Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till
samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.
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Kommittén för internationella lantbruksfrågors uppgift är att sätta in det svenska lantbruket i ett internationellt perspektiv.
Kommitténs arbete omfattar tre huvudområden: 1) jordbruks-, livsmedels- och handelspolitik och marknadsfrågor; 2) lantbrukets roll som
motor i utvecklingsfrågor i de fattiga länderna; 3)livsmedelssäkerhet, med fokus på smittskydd, djurhälsa och djurskydd. Arbetet sker dels
genom att ta fram faktaunderlag och analyser, dels genom att arrangera seminarier, konferenser och andra möten.
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Inledning

Deltagare
Förutom alla nio KIL-ledamöter erbjöds också ett
begränsat antal platser till svenska institutioner
som särskilt verkar inom de substansområden vi
planerade att täcka in under vårt besök. Totalt var
vi 14 som reste och förutom på omslagsbilden
finner Du samtliga resedeltagare i slutet av denna
rapport.

Kommittén för internationella
lantbruksfrågor (KIL)
KIL skall sätta in det svenska lantbruket i ett
internationellt perspektiv. Vår uppgift är att följa
och driva KSLA:s verksamhet på tre viktiga
områden:
1. Jordbruks-, livsmedels- och handelspolitik och
marknadsfrågor;
2. Lantbrukets roll som motor i utvecklingsfrågor
i de fattiga länderna;
3. Livsmedelssäkerhet, med fokus på smittskydd,
djurhälsa och djurskydd.

Rapporten
En sammanfattande information från de olika
besöken presenteras i följande rapport. Vi besökte
18 olika institutioner varav två i mindre grupper.
Resultat och uppföljning
Utbytet av resan blev mycket lyckosamt. Vi fick väl
informerade svar på våra frågor och en väsentligt
ökad insikt och kunskap om USA:s och övriga
besökta institutioners och företags syn på
omvärlden, EU och ibland även på Sverige. Vi har
för denna rapport sammanfattat några av våra
slutsatser. Vi behöver dock mer tid för en djupare
analys och om hur vi bäst drar nytta av våra
intryck. Redan nu har vi dock beslutat att under
2012 genomföra tre KSLA-seminarier.

Vi har särskilt fokus på den globala livsmedelsförsörjningen, Afrikas lantbruk och biståndspolitik.

Studieresa till Washington DC, USA
Bakgrund och upplägg
I kommitténs diskussioner om den globala livsmedelsförsörjningen väcktes intresset för att på plats
fördjupa vår kunskap om det amerikanska perspektivet på våra frågor. USA är en av de största
spelarna på den globala arenan, vilket vi ofta
förbiser i vår del av världen där vi under senare år
mera riktat uppmärksamheten åt annat håll.
Dessutom önskade vi samtidigt få insikt om de
strategier som leder de större internationella
institutioner som arbetar med global utveckling.

Avslutande reflektion
Vi noterade att vi från svenskt perspektiv ofta
förgäves söker finna klara svar på svåra frågor och
väl definierade system för utvecklingen av de
komplicerade jordbruks- och livsmedelsfrågorna.
Det är dock ofta först i efterhand som man rätt kan
beskriva historien och möjligen få svaren. Vår
utmaning blir att försöka finna vad som sker i det
som synes ske. Särskilt intressant var att söka finna
de krafter som driver och styr utvecklingen inte
minst i ett stort land som USA som bl.a. har
världens mest framgångsrika forskning samtidigt
som man liksom i Europa vid tiden för vår resa har
svårt att lösa de egna överhängande ekonomiska
utmaningarna.

I det förberedande arbetet med studieresan formulerade kommittén de frågor vi ville ha svar på för
att sedan identifiera de personer som bäst kunde
leverera insiktsfulla svar. Ansvaret för de olika
frågeställningarna delades upp mellan medlemmar
i kommittén utifrån medlemmarnas expertområden. Genom våra kontaktnät, inkluderande
KSLA-ledamöter i USA, kunde vi sedan spika det
digra programmet.

Martin Wierup
ordf. KIL
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Kommittén för Internationella
Lantbruksfrågor, KSLA
Studieresa till Washington DC 24-28 oktober 2011
MÅNDAG 24 oktober

Food and Agricultural
Organization of the United
Nations Organization, FAO
Liasionkontoret för Nordamerika, 2175 K-street
NW, Suite 500, Washington, DC 20037.
Möte med Daniel J. Gustafson, Director, Liaison
Office for North America och Robert L. Thompson, Professor Emeritus, University of Illinois,
Visiting Scholar, Johns Hopkins University

Tema: Översikt av amerikansk jordbrukspolitik och globala frågor om livsmedelstrygghet.
Daniel J Gustafson (DJG) inledde med att redogöra
för den amerikanska utvecklingspolitiken för
jordbrukssektorn.
US ökade redan under Bush-administrationen
sitt bistånd och Obama-administrationen har
fortsatt på samma väg. Biståndet är dock fortsatt
ofta bundet.
Under senare år har livsmedelstrygghet hamnat i
fokus och tyngdpunkten har förflyttats från
livsmedelsbistånd till mer långsiktiga insatser på
jordbruksutveckling och småskaliga brukare.
Initiativet för ökad livsmedelstrygghet heter ”Feed
the Future” och US satsningar på livsmedeltrygghet är koncentrerade till ett tjugotal länder.
US AID är själva mycket nöjda med initiativet
men initiativet är mycket tekniskt inriktat och
hunger beskrivs inte som ett socialt eller politiskt

