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Inledning

Ekologiskt forum är en öppen mötesplats för
disussion om ekologisk produktion, inledde
akademiens VD Bruno Nilsson. Ekologiskt
Forum bildades under 2002. Dåvarande jord-
bruksministern föreslog att KSLA, som obero-
ende organisation inom jordbruksområdet,
skulle bli huvudman för ett utvecklingsforum
för ekologisk mat. Ekologiskt Forum ska bidra
till ökad utveckling av ekologisk produktion
och bidra med underlag för Sveriges position
i dessa frågor inom EU.

Seminariets moderator var Svante Axels-
son, generalsekreterare i Svenska Naturskydds-
föreningen. Han betonade att ”värde” kan vara
mycket olika saker. Det kan handla om nära
och egoistiska saker som att man vill äta god
mat, men även om osjälviska aspekter som
att vilja bevara naturen i andra delar av värl-
den. Ekologisk mat har även ett högt ekono-
miskt värde. Att köpa ekologisk mat höjer fak-
tiskt BNP. Frågan är hur mycket vi orkar tänka
på alla faktorer, hur goda konsumenter vi kla-
rar av att vara.
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Vilket ansvar har staten för matens
mervärden?

ANDERS LÖNNBLAD
Departementsråd
Jordbruksdepartementet

extrakostnaden beror på särhantering av den
ekologiska maten. Utredningar har gjorts om
en sänkning av momsen för att motverka pris-
skillnaderna. Olika argument mot detta har
dock hela tiden funnits.

Anders Lönnblad betonade att man på EU-
nivå vill skapa en strategi för ekologisk mat-
produktion. I dag är dock EU splittrat, både i
fråga om strategier och om enskilda frågor, till
exempel tillsatser. Koncentrationen och vo-
lymtänkandet i dagens livsmedelshandel gör
det svårt för mervärden att komma fram.
Koncentrationen består både i få konkurre-
rande affärskedjor och i en integrering mellan
butiksledet och grossisterna.

En mervärdeskommunikation måste äga
rum, en ökad information om produktions-
förhållanden vid olika typer av jordbruk.
Sedan är utvecklingen upp till marknaden.
Staten satsar bl.a. pengar på Konsumentver-
ket för att öka den typen av information. Men
ännu saknar många konsumenter grund-
läggande kunskaper, menade Anders Lönn-
blad.

Vilket är statens ansvar för utvecklingen av
ekologisk produktion? Svaret är inte alldeles
givet, menade Anders Lönnblad, departe-
mentsråd vid livsmedelsenheten inom jord-
bruksdepartementet. Frågan är om det räck-
er med marknadslösningar, eller om staten
måste hjälpa till. Han konstaterade att kun-
skaper är en förutsättning för att konsumen-
terna ska kunna göra rationella val.

Få konsumenter låter dock sina åsikter slå
igenom i val av livsmedel. De styrmedel som
staten har är lagstiftning, både nationell och
EU-lagstiftning, samt ekonomiska medel. Sta-
tens ekonomiska satsningar ligger inom
främst tre områden: FoU, miljöstöd till lant-
brukare samt informationssatsningar. Ett mål
är att konsumenterna ska kunna se konse-
kvenserna av olika val.

Marknaden för ekologiskt odlad mat ökar i
Sverige i dag. Ökningen är cirka 25–30 pro-
cent per år. Även exporten av ekologisk mat
ökar. Men det finns problem att få produktion
och konsumtion att nå varandra. Det kan
finnas osålda varor och varubrist samtidigt.

Priset för den ekologiskt producerade ma-
ten är ofta högre än för annan mat. Mycket av
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Vad tycker den ekologiska
konsumenten?

det blivit nästan samma sak. Frågor om miljö
och hälsa har blivit mer komplexa än frågan
om ”obesprutat och giftfritt”, som i dag be-
handlas betydligt mer nyanserat. KRAV-märk-
ningen har också blivit betydligt mer komp-
licerad och talar om till exempel ”mervärde
med socialt innehåll”.

