetet med
aktionsplaner och utvärderingar i Danmark.
Inledningsvis gav han en kort inblick i dags-
läget för den danska ekologiska produktio-
nen.

Dansk ekologisk produktion
Antalet jordbruk som lades om till ekologisk
produktion ökade snabbt mellan 1995–2000,
men därefter har ökningen bromsats upp och
det finns tecken på en liten minskning 2003.
Arealminskningen verkar inte bli lika stor som
minskningen i antalet företag. Det är samma
tendens som i det konventionella jordbruket;
en strukturomvandling mot större jordbruks-
företag.

– Avsättningen av ekologiska produkter
har legat på en stabil nivå, omkring fem pro-
cent, sedan 1999. Den största delen utgörs av
basprodukter, t.ex. havregryn och mjölk. En
intressant förändring är att nötköttet har ökat
sina marknadsandelar; kanske en effekt av en
prisnedsättningskampanj. En strategisk sats-
ning som kanske kan ge köttet samma ”kick
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haft några fasta ramar, inte heller ekonomis-
ka. Det har inte funnits X antal miljoner för att
implementera aktionsplanen.

De danska aktionsplanerna betraktas som
en succé och man har haft en löpande, årlig
rapportering genom hela processen.

– Det är ett jättestort arbete att rapportera
alla detaljer, men det fanns en strategi för hur
det skulle gå till. Det var en bra, debattska-
pande process som satte fokus på de viktiga
frågorna och täckte in många, olika politiska
områden.

Anders Klöcker menar dock att arbetet
med aktionsplaner är svårt. Det krävs en stor,
samlad strategi, och man måste inkludera
väldigt många parter. Risken finns att det till
slut blir det för många.

Delstrategier
Efter den andra aktionsplanen har man i Dan-
mark valt att arbeta med delstrategier.

Dels en strategi som gäller det offentliga
området. Offentliga institutioner har kunnat
ansöka om medel till bl.a. projekt som startas
i en omläggningssituation, t.ex. till kontrollan-
ter. 50 miljoner DKr har fördelats under 5 år.

– Vi har precis tillsatt en extern utvärdering
för att se vad satsningen har lett till. Vilka
marknads- och nätverkseffekter det har blivit.
Hur många vi har nått – även de som inte har
fått pengar. Någon sorts ”cost-benefit”-analys
kommer att göras.

Det finns också en strategi för en europeisk
aktionsplan. På konferensen Organic food and
farming, i maj 2001, antogs ett dokument som
sätter press på kommissionen.

– Det tog längre tid än vi hade räknat med,
men nu verkar det till sist bli en aktionsplan.
Allt tyder på att den kommer att bli väldigt
omfattande och förpliktande. Den kommer att
sätta fokus på de ekologiska frågorna i Euro-
pa och få fart på utvecklingen i olika länder.

Exportstrategin består av en verksamhets-,
en bransch- och en myndighetsdel, och är

bl.a. inriktad på produktutveckling, mark-
nadsföring och bilaterala exportförhandling-
ar (t.ex. med KRAV och Soil Association).

GMO-strategin innehåller bl.a. regler för
odling, som avståndskrav och odlingsinter-
vall, men också krav på utbildning av GMO-
odlare, informationsplikt till grannar m.m.

Informationskampanjen fokuserades på att
öka kunskapen om ekologiska principer och
få ett nära samarbete mellan producenter och
detaljhandeln. Resultatet är bl.a. att fler kän-
ner till ekomarknaden och att tilltron till
kontrollen har ökat. En liten försäljnings-
ökning har också kunnat uppmätas.

Den ekologiska kampanjen är en uppfölj-
ning på informationskampanjen. Den ska bl.a.
informera allmänt om ekologi, bibehålla och
öka kunskaperna om ekomarknaden, och den
danska ekomärkningen och EU:s ekologotyp.
Kampanjen är ett samarbete med konsumen-
ter, producenter och detaljhandeln. Budgeten
är på ca 10,5 miljoner Dkr på två år, och unge-
fär hälften finansieras av EU.

Det nordiskt-baltiska marknadsprojektet är
en uppföljning på Hamar-seminariet 2002.
Målet är att ta fram en handlingsplan för att
utveckla den ekologiska marknaden i regio-
nen, bl.a. genom att identifiera problem/hin-
der, lösningar och undersöka finansieringen.