problem. Det finns även stora frågetecken till den
framtida finansieringen. Mot bakgrund av de
förestående stora nedskärningarna i US-budget är
utvecklingssamarbetet ett av de områden som
riskerar att skäras ned. I den amerikanska diskussionen om livsmedelstrygghet beskrivs US som en
dominerande aktör finansiellt på landnivå, vilket i
praktiken sällan är fallet.
Många fler människor i US, framförallt från
universitet och NGO:s, har nu ett bredare internationell erfarenhet än förr. Det har även blivit mer
frekvent med samarbeten mellan storföretag och
NGO:s. Det är på detta sätt NGO:s har det största
inflytandet. Enligt DJG är ett problem i WDC att
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PR-människor vinner över den tekniska kompetensen när det gäller att sätta frågor och organisationer på den politiska dagordningen. Detta är
något som har missgynnat FAO.
Diskussionen om en ny jordbrukspolitik i US
överskuggas, enligt DJG, helt av budgetdiskussionen och även om jordbruket är viktigt för US
ekonomiskt är det inte särskilt viktigt politisk. I
kongressen gäller detta framförallt representanthuset men även alltmer senaten. Det finns ett tryck
att minska utgifterna för jordbrukspolitiken även
mot bakgrund av att jordbruksinkomsterna i US
stigit pga. av de höga priserna på jordbruksprodukter. DJG och Robert L. Thompson (RLT)
menade båda att tullar på, subventioner av och
mandat för etanol varit drivande för
prisutvecklingen.
RLT redogjorde dels för US jordbruk och
jordbrukspolitik och dels för den globala
utvecklingen.
Totalt finns 2,2 miljoner jordbruk i US. Emellertid svarar 11 % av jordbruken för 84 % av
försäljningsvärdet. Förklaringen till det stora
antalet jordbruk är att US har en mycket generös
definition av vad som är ett jordbruk. En mycket
stor andel av jordbrukshushållens inkomster
kommer därmed från andra källor än
jordbruksverksamhet.
För 2011 beräknas utgifterna för USDA till 154
miljarder USD. Två tredjedelar av detta belopp
avser kostnader för nutritionsprogram, t.ex. ”food
stamp”. Kostnaderna för den traditionella jordbrukspolitiken uppgick 2011 till 23 miljarder USD,
vilket kan jämföras med 40 miljarder USD 2005.
Huvudorsaken till denna minskning är de höga
jordbrukspriserna. Jordbrukspolitiken kan delas in
i fem delar 1) direktstöd, 2) motcykliska stöd, 3)
produktlån, 4) subventioner av grödförsäkringar,
och 5) katastrofstöd.
I processen att ta fram en ny jordbruksbudget så
har en för kongressens bägge kamrar gemensam
kommitté föreslagit en minskning av USDA:s
budget med 23 miljarder dollar under fem år för att
förekomma att den s.k. superkommittén fattar ett
beslut utan medverkan av kongressens jordbrukskommittéer. När det gäller jordbrukspolitiken
förväntas neddragningar av direktstöden eftersom
dessa anses vara svårast att motivera för den
allmänna opinionen. Vad som också diskuteras är
att gå mot någon form av mer enhetligt inkomst-

försäkringsprogram för jordbrukarna. Värt att
notera i detta sammanhang är att det är kongressen
som ansvarar för att ta fram US framtida jordbrukspolitik och inte USDA.
RLT redogjorde vidare för kombinationen av
ökad global efterfrågan på jordbruksprodukter och
det minskade ekonomiska och politiska intresset
för jordbrukssektorn sedan 1970-talet. Det senare
har bl.a. lett till att investeringarna inte varit
tillräckliga i sektorn. Denna kombination tillsammans med ändringar i flera viktiga länders jordbrukspolitik har bidragit till minskade lagernivåer,
menade RLT. Andra orsaker som direkt bidrog till
prischocken 2008 var subventionerad biobränsleproduktion, stigande oljepriser, väderrelaterade
problem i viktiga exportländer, sjunkande dollarkurs, ett ökat intresse för icke-kommersiella
handlare att investera i jordbruksråvaror samt
politiska åtgärder såsom exportrestriktioner.
RLT menade att mellan år 2000 och 2050
kommer efterfrågan på mat att fördubblas globalt.
Hälften av ökningen beror på ökad befolkning och
den andra hälften på förbättrad levnadsstandard.
Beroende på att befolkningsökningen inte främst
äger rum i områden med jordbruksmark kommer
en allt större del av jordbruksproduktionen att
handlas internationellt. Vidare ansåg RLT att det
endast går att öka jordbruksarealen globalt med ca
12 % utan stora miljökostnader. Det enda sättet att
därmed hållbart öka produktionen är genom att
minst fördubbla produktiviteten. En begränsande
faktor för att öka jordbruksproduktionen är
vattentillgången. De senaste 150 åren har investeringar i jordbruket bidragit till att produktiviteten
ökat snabbare än efterfrågan. Den framtida
utvecklingen beror på hur mycket forskning som
satsas på att öka produktiviteten i land- och
vattenförbrukningen.
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Cargill Inc.
203015th Street NW Washington 2005.
Möte med Bryan Dierlam, Director, Federal
Government Affairs

Tema Cargills perspektiv på global och
amerikansk jordbruks- och handelspolitik
Cargill startades i Minneapolis i Minnesota år 1865
och har fortfarande av samma ägarfamilj. Flera av
de stora handelsföretagen inom jordbrukssektorn
grundades för övrigt vid ungefär samma tidpunkt.
Cargill omsatte förra året 120 miljarder dollar, har
138 000 anställda, är verksamt i 63 länder och
bedriver handel med 175 länder. Bryan Dierlam
(BD) framförde att företagets komparativa fördel
ligger i att man är effektiv på att förmedla
produkter från där det finns ett utbud till där
efterfrågan finns. Cargill är verksamt inom
jordbruk, livsmedel, finansiella tjänster och stöd till
industriproduktion. Inom jordbrukssektorn ägnar
sig företaget åt handel, distribution och förädling.
Numera handlar man även med energi och är t.ex.
den största aktören i USA inom handel med el.
BD menade att företaget under hela sin historia
varit fokuserat på hållbar produktion (även om
terminologin har varierat). Genom ökad produktivitet kan produktionen ökas utan att mer resurser
behöver tas i anspråk. Man har löpande kontakter
med olika NGO och deltar i s.k. rundabordssamtal
angående hållbar produktion av bl.a. nötkött, soja
och palmolja.
När det gällde den framtida amerikanska
jordbrukspolitiken ansåg BD att det var sannolikt
att direktstöden skulle minskas eftersom dessa
politiskt ej är försvarbara. Utbyggda försäkringslösningar är politiskt mer attraktiva. Problemet
med de senare är att kan bli problematiska i ett
WTO-sammanhang. När det gäller Doharundan
menade BD att denna inte är central för Cargill
utan man skulle gärna se att man tänkte om i de
multilaterala förhandlingarna. Den ekonomiska