Tre undersökningar handlade om engage-
mang. De visar att vanan är mycket viktig för
konsumentens val, något som gör varumär-
ken viktiga. Ett fåtal konsumenter är engage-
rade för ekologisk mat och väljer alltid sådana
alternativ. Påverkan från den sociala omgiv-
ningen ingick bara i en enda undersökning,
något som förvånade Lena Ekelund.

Jag tror att detta är mycket viktigt, och
borde ägnas mer uppmärksamhet. Visst på-
verkas konsumenter om deras barn har syn-
punkter på vad man ska äta. Samma gäller för
middagsgäster, om de reagerar på vad som
bjuds påverkar det rimligen värdens beteen-
de vid framtida inköp. Arbetskamraters åsik-
ter är ett tredje exempel. Mat är image i dag.

Tillgänglighet/sortiment/förpackning in-
gick i olika undersökningar. Mycket av detta
avgörs av butikerna. De olika kedjorna är

LENA EKELUND
Universitetslektor
Institutionen för växtvetenskap
Sveriges lantbruksuniversitet

Hur mycket vet vi om konsumenternas åsik-
ter och val av livsmedel? Lena Ekelund är
universitetslektor vid Institutionen för växt-
vetenskap vid SLU. Hon redovisade resultatet
av 25 konsumentundersökningar som gjorts
sedan 1991. De flesta har en akademisk an-
knytning, några få var gjorda i annan regi, till
exempel av Livsmedelsverket.

Lena Ekelund har tittat på sju faktorer som
påverkar konsumenternas val. De sju fakto-
rerna var: Attityder, Engagemang, Påverkan
från social omgivning (”viktig faktor”), Till-
gänglighet/sortiment/förpackning, Hinder för
inköp, Betalningsvilja och Segmentering.

Hela 22 av de 25 undersökningarna hand-
lade helt eller delvis om attityder. Ett resultat
från dessa undersökningar är att konsumen-
terna inte agerar så rationellt som de tror sig
göra. Självkännedomen är ofta dålig. Priset
påverkar valet mer än man tror. Ett annat skäl
är troligen att de tillfrågade har en vilja att sva-
ra ”rätt”, det man tror att undersökaren vill
höra eller som man tror ger ett gott intryck.

En utveckling genom åren är att ”Hälsa”
respektive ”Miljö” tidigare behandlades som
olika aspekter på ekologisk mat, senare har
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mycket olika profilerade i avseende på ekolo-
giska varor. Hemköp och Coop profilerar på
att framhålla ekologisk mat, ICA ligger mitt
emellan, och lågprisbutikerna går man inte till
om man letar efter ekologiska varor. Expone-
ringen är mycket viktig för framgång.

Hinder för köp av ekologiska varor var ett
ämne i tio av de konsumentundersökningar
som Lena Ekelund tittat på. Pris och informa-
tion visade sig vara avgörande faktorer. Miljö-
märkning är viktig. En undersökning visade
att märkning var viktigare än ett lägre pris.

Apropå pris konstaterade Lena Ekelund att
priset på ekologiska grönsaker i dag är det
samma som priset på konventionella produk-
ter för några år sedan – men när konsumen-
ten jämför olika produkter i hyllorna är de
ekologiska ändå märkbart dyrare i dag. Detta
är ett hinder för köp av ekologiska produkter.

Segmentering fanns med i tio undersök-
ningar. Vilka köper ekologiska varor? Det vi-
sar sig att olika undersökningar kommit till
ganska olika svar. Kvinnor är vanligare köpa-
re än män, men ålder och inkomst varierar
mellan undersökningarna. Lena Ekelund kon-
staterade att livsmedel väljs på ganska olika
sätt. Ibland går man på ”samma som vanligt”,
men när det till exempel gäller färskvaror är
valsituationen annorlunda. Mer undersök-
ningar behövs.

