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Behöver vi SUB, SGB och GTS? Räcker det 
inte med Krav?

Högt skydd

Övriga Europa Sverige

Lågt 
skydd

Tradition NaturenKonsumentassociationer

skydd
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Studie 1. Fördelar för producenter och 
konsumenter

Fördelar för producentenProdukter
• Högre mjölkpris (råvara)
• Högre pris jämfört med konventionella produkter
• Tillgång till nyckelmarknader
• Stabilitet i försäljningen och i lönsamheten

1. Baena Olivolja  
Ursprung Spanien
2. Boerenkaas –
Ursprung Nederländerna
3 Comté ost • Bidrar till regional utveckling genom ökat intresse för att 

besöka regionen
• Skapar eller bidrar till att bibehålla arbetstillfällen i 

primärproduktion
• Lägre rationaliseringstakt jämfört med konventionell

3. Comté ost 
Ursprung Frankrike
4. Dehesa de 
Extremadura
Skinka
U S i • Lägre rationaliseringstakt jämfört med konventionell 

mjölkproduktion
• Ökad kvalitetsmedvetenhet
• Lyfter även andra producenter från orten utan certifiering
Fördelar för konsumenten

Ursprung Spanien
5. Parmigiano-Reggiano 
Ursprung Italien

Fördelar för konsumenten
• Överlägsen organeoleptisk kvalitet
• Produktsäkerhet
• Traditionell produkt
• Garanterad kvalitet• Garanterad kvalitet
• Djurhänsyn (till exempel längre livslängd)

Källa: Gay, S. H., Economics of food quality assurance and certification 
h d ithi i t t d l h i Fi l R t 2006
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schemes managed within an integrated supply chain, Final Report, 2006



Nackdelar/kostnader för producenterNackdelar/kostnader för producenter

K t d fö d t
Produkter

Kostnader för producenter
• Ökade kontroller
• Ökade kostnader för kontroll av 

li d l h i

1. Baena Olivolja  
Ursprung Spanien
2. Boerenkaas –
Ursprung Nederländerna
3 Comté ost livsmedelshygien, 

produktionsprocess och certifiering 
(kostnadsnivå skiljer sig från land till 
land)

3. Comté ost 
Ursprung Frankrike
4. Dehesa de 
Extremadura
Skinka
U S i land)

• Kvotavgifter vid överskridande av 
egna kvoten (t ex Comté 2 € per kilo)

• Högre produktionskostnader än 

Ursprung Spanien
5. Parmigiano-Reggiano 
Ursprung Italien

g p
konventionell produktion

• Ökad administration
Kostnader för samhället
• Subventioner (t ex INAO betalar 75% 

av kostnaden för kontroll)
• Viss administrativt stöd
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Var certifieringen värd mödan? Studie 2Var certifieringen värd mödan? Studie 2.

Produkter
1. Esrom
2. Fetaost
3. Fromage de Herve

Upplevt värde –
genomsnitt
(antal över g

4. Jambom d´Ardenne
5. Jamón de Teruel
6. Jersey Royal Potatoes
7. Lubecker Marzipan

(antal över 
genomsnittet)

Lönsamhet 2,5 (7 av 16)
8. Mela val di non
9. Toscano
10. Sitia Lasithi Kritis
11. Spreewälder Gurken
12. Svecia

Stabilitet 3,0 (7 av 16)

13. Turrón de Alicante
14. Volaille de Bresse
15. Whistable Oysters
16. Riz de Camargue

Rykte 3,5 (8 av 16)

Tillgång till 
marknadskanaler

2,9 (9 av 16)
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Källa: London Economics, Evaluation of the CAP policy on protected designations of origin (PDO) 
and protected geographical indications (PGI), Final report, 2008.



För och nackdelar studie 3För och nackdelar – studie 3
Främsta fördelar
S i G il l Al kä Pi ó B j T i QSvecia Gailtaler Almkäse Picón Bejes Tresviso, Quesucos 

de Liebana och Queso de 
Nata de Cantabria

Eff kti t k dd P i i fö d t + Ök d i täkt fö d tEffektivt skydd

Hög potential vid 
exportsatsning

Prispremier för producenter + 
ökade intäker

Bromsar avfolkning på
landsbygden, skapar 

b t tillfäll di kt i

Ökade intäkter för producenterna
Bromsar avfolkning på

landsbygden, skapar 
arbetstillfällen direkt i 

d kti h i di ktarbetstillfällen direkt i 
produktionen och indirekt 
inom restaurang och 
turismsektorn.

G lj d kt fö h l i

produktionen och indirekt 
inom restaurang och 
turismsektorn.

Galjonsprodukt för hela regionen.
Galjonsprodukt för hela regionen

Främsta nackdelar
Certifieringen okänd Hög kostnad för ansökan Kraftigt ökad byråkratiCertifieringen okänd 

för konsumenten 
och producenten

Hög kostnad för ansökan 
(finansierats 100% av EU)

Höga kontrollkostnader

Kraftigt ökad byråkrati 
(Myndigheten ODECA 
skapades för att hantera 
administrationen)
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Källor: Ostfrämjandet Sverige, Kärnten Agrarmarketing Österrike och ODECA Spanien



Konstaterade icke ekonomiska effekter  1-
Quesúcos de Liébana och Picón Bejes Tresviso

B d if i k h b åd b ö• Betesdrift i skogs- och bergsområden – bevarar öppna 
landskap och minskar risken för skogsbränder

Källa: Kantabriska 
Jordbruks-, Fiske- och 
Miljöministerium

10-04-14 Sid 7



Konstaterade icke ekonomiska effekter  2-
Quesúcos de Liébana och Picón Bejes Tresviso

• Bevarande av ursprungsraser – Tudanca-kor, två lokala getraser 
(Pirenáica och Cabra de los Picos de Europa), samt en ras av lokala får 
(Lacha). Exempel: Mellan 1955 och 1982 minskade Tudanca 
populationen från 28 tusen till 10 tusen djur. Andra mindre lokala raser 
minskade från 691 tusen till 31 tusen under samma period Vissa (t exminskade från 691 tusen till 31 tusen under samma period. Vissa (t ex 
Mantequera Leonesa och Murciana) försvann helt. Frisiska ökade i antal 
från 358 tusen till 1271 tusen under samma period 

Källa: KantabriensKälla: Kantabriens 
offentliga statistik
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Konstaterade icke ekonomiska effekter  3-
Quesúcos de Liébana och Picón Bejes Tresviso

Bä i l h l jäl fö d• Bättre regionalt och ruralt självförtroende
”Den 15 maj 962 sålde Maticia och hennes nevö Vicente sin gård  i Floranes 

till Sabarico och hans fru Vistrilli. I ”truequen” citeras sju ”cassios” enligt 
d k t t h k i S t T ibi d Liéb ”dokumentet hos munkarna i Santo Toribio de Liébana”.

”Från 1492 med anledning av att vi upptäckte Amerika, blev våra rökta ostar, 
på grund av sin goda kvalitet, mycket uppskattade av båtbesättningarna 

l d d hå d ä t f å S i ”som genomlevde dessa hårda äventyr från Spanien”

Källor:

Manuel LainzManuel Lainz, 
ODECA

Professor Eloy 
Gomez de Pellón
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Tack!
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