verkligheten har förändrats betydligt sedan rundan
initierades. Cargills generella inställning är att det
är positivt med utökad frihandel.
Man bedriver verksamhet i Afrika, men det finns
stora behov av investeringar inom en rad områden
för att man skall kunna utöka sin verksamhet där.
Samtidigt ser man att det finns en enorm marknadspotential genom att befolkningen förväntas
öka med 130 % till 2050. Cargill har endast gjort
några mindre investeringar i mark i Indonesien och
har inga planer på att göra fler markinvesteringar.
Vad gäller diskussionen om food vs fuel, så anser
Cargill att det finns potential för båda typerna av
produktion i det globala jordbruket.
I övrigt framförde BD bl.a. att det i många
länder finns potential att öka arealen för spannmålsproduktion, att priser inte bör regleras, att en
orsak till de stora prissvängningarna för jordbruksprodukter är att förhållandevis små volymer
handlas internationella och att etanolproduktion
kan vara positiv men att politikens utformning
kräver mycket noggranna överväganden.”
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Trade Department,
Svenska Ambassaden

området. Sverige och USA resonerar helt
annorlunda.
Handel mellan länderna ökar. För Sveriges del
ökar exporten av traditionella varor, men så även
tjänstesektorn (Ericsson). För svensk export ligger
USA på en fjärdeplats (efter närområdet Tyskland,
Norge, Storbritannien). Importen från USA
hamnar på en tiondeplats. Obamas strategi är
densamma som i Sverige; exporten ska på 5 år öka
med 50%. Jordbruket står för 1% av amerikansk
BNP.
Ligger arbetslösheten på 9,1% kommer Obama få
svårt att bli omvald.
USA ger årligen $50miljarder i bistånd genom
ODA (Official Development Assistance) och andra
insatser. USA är världens största givare och
biståndet utgör 0,2% av BNP. Bush fördubblade
medlen under sin tid och biståndsfokus har ökat
avsevärt de senaste 10 åren. 2010 uppgick ODAmedel till $30 miljarder, med fokus på hälsa,
anti-korruption och humanitärt bistånd. Vår
motsvarande PGU kallas i USA Presidential Policy
for Global Development. Här identifieras 6
områden där USA anser sig ha en komparativ
fördel, däribland områdena tryggad livsmedelsförsörjning samt klimatsatsningar. ”Feed the future”
utgör USA:s flaggskepp, ägs av USAid och består
av fleråriga strategier i 20 fokusländer.

Swedish Embassy, 2900 K Street, NW Washington DC 20007
På svenska ambassaden jobbar 55 personer, varav
hälften är utsända. Täcker numera även frågor som
rör klimat, miljö och energi.
Möte med Magnus Rydén, Minister Counselor och
Ann-Kristin Lund, First Secretary, international
development

Tema handelspolitik, bilaterala relationer
Sverige – USA, det amerikanska biståndet
Obama var 2008 först tveksam till frihandel
och ambassadens huvuduppgift var då främst att
påverka administrationen i den frågan. USA antog
tre bilaterala preferensavtal förra veckan (v42);
Sydkorea (80% industrivaror, nötkött), Panama
(industrivaror, geopolitiska konsekvenser av nyttjande av kanalen) och Colombia.
För närvarande förs en diskussion om Kina. I
DOHA-förhandlingarna pågår en tvist mellan
USA och Kina, där USA inte går med på delar av
avtalet om inte Kina gör det. USA vill att EU ska
förstå att Kina är ett hot på det immaterialrättsliga
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Riskbedömning som beslutsunderlag för livsmedelssäkerhet i USA
– en analys från ett EU perspektiv
Möte med Jordi Serratosa, European Food Safety
Authority Liaison Officer at FDA

Bakgrund
I EU hade BSE krisen och dioxinskandalen på
1980-90 talet tydliggjort behovet av en ny livsmedelslag som omfattade hela EU och där beslut i olika
frågor om livsmedelssäkerhet omfattande hela
livsmedelskedjan skulle baseras på riskbedömningar utförda enligt vetenskapliga principer vid en
särskild institution för hela EU. Denna institution
EFSA (European Food Safety Authority) etablerades därför 2002 enligt den nya livsmedelslag
(178/2002) som antogs enligt Amsterdam fördraget
(1997/99). Genom fördraget flyttades ansvaret för
konsument – och livsmedelssäkerhet till första
pelaren i EU byggnaden - från medlemsländerna
till EU.
Vid en presentation på Svenska Ambassaden
presenterade Jordi Serratosa som är EFSA´s utsände
till USA ( Liaison Officer) hur landet genomför
motsvarande riskbedömningar.

rent än i USA. I USA sker riskbedömningarna ej
sällan i samma institution som också har hand om
lagstiftningen – riskhanteringen. Riskbedömningar sker ofta även på eget initiativ utan särskilda
uppdrag med på förhand beslutade tider för
slutförandet. Trots den splittrade bilden sker dock
ett både formellt och informellt samarbete mellan
berörda institutioner. Ett intressant konstaterande
är även att den splittrade bilden delvis kan förklaras
av att man i USA inte har en gemensam livsmedelsmyndighet- utan är på samma sätt som i Sverige är
ansvaret uppdelat främst på motsvarande jordbruksverk och livsmedelsverk.
Enligt den nya lagstiftningen Food Safety
Modernization Act (FSMA) fastslås att alla
livsmedelsmyndigheter behöver samarbeta på ett
integrerat sätt för att uppfylla lagstiftningen
målsättning. Framtiden får utvisa hur detta skall
uppnås.
Det berörda området är av stort intresse även för
relationerna mellan EU och USA eftersom de
aktuella riskbedömningarna även skall ligga till
grund för de SPS regler för handel mellan de bägge
blocken. I detta sammanhang noterades också att
enlig Jordi betraktar USA inte EU som en union,
utan bedömer snarare medlemsland efter
medlemsland.