Dialog och marknadsföring
Anders Klöcker avslutade med att säga att
det ekologiska området är väldigt brett och
att arbetet med aktionsplaner kräver en dia-
log med många parter för att få med rätt in-
tressenter. Han anser också att utvecklingen
inom området delvis påverkas av faktorer
som inte kan styras.

– Problem som uppstår i den konventionel-
la produktionen kan vi inte göra så mycket åt,
men vi kan påverka ramarna, det som sker på
marknaden, och se till att det fungerar.

Han menade också att man i Danmark
redan har nått de konsumenter som efterfrå-

Ekologisk politik i Danmark
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gar ekologiska produkter, de som tycker att
priset inte betyder allt.

– För att nå fler måste vi närma oss män-
niskor som är intresserade av ekologi en dag,
en snygg förpackning nästa och något exo-
tiskt den tredje. De som tycker att priset be-
tyder en del, men där produkten måste kopp-
las till livsstilen för att de ska bli intresserade.
För den gruppen är ekologi bara en bak-
grundsfaktor. Det innebär att vi måste mark-
nadsföra det ekologiska, utseendet, smaken
och andra parametrar. Det är en tuff utmaning
för de ekologiska producenterna.

– Jag tror också att om vi förväntar oss att
våra ekologiska aktörer ska leva upp till de
kraven – då tar vi livet av dem! Men vi måste
lära av varandra och handla av varandra över
gränserna. Då kan vi få tillgång till nya kunska-
per och nya spännande produkter.

Fråga: Lennart Salomonsson, SLU. Kan du
motivera varför du inte vill sjösätta en tredje
aktionsplan?

– Ett argument är att man måste dra in så
många människor i processen. Och att alla
som deltar måste få något med sig hem. Det
blir väldigt brett och risken är att strategin
blir så bred att den saknar fokus. Delstrate-
gierna bygger på aktionsplanerna, men vi har
kunnat göra dem mer precisa.

– Ett annat argument är att ekologin är
gränsöverskridande och det är viktigt att tän-
ka i regionala, internationella strategier. Nu
får vi en europeisk aktionsplan och jag ser
gärna att arbetet leder till en regional aktions-
plan som sträcker sig bortom Östersjön. Det
är ett område med stora ekologiska skillnader
men det bör gå att finna många gemensamma
intressen och en gemensam strategi som kan
kopplas till EU-processen.

Fråga: Carl-Johan Lidén, SJV: Du har inte nämnt
något om stöd till ekologisk produktion, spe-
lar det någon roll för utvecklingen?

– Vi har haft stödprogram som nog tillhört
de bästa i Europa. De fortsätter. Och vi får ett

nytt stöd som är riktat till ett miljövänligt
jordbruk. Det blir lite enklare och är differen-
tierat till olika produktionsgrenar. Men det
blir färre medel till innovations- och produkt-
utveckling, till informationssatsningar och
NGO:s.

Fråga: Kjell Ivarsson, LRF. Det låter som om
ni är mer engagerade i processen med EU:s
aktionsplan, och inte bara väntar på resulta-
tet?

– Vi bidrog i processen som ledde fram till
rådets slutsatser som antogs på december-
mötet förra året. Slutsatserna är väldigt in-
tressanta. Man kan säga att de är riktlinjer för
aktionsplanen. Och vi bidrar förstås i de olika
fora där vi är med. Men det är kommissionens
aktionsplan och det är ingen offentlighet
kring arbetet. Det organisatoriska, uppifrån
styrda, sättet att arbeta med en aktionsplan
kan man klara sig utan. Jag har själv suttit
med i rådets arbetsgrupper och på andra stäl-
len, men vi kan inte påverka vad som skrivs.

Fråga: Jan Pettersson, SLU. Det känns ju lite
pessimistisk när du säger att ni redan har
fångat in de konsumenter som är intresserade
av de här produkterna. När det gäller pestici-
der så har vi haft en stor användning i frukt-
produktion under senare år. Förändrade res-
triktioner, här och i resten av världen, håller
på att ändra strategierna. Man har t.ex. börjat
använda feromoner för att bekämpa frukt-
trädsfjärilar. Tror du att den typen av debatt
påverkar köparna? Kommer det att få genom-
slag även i köparledet?