Det behövs bättre metoder, hittills har det
varit för mycket av kvantitativt tänkande.
Man bör även skifta fokus, titta mer på enga-
gemang och påverkan från den sociala omgiv-
ningen samt på vilka hinder som finns för köp
av ekologiska livsmedel. Jag skulle också vilja
se mer fokusering på ”de mindre ekologiska
konsumenterna”, menade Lena Ekelund.

Vad tycker den ekologiska konsumenten?
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Mervärden som konkurrensmedel

het för ekologisk mat att sälja mer till restau-
ranger.

Fredrik Bergström konstaterade att man
kan konkurrera med många olika faktorer:
pris, service, utbud. Det geografiska läget har
blivit allt viktigare, trivsamma lägen i inner-
staden hör till vinnarna – men ger samtidigt
ofta högre priser. Han beskrev även hur
mönstret för dagligvaruhandeln har utveck-
lats olika i olika länder i Europa. I Italien är det
fortfarande vanligt med små familjeägda
butiker, i Frankrike och i viss mån England har
stora affärer med ett enormt utbud, så kalla-
de ”Hypermarkets” blivit vanliga. I Tyskland
finns flera kedjor med mindre utbud men be-
tydligt lägre priser.

Vi får se hur det blir i Sverige; vi är nog
”landet lagom” även i detta fall, och utvecklar
en blandning. I dag ser vi en ökning både av
”Hypermarkets” och lågprisbutiker. Alla dessa
alternativ ger ekologiska varor problem, men
av olika art, därför är det viktigt för den eko-
logiska sektorn att följa utvecklingen, beto-
nade Fredrik Bergström.

FREDRIK BERGSTRÖM
Verkställande direktör
Handelns Utredningsinstitut

Det finns en stor potential att tjäna pengar på
ekologisk mat, eftersom svenskarna handlar
mat för 360 miljarder om året. Konkurrensen
är dock stenhård på marknaden i dag. Vi har
fått en utbudsexplosion, menade Fredrik
Bergström, Handelns Utredningsinstitut.
Människor vill vara rationella och välja bra
produkter, men de hinner och orkar inte.
Exponeringen i butiken blir oerhört viktig. Det
är fruktansvärt tufft på marknaden i dag, med
många ytterst professionella aktörer och
mängder av varor och varumärken.

Han konstaterade att människor i dag mest
väljer att köpa icke-ekologiska matvaror. Sam-
tidigt finns potentialen där. Inkomsterna har
ökat totalt sett, och det gäller att kunna ut-
nyttja de möjligheter som kundernas ökade
resurser innebär.

Hittills har de resurserna kanske främst
utnyttjats av andra matförsäljare, som restau-
ranger och snabbmat. Handels andel av mat-
försäljningen har sjunkit betydligt de senaste
30 åren. När barnfamiljen varit på stormark-
nad orkar man inte laga mat, då går man på
McDonald’s med barnen. Kanske är en möjlig-
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Värdedriven marknadsföring

hos unga kvinnor, som är noga med vilken
mat de ger sina barn.

Coop är i dag ett dagligvaruföretag som ägs
från Sverige, Norge och Danmark. Lars Fins
berättade att Coop i Sverige försöker driva på
sina nordiska kollegor, för att skapa en stark
nordisk front för ekologiska produkter. Det
finns positiva effekter av att till exempel tys-
ka lågprisföretag nu går in i Sverige.

Det är bra att kunderna får tydliga val. Vi
har valt att inte gå in i extrema lågprisseg-
ment, vi har satsat på matglädje och service.
800 ekologiska produkter säljs i dag i Coops
butiker, som har en marknadsandel för eko-
logiska produkter på 40 procent.

Det blir inte så lite totalt. Under förra året
sålde Coop 93 000 ton ekologisk mat, det är
ungefär lika mycket som årskonsumtionen i
en medelstor svensk stad. Lars Fins fick frå-
gan om satsningen på ekologiska produkter
har lönat sig ekonomiskt för KF/Coop.