Situationen i USA
Riskbedömningar och beslut om säkerheten i
livsmedelskedjan är i USA långt mer komplicerad
och splittrad än vad om är fallet för EU. Situationen i USA kan här ej kortfattat beskrivas men
kan ges följande sammanfattning. I USA arbetar 21
olika organisationer och departement med motsvarande EFSA:s uppgifter (bl.a. EPA, USDA, FDA).
Samtliga funktioner finns representerade i Food
Safety Commission (som dock inte har något
officiellt mandat). Exempel som speglar den
splittrade ansvarsfördelningen är att ett nyligt
utbrott av Listeria i meloner var ett fall för FDA,
medan E. coli bakterier i kött hamnade hos USDA.
USA har inget motsvarande EFSA´s vetenskapliga
paneler för olika riskområden. EFSA använder sig
även permanent av amerikanska experter. USA
använder sig sällan av utländska experter, då oftast
från Kanada, sällan från EU. EFSA:s arbete kring
risk bedömning är relativt så mycket mer transpa-
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TISDAG 25 oktober

International Food Policy
Research Institute, IFPRI
2033 K Street, NW, Washington DC
Möte med Shenggen Fan, Director General, Mark
Rosegrant, Director, Environment and Production
Technology Division, Klaus von Grebmer,
Director, Communications Division, Xinshen
Diao, Senior Research Fellow, Development
Strategy and Governance Division, Stacy Roberts,
Head Donor Relations and Secretary to the Board
of Trustees

kens möjligheter för småböndernas situation är
också ett av de ämnen man försöker belysa.
Xinshen Diao från IFPRIs Development
Strategy and Development Division informerade
om hur man på olika sätt stödjer det Afrikaledda
arbetet med CAADP, the Comprehensive Africa
Agricultural Development Programme, som utgår
från OAU:s Maputo-deklaration 2003 med målsättningen att de afrikanska länderna ska använda 10%
av de statliga investeringarna för insatser inom
lantbruket för att på så sätt nå en årlig tillväxt inom
lantbruket på 6%. IFPRI arbetar tillsammans med
afrikanska kollegor för att utveckla nödvändiga
strategier för arbetet på nationell nivå. Ett sådant
land är Malawi, som fått stor uppmärksamhet
genom den egna regeringens satsning just på
lantbrukssektorn. (Jmfr FAO-kommitténs skrift nr
6,” På väg mot tryggad livsmedelsförsörjning i
Afrika” av Inge Gerremo, vilken till stor del bygger
på IFPRI:s strategiarbete.) En viktig fråga är hur
afrikanska länder kan bygga upp egna databaser för
sitt analysarbete liksom hur man ska att locka
afrikanska studenter att arbeta med lantbrukssektorn. Det är också viktigt att inse att arbetet med
lantbrukspolicy ofta kräver en betydligt bredare
ansats än satsningar på själva lantbruket.
Klaus von Grebmer berättade om IFPRI:s s.k.
Global Hunger Index, som är en sammanvägning
av andra liknande beräkningar, bl.a. de som FAO
regelbundet publicerar i rapporten State of Food
Insecurity. Han menade att det finns stor osäkerhet
i beräkningarna men att kanske IFPRI:s sammanvägda siffror ger den mest rättvisande bilden av
hungersituationen i världen.
I den efterföljande diskussionen berörde vi
frågan om dagens höga matpriser. Från IFPRI:s
sida var man angelägen att framhålla att de ”höga
matpriserna” i ett historiskt perspektiv inte är så
höga och att de samtidigt ger en chans för bönder
att satsa mer på sitt lantbruk förutsatt att prisök-

Tema uppföljning av IFPRI´s 2020 visionsstudie, diskutera miljö och produktions
teknologiprogram med erfarenheter från ex.
Malawi
IFPRI är ett av 15 forskningsinstitut inom
CGIAR, the Consultative Group for International
Agricultural Research. Shenggen Fan, som varit
IFPRI´s chef sedan 2009, inledde med att redovisa
IFPRI´s målsättning, att finna hållbara lösningar på
problemen med hunger och fattigdom. IFPRI:s
vision är en värld fri från hunger och undernäring
och bygger på rätten till mat. IFPRI ser som sin
uppgift att komma med policyförslag för att på
lokal, nationell och internationell nivå åstadkomma
detta. Utgångspunkt är den vetenskapliga forskning inom jordbruk, skog och fiske samt naturresurshushållning som bedrivs av övriga CGIARinstitut. IFPRI har expertis inom ett brett område
av framför allt ekonomer och samhällsvetare.
Särskilt viktigt dessa tider är expertis inom
nutrition och hälsa.
Mark Rosegrant beskrev den forskning som
IFPRI genomför inom miljö och produktionsteknologi med fokus på fattiga människors behov.
Syftet kan där vara att visa på lämplig teknologi
och nödvändiga institutionella förändringar för att
åstadkomma en hållbar utveckling. Ett sådant
område är att hjälpa fattiga bönder att anpassa sig
till klimatförändringar ett annat att hantera
vattenresurser på ett så effektivt sätt som möjligt.
Kvinnors möjligheter att bättre kunna styra över
sina resurser är ett annat fokus liksom hur man
genom kollektiva åtgärder kan stärka fattiga
människors rätt till nödvändiga resurser. Biotekni-
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ningarna når producentledet och att priset på
insatsvaror inte ökar i motsvarande grad.
Vi diskuterade också i vad mån spekulation varit
en avgörande fråga i samband med prisökningarna.
IFPRI:s syn var att så delvis var fallet, men att den
kontinuerliga ökningen av den globala efterfrågan
på jordbruksprodukter i kombination med sämre
produktionsresultat under vissa perioder kan ge
upphov till denna typ av toppar. Dessutom bidrar
en stadigt ökande odling av råvaror för produktion

av biobränsle med en ökad konkurrens om tillgänglig odlingsbar mark.
Slutligen berörde vi frågan om s.k. land-grabbing och kunde konstatera att i den mån det
verkligen handlade om en sådan så var det givetvis
förkastligt. Samtidigt finns stora behov av investeringar i lantbruket som nödvändigtvis inte behöver
leda just till detta. Berörda regeringar har här en
avgörande roll med möjlighet att styra utvecklingen till något för landet positivt.

HarvestPlus
2033 K Street, NW, Washington DC
Möte med Howarth Bouis, Program Director,
Ekin Birol, Impact and Policy Coordinator,
Mourad Moursi, Post-Doctor Fellow, Yassir Islam,
Senior Communications Specialist.