– Jag håller med om att det vore trist om vi
redan är klara med de konsumenter som är
oroliga för miljön och som är intresserade av
pesticidanvändningen. I den kampanj vi be-
drev 2003 skulle vi välja 4 huvudbudskap
kring miljö och djurvälfärd. Det var svårt att
välja ut områden som var så säkra att det inte
fanns några undantag. För att vi som offentlig
myndighet ska kunna föra ut kampanjen får
det inte gå att ifrågasätta budskapet. Och då

A. M. Klöckner
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valde vi bort pesticider eftersom det finns
undantag. Pesticider är inget entydigt be-
grepp.

– Jag tror en del av utmaningen är hur eko-
login ska kunna marknadsföra sig själv på
längre sikt – utan undantag. Självklart hade
sektorn inte kunnat bli så stor som den är om
man hela tiden hade varit fullständigt kon-
sekvent. Från samhällssynpunkt har det varit
bra att ha regler som man har ändrat i rätt
riktning, och det är strategiskt viktigare att
ändra på vissa områden än andra. Jag tror
pesticider hör dit. För det är något som
många konsumenter associerar till när de
nämner ekologiskt.

Ekologisk politik i Danmark

Fråga: Maria Gardfjell, COOP Sverige. Varför
tror du att man i Danmark har varit så öppna
när det gäller stöd, bidrag och samarbete
med det privata näringslivet, och olika före-
tagsaktörer, när man i Sverige har varit så res-
triktiva?

– Sverige borde ha samma förutsättningar
för öppenhet som Danmark. Jag tror man
lyckades välja rätt tidpunkt i Danmark för att
bli eniga om att det var bra med en gemen-
sam ekologisk märkning. Vi har också fokuse-
rat på en offentlig process som skulle involve-
ra många aktörer. I många andra länder är
ekologin något privat, något som för sköta sig
själv.
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Eftermiddagens gruppdiskussioner
Eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussioner samt redovisning av gruppernas slutsatser.

Grupp 1 – Hur kan ett nytt mål för ekologisk
produktion se ut?

de att det är viktigt att samordna mål för mat,
miljö och hälsa. Det är viktigt med en positiv
viljeyttring – mål och strategier ska sikta på
utveckling av den ekologiska produktionen.
Man ansåg också att det behövs både miljöer-
sättning och marknadssatsningar (”push and
pull”) för att driva den ekologiska produktio-
nen framåt. När det gäller marknadssatsning-
ar ansåg gruppen att den offentliga sektorn är
viktig. Och man menade att berörda aktörer
måste vara delaktiga om målet ska bli mer än
en pappersprodukt. Slutligen påpekade man
att det är viktigt att hela livsmedelskedjan be-
aktas, och att målkonflikter uppmärksammas.

Fråga: Ann-Marie Dock Gustavsson, SJV. Är
samhällets miljömål med?

– Vi kom fram till att det finns produktions-
konsumtions- och mål även samhällsmål. När
samhället sätter ekologiska mål har det varit
väldigt fokuserat kring miljömål. Men vi me-
nar att från samhällets sida finns det också
mål med folkhälsoaspekter.

Vilket slags mål (kvantitativt eller kvalitativt)
ger bäst positiv utveckling och varför? Hur kan
det formuleras?

Hur ska målet arbetas fram och vem äger frå-
gan? Hur arbetar vi vidare?

Hur kan mål och medel samverka?

Grupp 1 diskuterade frågan om ett nytt mål
för ekologisk produktion ur många olika syn-
vinklar och man ansåg att några centrala
punkter är att:
• målet bör riktas mot både kvalitet/miljö-

nytta och kvantitet på produktionen
• certifierad produktion är viktig för mark-

nadskopplingen
• målet kan vara inriktat på produktion och/

eller konsumtion
• vissa län har regionala mål – utnyttja det!

Gruppen pekade också på att ekologisk pro-
duktion inte är en isolerad företeelse och bör
kopplas till det övriga samhället. Man mena-

,
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Grupp 2 – Behövs en tredje aktionsplan och
hur ska den i så fall tas fram?

Gruppen var enig om att det behövs en ny
aktionsplan. Processen är minst lika viktig
som resultatet och man menade att det är
viktigt att många aktörer – myndigheter, orga-
nisationer och näringsliv – är med tidigt i pro-
cessen. Det skapar nätverk och fokuserar på
vad som är viktigast. Arbetet ska vara kopp-
lat till miljömålsarbetet och harmonisera med
EU:s aktionsplan. Aktionsplanen bör också
kopplas till kommande forskningsprogram,
den nya jordbrukspolitiken och nuvarande
miljöarbete

I arbetet med att ta fram en aktionsplan
bör grupper träffas och knyta partnerskap.
Deltagarna bör blicka in i framtiden, ta fram
exempel på bra åtgärder, t.ex. från Danmark,
och driva utvecklingen framåt.