Vi kan i alla fall konstatera att det enda
område där vi konstant slår vår huvudkon-
kurrent i alla undersökningar är miljöaspek-
ten. Den positionen ska vi bygga vidare på,
den hjälper oss att hålla de marknadsandelar
vi har.

LARS FINS
Marknadsdirektör
Coop Sverige

Lars Fins, Coop, noterade att Coop har ett
tydligt uppdrag från sina ägare att inte bara
tjäna pengar, utan även titta på social och
ekologisk nytta. Målet för Coop i dag är att
möjliggöra för konsumenterna att ta små
steg, och visa på tydliga konsekvenser, som
dessa kan bidra med. ”Världens minsta miljö-
rörelse”, att välja den ekologiska varan i buti-
ken, kan bli en stor rörelse genom att kombi-
neras med det stora antalet människor som
handlar.

Det är tufft och svårt att som KF/Coop vara
drivande i fråga om ekologiska produkter,
menade Lars Fins. Vi har arbetat för att få
bort motsatsen mellan ”gott” och ”nyttigt”,
och för att få vackra och praktiska förpack-
ningar även för ekologiska varor.

Lars Fins nämnde Änglamark som exempel
på ett framgångsrikt försök att skapa ett varu-
märke som kombinerar dessa olika krav. Han
visade även två reklamfilmer som på ett hu-
moristiskt sätt ”förpackade” budskap om eko-
logiska varor. Filmen med hönan som åker
motorcykel bidrog till att vi sålde väldigt
mycket ägg, i dag är hela 25 procent av äggen
som säljs hos Coop ekologiska. Lars Fins me-
nade att engagemanget ökar i dag, inte minst



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 142:24, 2003

10

Ekologiska mervärden som affärsidé

vändigt – men de kan säkert vara intressera-
de av mer värdefull mat. – Då kan producen-
ten också lättare få vettigt betalt. Det är en
illusion att vi ska kunna fylla livsmedel med
värde, utan att ta betalt för detta.

Hans Naess menade att felet är att man
tvingas kompromissa, just för att mellanleden
är så få och konventionella. Värdet av att kon-
sumenten vet hur djuren har levt minskar när
djuren måste skickas iväg för att slaktas.
Plötsligt har ingen riktigt koll på hur djuren
behandlas. Kan jag däremot säga att djuren
aldrig lidit, inte ens vid slakten, har jag skapat
en mer värdefull produkt.

Att skapa möten mellan producent och
konsument är en viktig del i förmedlingen av
mervärdet i ekologisk mat. Ett sätt är att få
personalen i affärerna att lära sig mer, och
därmed bättre kunna förmedla värdet hos
ekologiska produkter, menade Hans Naess.

HANS NAESS
Ekologisk lammproducent
Sörmland

Hans Naess ekologisk lammproducent i Sörm-
land, betonade att utvecklingen av ekologiska
varor inte bara handlar om produktionen. Vi
måste börja bygga marknader och marknads-
föring på ett annat sätt. I dag gör vi likadant
som de traditionella matproducenterna.

I en undersökning bland mjölkbönder i
Sörmland tyckte alla att man var för små,
utom en. Det var den allra minsta! Det är kan-
ske inte storleken det är fel på, utan på mönst-
ret, strukturen.

Hans Naess tryckte starkt på begreppet
värde; hur gör vi för att förpacka värde i eko-
logisk mat? Hur förpackar man ”skönhet” i ett
vitkålshuvud, så att det blir mer värt för den
som köper det? Problemet är att vi inte har
någon möjlighet att prata med konsumenter-
na, och överföra kunskaperna om värdet. Vi
har för få aktörer i leden mellan producent
och konsument, och alla gör likadant.

Kärnan finns i ordet värde. Konsumenterna
vill naturligtvis inte köpa dyrare mat än nöd-
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Diskussion och frågor

Moderatorn Svante Axelsson inledde med att
ställa en fråga: hur ska vi se på farten i utveck-
lingen av ekologiska matvaror? Är den lagom
eller för långsam – eller för snabb?