Tema diskussioner med HarvestPlus
HarvestPlus är ett av CGIAR:s s.k. ”challenge
programs”. Ett sådant program är ”a time-bound,
independently-governed program of high-impact
research that targets the CGIAR goals in relation
to complex issues of overwhelming global and/or
regional significance, and requires partnerships
among a wide range of institutions in order to
deliver its products”. I fallet HarvestPlus koordineras programmet av de två CGIAR-instituten
International Center for Tropical Agriculture,
CIAT, och IFPRI. Programmets chef, Dr Howarth
Bouis, gav en introduktion till verksamheten. Den
bygger på insikten om den s.k. gömda hungern
som c:a en tredjedel av världens befolkning lider av,
dvs brist på mikronäringsämnen, vitaminer och
mineraler, i den dagliga kosten. Brist på sådana
näringsämnen kan förorsaka att barn inte utvecklas
tillräckligt. Det kan också i vissa fall förorsaka
blindhet. Harvest Plus arbete går därför ut på s.k.
biofortification dvs att tillföra de vanligaste
matgrödorna nödvändiga näringsämnen som
vitamin A, järn och zink.
I vissa fall kan en sådan näringsberikning av
grödor åstadkommas med hjälp av konventionella
metoder för växtförädling, nämligen om den
aktuella syntesvägen redan finns i växten och

”bara” behöver förstärkas. I andra fall saknas
syntesvägen i fråga och man måste överföra de
relevanta generna från andra arter som har syntesvägen. Den välkända forskningen, av den schweiziske forskaren prof. Ingo Potrykus, kring att skapa
ett ris som innehåller vitamin A (det ”gyllene
riset”) är ett exempel på den senare kategorin av
näringsberikning, dvs. riset har utvecklats genom
genteknik. Inom Harvest Plus bedrivs arbetet
enbart med konventionella växtförädlingsmetoder.
Skälet till det valet har inte varit ideologiskt utan
en bedömning av vad som relativt snabbt kan ge
effekter på fältet utan långdragna riskbedömningsprocesser och debatter med t.ex. miljörörelsen.
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Priset som HarvestPlus får betala för detta val är
naturligtvis att vissa anglägna projekt inte kommer
till stånd, därför att de kräver gentekniska metoder.
HarvestPlus ser således som sin uppgift att
utveckla nya sorter från de vanligaste stapelgrödorna som miljontals människor lever av idag.
HarvestPlus ser det som ett kostnadseffektivt sätt
att förbättra många människors näringsstandard.
Hälften av de resurser som HarvestPlus använder
kommer från Bill och Melinda Gates stiftelse,
hälften från andra givare, däribland SIDA.
Arbetet inriktas på de tre näringsämnena
vitamin A, järn och zink. Det sker genom forskning på följande grödor ett antal länder och där de
nya sorterna ska vara färdiga för användning enligt
tabell nedan.
Arbetet innebär ett nära samarbete mellan
växtförädlare, näringsexperter, socialvetare,
ekonomer och kommunikationsexperter.
Ekin Birol berättade om några av de näringsstudier

som genomförts liksom hur bönder och andra tog
emot de nya sorterna. Bl.a. innebär växtförädlingsarbetet att t.ex. den vanliga vita majsen blir
orangefärgad. Mourad Moursi informerade om den
viktiga frågan om sk ”retention”, dvs hur mycket av
näringsämnena som man anser sig vilja/behöva
tillföra samt frågan om ”bioavailibility”, hur
mycket av detta som kroppen kan tillgodogöra sig.
Vid den efterföljande diskussionen tog vi upp
frågan om vad som händer när de nya sorterna
släpps för kommersiell användning. Vilka kanaler
används, hur sätt priset mm.? Likaså ville vi veta
varför HarvestPlus just valt vitamin A, järn och
zink för sitt arbete. Svaret på den frågan var att de
ansågs som mest betydelsefulla men att även jod
kunde bli aktuellt att ta med i framtiden.
Vi lämnade HarvestPlus med vissa frågor
obesvarade men samtidigt med insikten om att vi
diskuterat ett synnerligen viktigt område, värt att
utveckla ytterligare.

Gröda

Näringsämne

Land

År

Sötpotatis

vitamin A

Uganda, Mocambique

2007

Kassava

vitamin A

Nigeria. DR Kongo

2010

Bönor

järn

Rwanda, DR Kongo

2012

Hirs

järn

Indien

2012

Majs

vitamin A

Zambia

2012

Ris

zink

Bangladesh, Indien

2013

Vete

zink

Indien, Pakistan

2013
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Världsbanken

mekanism som tillkommit efter G8-mötet i
L’Aquila i Italien 2009 och diskussionerna om de då
ökande matpriserna. Vid mötet förpliktade sig de
deltagande länderna att bidra med 22 miljarder
USD till att förbättra lantbrukets förutsättningar i
framför allt sårbara u-länder i syfte att skapa en
tryggad livsmedelsförsörjning. Av dessa har 1
miljard bekräftats i verkliga åtaganden och 0,5
miljarder betalats ut. WB gör i det här sammanhanget en del analysarbete om handel och behovet
av sociala skyddsnät. Ett område som behöver stöd
är förbättrad lokal infrastruktur.

1818 H Street, NW, Washington DC
Möte med Robert Townsend från Världsbankens
(WB) centrala enhet för lantbruk och landsbygsutveckling och David Nielson och Hille Frey från
motsvarande enhet på regionavdelningen för
Afrika.

Tema World Development
Report 2008 och GAFSP
Robert Townsend (RT) var en av författarna till
Världsbankens World Development Report 2008
som var den första om lantbruk på 25 år. Den förra
utkom 1982 men då med helt andra förutsättningar
för lantbruket. RT kunde konstatera att WDR
2008 satt betydande spår i organisationen. Bl.a.
hade den tidigare centrala landsbygdsavdelningen
nu blivit en lantbruks- och landsbygdsavdelning.
Liknande förändring hade skett inom WB:s sex
regionavdelningar. Framför allt hade man konstaterat att det förekommit en betydande underinvestering inom lantbrukssektorn under senare år och
som nu behövde höjas avsevärt.
En av huvudslutsatserna i WDR 2008 är att
tillväxt i lantbruket är 2-3 gånger effektivare än
tillväxt i andra sektorer när det gäller att minska
fattigdomen. RT konstaterade att en stabilare
makroekonomisk situation underlättat för lantbruket att utvecklas under senare år. WB räknar
med att under perioden 2010-12 öka utlåningen till
lantbruket med 50% till 6 miljarder USD. Fokus
kommer att ligga på att öka produktiviteten i
lantbruket. Vidare ska åtgärder för att ge bönderna
bättre tillgång till marknader prioriteras, liksom
effektivare riskhantering för sårbara grupper.
Åtgärder för att bättre integrera miljöaspekterna i
arbetet (mainstreaming) kommer att bli viktiga
liksom investeringar på landsbygden utanför själva
lantbruket, t.ex. i form av bättre vägar.
WB håller nu på att utvärdera sina projekt och
program inför perioden 2013-15. Osäkerheten
inom de areella näringarna har ökat. Jordbruksvaror har en låg elasticitet när det gäller utbud och
efterfrågan, vilket gör systemet känsligt för
chocker. I det sammanhanget nämnde RT
biobränslen och spekulation.
RT informerade också om GAFSP, the Global
Agricultural Food Security Programme. Det är en