Aktionsplanen är ett ”committment” för
aktörerna. Den visar att olika parter har del-
tagit och lovat att arbeta för uppsatta mål.
Den kan också vara en vägledning, t.ex. när
nya medel ska fördelas. Planen fungerar även
som en ”blåslampa” för olika områden. Det
behövs överenskommelser mellan olika par-
ter på marknaden, men man kan inte lägga
över det strategiska arbetet på marknaden.

Vilken strategi kan bäst utveckla ekologisk pro-
duktion?

Hur ska strategin byggas upp, med utgångs-
punkt i aktuella förutsättningar (mål, politik,
flaskhalsar)?

Gruppens synpunkter på strategin:
• Marknadsinriktad
• Konsumtions- och produktionsmål

• Uppmuntra produktutveckling och vidare-
förädling

• Premiera konsumtion, både privat och
offentlig

• Få med de stora aktörerna
• Bonussystem för mer ekologiska produk-

ter

Arbetet har två delar: konsumentnyttan som
fungerar på marknaden, och samhällsnyttan
som kanske inte genererar någon produkt (på
marknaden).

Strategin ska fokusera på några viktiga
områden för få arbetet mer samlat. Ger man
en bra stimulans till något område kan det
ofta ge en ”snöbollseffekt”, t.ex. när det gäller
produktutveckling. Mer medel måste gå till
utvecklingsarbete och forskning, gärna i ett
nordiskt eller nordeuropeiskt perspektiv. Den
svenska aktionsplanen skulle kunna fokusera
på t.ex. miljömål och folkhälsoperspektiv,
medan andra länder kan fokusera på andra
områden. Tidsperspektivet är också viktigt.
Man ska inte stirra på tillfälliga flaskhalsar
utan ha en mer långsiktig strategi. Det är vik-
tigt med kontinuerlig information, samord-
ning, och utvärdering av verksamheten för att
få kunskap om hur strategin fungerar.

Vilka aktörer skall medverka och på vilket sätt?

Gruppen tog fram många förslag på aktörer,
bl.a. följande:
• Livsmedelsindustrin
• Hotell- och restaurang
• Handeln
• Landstingsförbund

Gruppdiskussioner
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• Kommunförbund
• CUL
• AMS
• Glesbygdsverk
• Konsumentorganisationer
• Andra myndigheter och departement
• + alla intressenter i Ekologiskt forum

Gruppen underströk vikten av att inbjuda
så många aktörer som möjligt i arbetet med
aktionsplanen. Någon undrade om en myn-
dighet är rätt instans att ta initiativ, men flera
var eniga om att det behövs en neutral plats,
exempelvis Jordbruksverket eller Ekologiskt
forum. Alla önskade att processen skulle bli
bättre än vid arbetet med den senaste ak-
tionsplanen.

Ekologiskt lantbruk är som företeelse
mycket brett och spänner över många om-
råden. Ansvaret för t.ex. miljökvalitetsmålen
fördelas mellan flera myndigheter och det är
därför inte bara Jordbruksverket som berörs
av en aktionsplan. Gruppen undrade: Vem tar
initiativet och vem ska hålla ihop arbetet med
en ekologisk aktionsplan? Denna fråga fördes
vidare till redovisningen och Kjell Ivarsson
lovade att Ekologiskt forum skulle ta ett
ansvar i detta skede och föra frågan framåt.

Fråga: Jan Petterson. Diskuterade ni vilket tids-
perspektiv aktionsplanen ska ha? Och vilket
framtidsscenario man kan tänka sig om man
t.ex. ser tio år framåt? Trots allt är det ju en
ganska långsiktig förändring hela verksam-
heten syftar till.

– Ja, vi pratade en del om tidsperspektiv. Vi
har målet år 2010, men det är viktigt att titta
ännu längre fram och inte bara på flaskhals-
arna, för marknaden är väldigt föränderlig. Vi
sa också att offentlig konsumtion är jättevik-
tig – den kan hjälpa till att få produktionen
över tröskelvärdena när det inte går på annat
sätt.