Maria Gardfjell, Coop, noterade att försälj-
ningen av ekologiska varor ökar både i Coop
och i Sverige totalt, medan den i vissa länder
har hejdats av lågkonjunkturen.

Franz Brozén, bonde och ordförande i Sam-
odlarna Sverige, menade att utvecklingen går
för långsamt om man ser till de ekologiska
villkoren, men att utvecklingstakten nog är
lagom för marknaden. Gick den fortare skulle
produktionen kanske inte hänga med.

Inger Källander, ordförande i Ekologiska Lant-
brukarna och ledamot av KSLA, menade att vi
kan vara stolta över att försäljningen ökar,
men att det samtidigt är ett faktum att bönder
slutar med ekologisk produktion för att de
inte får betalt så att de täcker sina merkost-
nader. Merpriserna på ekologiska varor är
lägst i Europa. Vi måste skrapa på den glätti-
ga ytan, betonade hon.

Anders Holmgren, Miljöbiblioteket i Lund, höll
med om att det behövs fler ekologiska varor.
I Danmark finns i dag höga halter av  bekämp-
ningsmedel och kväveföreningar i grund-
vattnet. Utvecklingen måste kanske gå fortare
för att inte vi ska få samma problem.

Gunnela Gustafsson, forskare vid SLU, trodde
att utvecklingen kunde ha gropar i färdrikt-
ningen. Vi möter inte alltid konsumenternas
förväntningar.

Hans Sundkvist, Glaobal flavour, ställde frågan
om vi i dag når ”den vanliga” konsumenten
eller om ekologiska varor är en fråga för entu-
siaster.

Lena Ekelund svarade att konsumenterna är
väldigt olika. Många är ofta omedvetna om
vad man väljer, även när det gäller ekologiska
varor. Men ekologiska varor och KRAV-märk-
ning är inget revolutionärt i dag, sade Lena
Ekelund. Visst finns det en ”vanlig” konsu-
ment här också.

Moderatorn frågade Lars Fins om det går att
sälja ekologiska varor utan att lyfta fram de
ekologiska argumenten.

Lars Fins konstaterade att detta är en svår
fråga. Det är lätt att känna sympati för lokal-
odlat och närodlat i en allt globalare värld. Vi
ser samtidigt ett behov av att de multinatio-
nella aktörerna hjälper till att få fram fler eko-
logiska produkter. Ett problem är dock att så
många produkter innehåller socker, som i sin
tur är en bristvara bland ekologiska produk-
ter. Jag håller med Hans Naess om att det är
viktigt att vi går från att tala om pris till att tala
om värde. Många andra branscher har ju
lyckats, varför skulle inte dagligvaruhandeln
kunna göra det?

Moderatorn undrade om man kunde över-
utnyttja det ”luftvärde” som kan finnas i en
image, till exempel i de kampanjer som Coop
drivit kring ekologisk produktion.

Lars Fins svarade att tänkesättet i dag har
flyttats från ”jag ska rädda världen” till ”jag
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ska rädda mig själv och min familj”. Detta
innebär att konsumentgruppen ökar drama-
tiskt, och samtidigt att marknadsföring kring
”miljövänlighet” inte blir lika självklar.

Hans Naess betonade starkt att ekologisk pro-
duktion och ekologiska producenter inte har
råd att bygga upp en bild av ekologiska varor
som inte håller. Detta är en av de fallgropar vi
riskerar. Vi måste kommunicera de verkliga
värdena, det jag verkligen gör och står för. Så-
dant som man ofta kallar marknadsföring har
jag inte råd att hålla på med.

Lena Ekelund höll med om att livsmedels-
branschen är ett sårbart system. Många pro-
ducenter har slagits ut av negativ publicitet
när imagen inte håller, medias kritiska bevak-
ning av sådant har stärkts betydligt. Men man
måste skilja på att sälja något med humor,
som hönan på motorcykeln, och att lura kon-
sumenten. Det måste finnas en totalt ren
grund för det man säljer.