Tema Högre lantbruksutbildning i Afrika
David Nielson, DN, och Hille Frey, HF, arbetar
inom regionavdelningen för Afrika med framför
allt högre lantbruksutbildning i Afrika. DN
inledde med att säga att WB inte bara är en bank
för utlåning, man är också en kunskapsbank och
man ser numera samarbete med andra givare som
särskilt viktigt. Money, knowledge, partners är idag
viktiga ledord. Särskilt viktigt är att investera i
förslag som kommer från de berörda länderna
själva. DN uppehöll sig därefter vid att beskriva
CAADP, som vi tidigare talat om under mötet med
IFPRI. För närvarande har 27 afrikanska länder
utarbetat investeringsplaner för kommande
utvecklingsarbete. För detta behövs också ökade
investeringar i mänskligt kapital. Det är så dagens
ökade fokus på högre lantbruksutbildning har
hamnat i fokus.
För exakt ett år sedan samlades afrikanska
finans-, lantbruks- och utbildningsministrar i
Kampala, vilket resulterade i en överenskommelse
om att öka investeringarna inom högre lantbruksutbildning och till att börja med utarbeta en
strategi inom området. Arbetet leds av tre afrikanska institutioner med anknytning till CAADP,
nämligen ANAFE (African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education), RUFORUM (the Regional Universities
Forum for Capacity Buildning in Agriculture) och
FARA (the Forum for Agricultural Research in
Africa) med stöd av Världbanken och ett stort antal
andra givare och universitet i vår del av världen.
Flera biståndsgivare har under senare år börjat
uppmärksamma behovet av stöd till den högre
lantbruksutbildningen i Afrika. Under de senaste 7
åren har Världsbankens totala stöd uppgått till
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blygsamma 10 miljoner USD. Nu planerar Banken
ett s.k. IDA-lån på totalt 300 milj USD över 3-5 år
med början från år 2013 för högre utbildning i
Afrika i allmänhet. Av det beloppet kan i storleksordningen en tredjedel tänkas gå till
lantbrukssektorn.
Arbetet inom såväl CAADP som Världsbanken
befinner sig i ett tidigt skede. Kontakter har
nyligen knutits med de nordiska ländernas universitet inom området, däribland SLU. Stora möjlig-

heter finns att aktivt stödja de ansvariga på afrikansk sida i utformningen av den kommande
verksamheten, vilket gör ett svenskt engagemang
särskilt intressant. Det gäller också i utformningen
av WB:s kommande IDA-lån. Ett separat möte
hölls under besöket i Washington DC med gruppens SLU-representanter för att ytterligare
diskutera de här frågorna inklusive den om
medverkan från SLU i det fortsatta arbetet.
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World Resources Institute, WRI

Vi fick flera exempel på WRI:s arbete på fältet
bl.a. ett som rör återskapande av bördig mark, bl.a.
i Niger genom en bondeledd s.k. re-greening
movement.
Nästa WRI-rapport om det globala tillståndet
kommer ut 2015. Den är tänkt att diskutera hur vi
på vår jord ska kunna försörja i storleksordningen 9
miljarder människor samtidigt som vi måste
anpassa oss till kommande klimatförändringar och
också göra vad vi kan för att minska dessa förändringar. WRI söker nu efter en person som kan leda
arbetet med 2015 års rapport.
En angelägen fråga i det sammanhanget är
effektiviteten i livsmedelskedjan. Idag går i storleksordningen 25% av produktionen förlorad på
vägen. Redan på primärnivå, dvs hos bonden, är
lagringsförlusterna under u-landsförhållanden ofta
mycket stora och kan utgå till 25-40%.

10 G Street, NE, Washington DC
Möte med Janet Ranganathan, Vice President,
Science and Research, Craig Hanson, Director,
People and Ecosystems Program, Leo HornPhathanothai, Director, International Copperation, Robert Winterbottom, Director Ecosystems
Service Initiative, Norbert Henninger, Senior
Associate, Lars Laestadius, Senior Associate

Tema uppföljning av milleniummålen för
Ekosystemsanalysen
Janet Ranganathan, JR, inledde med att konstatera
att det sedan länge finns nära relationer mellan
WRI och Sverige, inte minst genom Sida som
sedan länge bidrar till WRIs arbete. Dessutom
ingår tidigare statsministern Göran Persson i
WRIs styrelse.
JR informerade om att WRI tillkommit för
drygt 25 år sedan i syfte att sätta miljöfrågorna på
den internationella agendan. Insikten var redan då
att det skulle komma att ta tid att få världens ledare
att förstå vikten av miljöfrågorna, tid för allmänheten att bli engagerad, tid vetenskapen att reagera
i sina forskningsval, tid för att förändra nödvändiga
policies och tid för att få till stånd en varaktig
verklig förändring. WRI:s s.k. mission statement
kan översättas till ”att förändra människorna och
deras samhällen så att miljön och dess kapacitet
skyddas så att det går att klara av de behov som
dagens och framtidens generationer har och
kommer att ha”.
En särskilt viktig rapport som WRI medverkat
till framkomsten av var den s.k. Millennium
Ecosystems Assessment, 2005. Den gav ett nödvändigt komplement till de millenniemål som antagits
av världens ledare i den s.k. Millennium Declaration i syfte att förverkligas 2015. Miljöaspekterna
var där styvmoderligt behandlade.
En viktig del i WRIs arbete är att få beslutsfattare på olika nivåer att förstå vikten av fungerande
ekosystem och att dessa system måste kunna
upprätthållas. I det arbetet samarbetar WRI med
en mängd lokala partners för att söka påverka så
nära beslutsfattarna som möjligt.
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FDA, Center for Food Safety and
Applied Nutrition (CFSAN)
5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740
Washington DC
Möte med Dr. Sherri Dennis, Director, Risk Assessment Staff, Office of Food Defense, Communication and Emergency Response, Mr. Jeffrey Read,
International Policy Analyst, International Affairs
Staff, Office of the Center Director, Robin Woo;
International Policy Manager, Office of the Center
Director, International Affairs Staff, Johnny E.
Braddy, director, International Visitors.