Fråga: NN. Hur får vi en dialog med konsu-
menterna kring kopplingen mellan valet av
föda och viktiga frågor som t.ex. klimatföränd-
ringar, närproducerat och jordens överlev-
nad? Den dialogen måste vi få igång om vi ska
få en ökad kundkrets.

– Vi menar att det är viktigt att nå konsu-
menterna. Både i butik – och då måste det
vara väldigt korta budskap – och hemma i TV-
soffan där man kan få fram ett annat budskap.
Inte bara via konsumentorganisationerna,
utan genom marknadsföring.

Fråga: Marita Axelsson, Konsumentverket. Man
skulle också kunna tänka sig frivilliga överens-
kommelser med t.ex. Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, livsmedelsindustrin el-
ler detaljhandeln. Man ”committar” sig och
gör skriftliga överenskommelser.

– Ja, det var det vi menade med ”committ-
ments” och överenskommelser. Att det är vik-
tigt att involvera aktörerna. Är man involve-
rad har man också en skyldighet att utföra
någonting.

Kommentar: Lennart Salomonsson. I vår grupp
kom det också upp att det centrala inte är att
ersätta en konventionell morot med en KRAV-
märkt, t.ex. när det gäller skolkök. Det viktiga
är att få ut budskapet om varför vi vill få mer
KRAV-morötter. Och koppla det till en ökad
medvetenhet i t.ex. skolorna om hur måltiden
och matens bakgrund är kopplad till samhäl-
let i stort.

Kommentar: NN. Det är viktigt att inte bara lita
till konsumenterna när det gäller efterfrågan.
För de gör inte som de säger; handlar inte
miljömärkt i den utsträckning de uppger. Det
måste även finnas ett övergripande stöd på
samhällsnivå, t.ex. offentlig upphandling av
miljömärkta varor. Det behövs både konsu-
menttryck och hjälp från samhället.

Gruppdiskussioner
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Grupp 3 – Animalieproduktion – mjölk, kött
och ägg

kyckling på samma storskaliga sätt? Vi kanske
måste ha en helt annan inriktning.

Det är också ett problem att det är samma
distributionskanaler för ekologiskt som för
konventionellt. Det kan vara bra ibland, men
dåligt andra gånger.

Vad är möjligt att producera och förädla i
närområdet? Och vad vill konsumenterna ha
i närområdet? Det är viktigt att nyttja de kraf-
ter som finns lokalt. Och gruppen ansåg att
det är viktigt att fundera över vad som är
möjligt att förädla och vad konsumenterna
faktiskt vill ha.

Vilka flaskhalsar finns?

Volymen på den ekologiska produktionen
nämndes som exempel på en flaskhals. Grup-
pen ansåg att storhushållen kan bidra till en
volymökning. Förädlare bör få stöd för att
utveckla nya produkter och man undrade
varför de inte deltar på Ekologiskt forum.

En annan flaskhals är att dagens ekopro-
dukter är kopior av konventionella produkter.
Det finns mellanmjölk och ekologisk mellan-
mjölk osv., men ekologiskt representerar inga
speciella produkter. Förutom A-filen som bara
är ekologisk. Och försäljningen är densamma.
Varför inte göra på samma sätt med fler pro-
dukter? När företag har både konventionella
och ekologiska produkter ligger särskiljnings-
fördyrningen oftast på den ekologiska, vilket
gör den dyrare.

Ett problem i äggproduktionen är förbudet
mot aminosyror. I dag är det tillåtet att använ-
da KRAV-godkänt fiskmjöl från Indien som ett

Hur kan marknaden utvecklas? (nyckelom-
råden och fokus)

Nya produkter och/eller nya marknader – vilka
möjligheter och framgångsfaktorer finns?

Grupp 3 ansåg bl.a. att storhushåll är en
nyckelfaktor för att få fart på ägg-, mjölk- och
köttmarknaden. Och det är viktigt att se över
reglerna för förädlingen så man får ut de eko-
logiska produkterna. Ekologiskt får inte bara
blir råvaror, som en köttbit, utan kunna bli en
korv också. Gruppens diskussion mynnade i
att man kanske bör följa KRAV:s regler för pro-
duktionen, men EU:s för förädlingen.

Marknaden måste också tänka ekologiskt.
Storhushållen måste ha bestämt sig för att
tänka ekologiskt; man kan inte beställa flera
ton ekologisk köttfärs ena veckan och något
annat nästa.