Maria Gardefjell, Coop, menade att problemet
snarare är att de stora värden som ligger i
ekologisk produktion inte marknadsförs till-
räckligt. Vid marknadsföringen finns en möj-
lighet att öka intresset, att skapa en vilja att
lära sig mer om vad ekologisk mat är. Den in-
formationen kan man sedan ta till sig på
många andra sätt än via marknadsföringen.

Fredrik Bergström menade att man måste gilla
läget. När vi har 40 000 produkter i en affär
måste man synas, det räcker inte att tycka att
man är god. Det gäller att sticka ut och mär-
kas, bra reklamkampanjer ger resultat i för-
säljningen.

Han undrade också om producenterna av
ekologiska varor är beredda på att möta de
stora konsumentgrupper som det blir fråga
om när det gått några år med de ökningar vi
har i dag. Då ökar kraven på rationalitet och
volymer. Är ni beredda på konkurrensen från
de multinationella företagen som då kommer

att gå in och försöka exploatera denna växan-
de marknad.

Maria Gardfjell svarade att vi inte har anled-
ning att låta bli att öka produktionen av eko-
logiska varor, med hänvisning till talet ovan
om bekämpningsmedel i grundvattnet.

Jag tycker det är spännande att se om det
småskaliga kan leva samman med det stor-
skaliga, sade Hans Naess. Mina värderingar
gör att jag vill se alternativa vägar. Det är inte
helt problemfritt, för det är i grunden olika
värderingar som bildar grund. Vi måste kan-
ske skapa nya mötesplatser, nya marknader,
som är rationella utifrån det ekologiska lant-
brukets perspektiv. Att produktionen minskar
samtidigt som efterfrågan ökar är knappast
rationellt. Ett konkret exempel på ett alterna-
tiv är ”Bondens egen marknad”.

Anders Lönnblad noterade att det som händer
i dag är att de stora blir fler, och de mindre
försvinner. Bejakar vi inte att stora producen-
ter kommer in, kommer ekologiska livsmedel
aldrig att bli något stort. Anders Lönnblad
konstaterade också att ca 15 procent av åker-
arealen i dag är omställd till ekologisk odling.
Målet är 20 procent, och jag tycker inte det
finns någon större anledning till oro för det.
Marknaden kan inte växa fortare än vad kon-
sumenterna efterfrågar, utan att det ger pro-
blem för producenterna.

Franz Brozén påpekade att vi aldrig handlat
mat så billigt i Sverige som i dag. Jordbruks-
ministern talar ständigt om matpriser. Hon
slår sönder det jordbruk hon ska värna. Oav-
sett vilket led i produktionen man talar om,
blir det vi bönder som till sist får stryka på
foten.

Solweig Wall Ellström, KRAV, vill se både stor-
skaliga och småskaliga system för att alla kon-
sumenter ska kunna nås. Jag har varit med på
”Bondens egen marknad”, och en av de van-

Diskussion och frågor
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ligaste frågorna är: var hittar jag liknande
varor i vanliga fall? Storskaligt och småskaligt
kompletterar varandra.

– För allas vårt bästa måste vi få upp mark-
nadsandelen för ekologisk mat, menade  Hans
Sundkvist; och då handlar det inte om ensta-
ka procent utan om betydligt mer. Då måste vi
självklart också marknadsföra den på samma
villkor som andra livsmedel.

Hans Sundkvist menade också att Coops
tal om kronpåslag på ekologisk mat inte stäm-
mer med verkligheten.

– Det får vi kolla efteråt så att det inte blivit
något fel, svarade Maria Gardfjell.

Gunilla Anderson, Ekologiskt marknadscent-
rum i Skåne, menade att ekologiska produkter
måste vara godare, bättre och mer spännan-
de än konkurrenterna för att kunna hävda sig.
Det finns exempel på företag som lyckats med
en sådan image.