Tema information om aktuella, särskilt mikrobiella frågor om livsmedelssäkerhet och
om USA´s nya lagstiftningen om livsmedelssäkerhet
.Inom den agrara sektorn är FDA´s uppdrag att:
“Protect the public health by assuring that foods
are safe, wholesome, sanitary and properly labeled;
veterinary drugs, and vaccines and other biological
products”. Beträffande livsmedel av animalt
ursprung börjar ansvaret efter slakten (post

harvest). U.S. Department of Agriculture (USDA)
har ansvaret för den tidigare kedjan (pre harvest
and harvest). FDA´s avdelning Center for Veterinary Medicine (CVM) har dessutom uppdraget för
registrering och användning av läkemedel och
deltar bl.a i The National Antimicrobial Resistance
Monitoring System (NARMS) tillsammans med
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
och USDA). CVM deltog i mötet på USDA.
Overview of CFSAN’s
Risk Assessment Program:
Panoramat av de mikrobiella riskerna och utbrott
av livsmedelsrelaterade infektioner var likartade de
i Europa och berörde ex. salmonella och EHEC
som finns att utläsa av olika rapporter och vetenskapliga publikationer. Utbrotten var ofta kopplade
till en enskild produkt eller grönsaker, hade en
omfattande spridning där smittkällan inte sällan
fanns tidigt i produktionskedjan. Den mesta tiden
ägnad Sherri Dennis därför åt en genomgång av de
rutiner och principer som tillämpades för deras
riskbedömning. Man följde de principer som
tillämpas och beskrivets exempelvis inom EU/
EFSA. Det som dock skiljde från EU var att
processen sker inom samma myndighet (FDA) som
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även kunde vara involverad i lagstiftningen.
Initiativet till att utföra riskbedömning togs även
inom FDA och ofta fanns, till skillnad från EFSA,
som regel inga angivna tidsramar för när jobbet
skulle vara gjort. Närheten till specialister inom
”huset” sågs som en fördel. Sådana specialister
fanns även inom FDA´s egna laboratorier som vad
vi senare fick veta arbetade med att fylla de ”gaps”
som fanns i olika underlag och ansökningar m m.
Som Jordi Serratosa från EFSA särskilt vid en
tidigare presentation redogjort för utförs riskbedömningar inom livsmedelssäkerhetsområdet
dessutom vid en annan avdelning inom FDA (FDA/
CVM- Center for Veterinary Medicine, samt vid
tre enheter inom USDA och dessutom vid CDC,
National Institutes of Health (NIH), national
Toxicology Program (NTP) och National Institute
of Environmental Health Sciences (NIEHS).
ONSDAG 26 oktober
Overview of FDA’s Food
Safety Modernization Act
Den 4 januari 2011 signerade president Obama en
ny genomgripande livsmedelslag kallad: Food
safety Modernization Act. Som ett övergripande
skäl anges den enorma omfattningen och kostnaden för de livsmedelsburna infektionerna: varje
år kan var sjätte amerikan förvänta sig att drabbas.
Av dessa kräver > 120 000 sjukhusvård och 3000
avlider. Globaliseringen framförs också som ett
skäl exempelvis mot bakgrund av att > 15 % av hela
USA´s livsmedelsbehov importeras inkluderande 50
% av färsk frukt, 20 % av grönsaker 80 % av fisk/
sea food. Fokus var satt på förebyggande åtgärder
och ett omfattande arbete vilade därför på USDA
som redovisade vid vårt besök där. För FDA gäller
att man kan ange ”standards” vilket i praktiken
innebär att man skall ange de konkreta gränser för
exempelvis mikrobiell och annan kontaminering av
livsmedel. Robert L. Thompson angav under vår
första dag att lagstiftningen var ett nödvändigt svar
på och behov av att införa en liknande lagstiftning
som EU införde 1997 efter BSE krisen och dioxinskandalen, men att man inte gått lika långt och
infört en särskild inspektionsmyndighet. Genom
befintliga institutioner skulle dock inspektionerna
väsentligt ökas och särskild uppmärksamhet
riktades mot importen och kongressen har gett ett
särskilt uppdrag att utöka dessa och man anger att
man årligen skall kunna utföra > 900 inspektioner i
länder som exporterar livsmedel till USA.

USDA
Whitten Building, 1400 Independence Ave,
Washington DC
Möte med John Clifford, Deputy Administrator for
Veterinary Services (VS), APHIS; Lisa Ferguson,
Deputy Director for Science and Technology,VS,
APHIS; Gary Egrie, Farm Animal Welfare
Coordinator, VS, APHIS; Bruce Wagner, Director,
National Animal Health Monitoring System, VS,
APHIS; Tracey Lynn, One Health Coordinator,
Centers for Epidemiology & Animal Health, VS,
APHIS; Regina Tan, Director, Applied Epidemiology Division, OPHS, FSIS; Uday Dessai,
Director, Microbiology Division, Office of Public
Health Science (OPHS), FSIS; Neena Anandaraman, AED, OPHS, FSIS; US Codex rep. to the
Taskforce on Antimicrobial Resistance, Bernadette
Dunham, Director, Center for Veterinary Medicine, FDA

Tema SPS frågor med fokus på
livsmedelssäkerhet , djurvälfärd
samt antibiotikaresistens.
United States Department of Agriculture, USDA,
har ett samhällsansvar som omfattar krisberedskap
för orkaner, översvämningar, bränder, torka mm
men även utbrott av smittsamma djursjukdomar.
USDA har ett stort ansvar inom de agrara näring-
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arna inklusive handelfrågor vilka hanteras av 17
olika byråer.
Kommittén mötte representanter från två av
dessa, APHIS, Animal Plant Health Inspection
Service och FSIS, Food Saftey and Nutrition
Service.