Gruppen menade också att närproducerat
många gånger kan vara starkare och tydliga-
re för konsumenten än vad KRAV-märket är.
Som exempel nämndes projekt ”Mälarhags-
kött” som många konsumenter väljer framför
KRAV-kött. När båda finns, som i Kaprifolkött,
blir det en ännu starkare koppling för konsu-
menterna.

Grupp 3 undrade om det går att göra stor-
skalig småskalighet och få fördelarna från
båda produktionsformerna? Går det att ha
småskalighet i ett storskaligt land som Sve-
rige, där det bor få människor på en stor yta.
Är det t.ex. rimligt att översätta konventionell
kycklingproduktion till ekologisk? Eller måste
vi bestämma att det inte går att producera

Gruppdiskussioner
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proteinkomplement. Men hur ekologiskt är
det att producera svenska ägg på indisk fisk?
Skulle det inte finnas miljömässiga fördelar
med att i stället ha syntetiska aminosyror?

Kompletterande kommentar från gruppen:
Förutom lokala samverkansgrupper tog vi
också upp branschvisa grupper, som på kött-
sidan. Något som andra branscher också
skulle kunna ta upp. Vi sa också när det gäller
djurhälsa, att vi är ett stort land med liten
befolkning, liten produktion och stora ytor.
Jämfört med många andra länder har vi en
outnyttjad potential. Svårigheten är att kvan-
tifiera den.

Ett inlägg från åhörarna: I dag är köttprodu-
centerna hänvisade till en storskalig struktur.
Det blir längre och längre mellan slakterierna.
Det måste finnas möjlighet att utveckla en
mer småskalig struktur, som t.ex. i Österrike,
Tyskland, Frankrike osv. I april är det en
debatt i riksdagen som handlar om småskalig
slakt och småskaliga livsmedelsföretag. Det
är viktigt att vi trycker på från flera håll här,
bl.a. från Ekologiska lantbrukarna. Det är
också viktigt med tanke på den nya jord-
brukspolitiken där man kan få EU-stöd utan
produktionskrav. Det drabbar inte minst den
småskaliga djurhållningen i mellan- och
skogsbygderna.

Gruppdiskussioner
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Grupp 4 – Vegetabilieproduktion – spannmål,
frukt och grönt

• Kvalitet och kvantitet – fritidsodlingen mås-
te involveras, t.ex. vid en storskalig sats-
ning på äpplen, och egen odling kan vara
en viktig väg till ökad försäljning i butik.

Gruppen anser att ett mål för aktionsplanen
måste vara att öka den ekologiska odlingen.
Man föreslog två sätt:
• att öka den ekologiska odling som får stöd

i dag – för att få fler KRAV-certifierade och
fler produkter som når ut till konsument,

• att sätta upp mål för hur odlingen kan öka
i viktiga områden, t.ex. i Skåne och andra
slättbygder – det bör finnas en strategi för
hur odlingen kan ökas, och särskilda mål
för vad som ska uppnås, t.ex. minskad an-
vändning av bekämpningsmedel på den
andel som ökar.

Grupp 4 ansåg också att det är viktigt att stöd-
ja nya producenter – förädlare, handel och
andra aktörer – som vill starta ekologisk pro-
duktion. I dag är det ett problem med få och
stora leverantörer, t.ex. på brödsidan. Grup-
pen menade att det behövs resurser och
marknadsstödjande åtgärder för att nya pro-
ducenter ska våga och kunna satsa på ekolo-
gisk mat. Det är viktigt att staten inte bara
stödjer lantbruksföretag, utan även andra
företag. Det är även viktigt att identifiera
nyckelaktörer som behöver kunskap, t.ex. in-
köpare och strategiska personer i livsmedels-
industrin. De måste vara delaktiga i utveck-
lingen.

Gruppen undrade också vem som tar an-
svaret för att det går framåt för den konven-
tionella livsmedelsindustrin och handeln.

Gruppdiskussioner

Hur kan marknaden utvecklas? (nyckelom-
råden och fokus)

Nya produkter och/eller nya marknader
– vilka möjligheter och framgångsfaktorer
finns?

Vilka flaskhalsar finns?