Hans von Essen menade att man blåser upp
olika faktorer när man använder abstrakta
mått, som areal eller produktion. Kanske ska
vi ersätta dessa med antal sysselsatta män-
niskor inom ekologisk produktion i stället.

Anna Lipkin, Miljöförvaltningen i Stockholm,
tyckte att gapet mellan 20 procent ekologisk
jordbruksmark och 2–3 procent försäljning av
ekologiska livsmedel är otroligt stort. Här
finns mycket för staten att göra, och jord-
bruksverket har ju tidigare också sagt att kon-
sumtionen måste främjas.

Göte Frid, Statens jordbruksverk, undrade
om det inte är så att man ofta tar med hälso-
aspekter för att det är gångbart, även om man
bygger upp förväntningar som inte håller.

Det är väl inget fel på idealister, menade Gun-
nela Gustafson. Varför påpekas det gång på
gång att ”detta är inget bara för idealister”.

Jag tycker vi ska dra nytta av idealisterna.

Anders Lönnblad ville notera att utvecklingen
inom den ekologiska produktionen även har
en viktig indirekt effekt genom påverkan på
den konventionella produktionen. Ur ett sam-
hällsperspektiv och från miljövårdssynpunkt
är kanske denna effekt den viktigaste.

Lena Ekelund höll med om detta. Det ekologis-
ka jordbruket tvingar det konventionella att
ta steg åt samma håll. Men det är viktigt att
det finns alternativa system, ”ekonomisk mång-
fald”. Det finns starka köpare på livsmedels-
området som kan pressa priserna och slå ut
vissa odlare. Därför är det viktigt att det finns
alternativa vägar att sälja.

Lena Ekelund menade också att varumär-
ken blir avgörande, med KRAV som en nivå.
Sedan kommer man även att klättra över den-
na nivå med olika slags varumärken.

Maria Gardfjell konstaterade att kopplingarna
mellan hälsa och ekologisk mat är många.
Ekologisk produktion främjar folkhälsan på
sikt, och vissa ekologiska livsmedel är hälso-
samma för dem som äter dessa, t.ex. grön-
saker utan några bekämpningsmedelsrester
alls, eller ekologiska havregryn, som ju är
nyttiga i sig.

Däremot använder vi inte hälsobegreppet
i reklamen, där är regleringen i marknads-
föringslagen väldigt hård. Maria Gardfjell be-
tonade också starkt att det är utvecklingen av
det ekologiska jordbruket, som i stor ut-
sträckning driver utvecklingen även av det
konventionella, både i Sverige och i övriga
världen.

Men jag skulle vilja uppmana regeringens
representanter att i första hand framhäva den
areal där det odlas ekologiska livsmedel och
inte den areal som får stöd. Det kan skapa
kritik mot ekologisk odling om ekologiskt lant-
bruk identifieras helt med stödberättigad
areal. Vad vi behöver är fler KRAV-godkända
livsmedel, sade Maria Gardefjell.

Diskussion och frågor
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Hans Naess betonade åter vikten av att det
finns flera system. Mitt problem är inte stor-
skaligt eller småskaligt, utan om det bara blir
det ena. Sedan är det konsumenter, forskare
och politiker som får avgöra vilka system som
ger bäst uthållighet. Han betonade även vik-
ten för producenterna att fokusera på kvali-
tén.

Vi måste odla den godaste rågen och den
godaste moroten, inte de som ger bäst avkast-
ning enligt de etablerade normerna. Kan vi

producera den goda maten kan vi också få ett
rimligt pris.

Moderatorn  Svante Axelsson noterade avslut-
ningsvis att maten kanske ska ses som en del
av den industri som ofta ses som en av de
mest växande, nämligen upplevelseindustrin.

Där finns ofta en hög betalningsvilja, och
maten är kanske en av de största upplevelser-
na som vi har i livet, avslutade Svante Axels-
son.

Diskussion och frågor
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