Diskussionen utgick i hög utsträckning från
konsumenten: hur man når fram, utbildar, in-
formerar och för en dialog kring ekologiska
livsmedel osv. Grupp 4 tryckte på att det verk-
ligen handlar om att föra en dialog, inte en
envägskommunikation.

Man menade att några saker kan vara sär-
skilt intressanta för att nå ut till konsumenter-
na:
• Marknadsföring – kunskaperna hos före-

tagen (handel, förädling, övriga) måste tas
tillvara.

• Skolan – bl.a. utbildning av hemkunskaps-
lärare för att nå ut till ungdomarna.

• Nyblivna föräldrar – fånga upp intresset för
hälsa, miljö, ekologiska livsmedel m.m.

• Information om råvaror – fånga upp allmän-
hetens matintresse, koppla det till hur
maten har producerats och vad ekologiskt
jordbruk är.

• Folkhälsa – det finns en stark koppling till
ekologisk mat och livsstilsfrågor.

• Grönsakskonsumtion – gruppen anser att
ökad konsumtion av ekologiska grönsaker
kan bidra till bättre folkhälsa.

• Ekologiskt i ett större sammanhang – det är
viktigt att titta på andra länder och hur
man kan arbeta med ekologiska, etiska,
handel, sociala och rättvisefrågor.
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Man kan inte förutsätta att det bara är små-
skaliga, ekologiska företag som kommer att
satsa. Man ville också se en satsning på mer
strategisk forskning, och ansåg att det saknas
både högre forskning och professorer inom
området.

Slutligen lyftes två saker som kan bli fram-
tida flaskhalsar. Den första rör debatten kring
att sälja i stormarknader eller i gårdsbutiker.
Gruppen menade att det är viktigt att satsa
parallellt på både ”mainstreem”-försäljningen
och den utvecklade nischen – de kan dra nytta
av varandra. Den andra frågan är den om

Gruppdiskussioner

svenskt eller importerat. Gruppen ansåg att
det måste gå att sälja olika livsmedel året runt
och tryckte på att det är viktigt att ta reda på
vad konsumenterna tycker. Många som köper
ekologiskt tycker också om närproducerad,
svensk mat. För att kunna leva här i norr mås-
te vi importera omkring hälften av vår mat,
och då kanske det är extra viktigt att just den
delen är ekologisk. Av miljöskäl.

Kommentar, Ann-Marie Dock Gustafsson: Det
är viktigt att ha med både små- och storskalig
förädling i det fortsatta aktionsplanearbetet.
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Slutdiskussion

Inger Källander. Det har varit en bra diskus-
sion i dag och många intressanta förslag. Jag
undrar vilket som blir nästa steg i mål- och
aktionsplansarbetet? Det framgår ju i dag att
det finns ett stort intresse av att involvera
många aktörer och ha en fortsatt, öppen pla-
nering.

Kjell Ivarsson: Det här kan väl Ekologiskt
forum ta på sig att jobba vidare med? Då är
det någon som äger frågan och för den fram-
åt. Vi vet ju inte heller vilka pengar det hand-
lar om och vad regeringen och andra aktörer
vill. I gruppen har vi varit överens om att det
är viktigt att alla aktörer träffas och att pro-
cessen i sig har ett värde. Och vi har fått
många synpunkter på vad som är flaskhalsar,
från jord till bord. Att Ekologiskt forum tar på
sig frågan kan vara ett sätt att undvika att den
faller mellan stolarna.

Carl-Johan Lidén: I målarbetet som vi bedriver
finns också en möjlighet att säga hur vi ska gå

vidare med olika åtgärder. Vi har något halv-
år på oss att fundera på vad vi tycker kan vara
lämpligt att ha med.

Göte Frid: Vi pratade också om att upplägg-
ningen av arbetet beror på vad olika aktörer
vill. Vad finns det för politiskt intresse och
vilja i de här frågorna; vad vill näringen, rörel-
sen osv. Genom Ekologiskt forum kan vi föra
våra synpunkter vidare när vi redovisar
målen om ett halvår, som Carl-Johan säger. I
det arbetet är många involverade och vi har
lite tid att tänka och se hur vi går vidare efter
i dag.

Moderator Göte Frid avslutade med att tacka
alla deltagare för en bra workshop och hop-
pades att det man kommit fram till skulle vara
värdefullt i det framtida arbetet. Han tackade
också KSLA för att Ekologiskt forum fått vara
där; en plats som förmodligen passar bra för
många.
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