APHIS
Inom USDA är APHIS en byrå med ett brett
ansvarsområde, som bland annat omfattar genetiskt modifierade grödor, viltvård och ansvar för
lagstiftning om djurvälfärd. Allt för att stärka
USAs förmåga att producera säkra livsmedel i en
hållbar miljö. För att snabbt upptäcka problem
inom både skog, växt och djurriket har APHIS en
dygnstäckande beredskap.
Arbete med kontroll av antibiotikaresistens
(AMR) görs i samarbete med FDA och baseras på
frivillighet. Genom utbildning och samarbete med
Universitet, amerikanska veterinärsällskapet och
andra myndigheter försöker de arbeta efter
konceptet One Health. Bättre analysmetoder och
bättre information ska öka förståelsen för ansvarsfull antibiotikaanvändning. Antibiotikainblandning i foder är under ansvar av lokala veterinärer
och en ny lagstiftning ska strama upp kontrollen av
förskrivning.
Angående djurvälfärd så gäller regelverket enligt
uppgift på mötet endast hästar som transporteras
till slakt, t.ex så får de inte vara högdräktiga. I
övrigt var djurvälfärd en angelägenhet för de
individuella Staterna och det finns många privata
djurvälfärdsinitiativ i USA typ rescue centers för
hundar och katter. Ca 2% av USAs befolkning bor
på landsbygden och har av hävd stark egenrätt.
Inom APHIS görs även tillämpad forskning
bland annat wild life research i Colorado.
I sin nya plan för 2015 nämner USDA att man
grundar sitt arbete på 4 pelare: One Health;
Zoonotic diseases; Surveillance och Emergency &
response.
Arbete med utbrott av allvarlig smittsam
sjukdom sker främst inom egna stater om det inte
rör sig om nationella bekämpningsprogram som
finns för brucellos (endast bufflar i Yellowstone är
idag smittade) och tuberkulos. Risk för introduktion av smittsamma sjukdomar genom illegalt
införda livsmedel var liksom för de flesta länder ett
orosmoment då det sannolikt rör sig om icke

försumbara mängder. APHIS har genom sin dygns
och rikstäckande beredskap möjlighet att snabbt
identifiera problem och stötta de stater som berörs.
Riskanalyser för importerade livsmedel utförs av
FDA.

FSIS
Inom USDA har FSIS ansvar för livsmedelssäkerhet för nöt, svin och kycklingkött samt äggprodukter. Ansvaret för livsmedel börjar vid slakteri
och styckningsanläggningar. I sin 5-årsplan
2011-16 är målet att förebygga livsmedelsburna
infektioner och garantera att amerikanska livsmedel är säkra. I arbetet ingår inspektion av
slakterianläggningar och förädlingsföretag med
kontroll av innehåll och varuförteckning. FSIS har
epidemiologer, laboratorieveterinärer, patologer,
risk analytiker och biosäkerhetsexperter anställda
för att utreda livsmedelsburna sjukdomsutbrott.
Detta i samarbete på både federal, stat och
organisationsnivå.
I sin strategiska plan har FSIS som mål att i de
produkter de ansvarar för reducera incidensen av
salmonella med 4,5% . För att få ett mått på
förändringar (förbättringar) har sk baslinjestudier
initierats för förekomst av salmonella, Listeria och
E coli 157:H7 i slakteriprovtagning. En baslinjestudie för campylobacter startade förra året efter
att man enats om standardiserade diagnostiska
protokoll så att testresultat från olika matrix och
olika laboratorier blev jämförbara. Det finns en
stark målsättning att reducera antalet livsmedelsburna infektioner i den av president Obama
signerade Food Saftey Modernization Act. FSIS
har inte mandat att göra utredningar på gårdsnivå
men kan i ett livsmedelsburet utbrott spårar
produkter i samarbete med CDC och gör återtag i
konsumentledet.
I national animal surveillence (NAM) arbetet fås
stöd av statistiker för att göra ett representativt
urval av både slakteriprovtagning och gårdsprovtagning på federal nivå. Detta gäller de icke
anmälningspliktiga sjukdomarna och djurägaren
måste ge ett skriftligt godkännande på medverkan
och full anonymitet är garanterad. För att
motverka att urvalet blir snedvridet görs en
bortfallsanalys av de gårdar som motsätter sig att
ingå. Strategin är att provta 80% av producenterna
och 80% av dessas djur. Målsättningen är att
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genom att ha siffror på sjukdomsläget kunna
påverka hela industrin till att införa förbättringar.
En ny strategi för provtagning inom grisproduktionen är att göra spatiala analyser och identifiera

riskbesättningar, men även i dessa fall kommer de
att omfattas av frivillighet och garanterad
anonymitet.

USDA-Chief Economist
USDA South Building; room 4433, 1400 Independence Avenue, SW, Washington
Möte med Dr Gerald Bange, ordförande i World
Agricultural Outlook Board (WAOB)

Tema amerikansk jordbruks- och handelspolitik, omvärldsanalys, pågående trender
Mötet med Dr Bange fokuserade på det arbete
bedrivs vid den enhet vid USDA (WAOB) som
ansvarar för att prognostisera utbud och efterfrågan för jordbruksprodukter. WAOB publicerar
varje månad en världsomfattande prognos. Även
om publikationen är offentlig när den publiceras är
arbetet fram till deadline omgärdat av stor sekretess och Bange beskrev målande hur medarbetarna
den sista natten låses in i för att färdigställa
slutrapporten utan kontakt med omvärlden.
WAOB har 30 medarbetare med ansvar för olika
produkter, vid enheten arbetar också 6 meteorologer. USDA använder sin egen statistik och
grundar också antaganden och förutsägelser på
underlag från sin utlandsstationerade personal (ca
70 attachéer i olika länder). Utöver fysiska data så
baseras analysen på politisk utveckling och ekonomiska data. Rapporten signeras varje månad av
jordbruksministern eller annan ansvarig politiker
men innehållet är ”objektiv” tjänstemannaprodukt.
När det gällde framtida potential för framtida
utbudsökning så pekade Bange på ev möjlighet i
Kina att öka sin produktivitet, främst avseende
majs och den outnyttjad mark som skulle kunna tas
i anspråk i Brasilien. GB trodde inte att CN skulle
bli en stor majsimportör (jämför sojabönor).
Eftersom WAOB:s prognoshorisont är relativt
kortsiktig (18 månader) så är inte klimatförändringar och påverkan på utbud och efterfrågan en
stor faktor som slår igenom. (GB hänvisade till
USDA Agricultural Projections to 2010 som gör en
mer långsiktig prognos, dock som en baslinje

prognos –dvs. med förutsättning allt lika). Visserligen har väderfluktuationerna ökat under senare år
men GB undvek att tydligt göra koppling till om
det beror på klimatförändringar. Större påverkan
har istället USAs politiska beslut avseende energi
och subventioner av etanolproduktion från majs
haft.
Framtida utveckling för majsmarknaden
kommer enligt Bange dels bero på de politiska
beslut som tas avseende andel bioetanol (sannolikt
tas vissa politiskt satta incitament bort) men
priserna är fortfarande höga och driver produktionen, dels bero på produktionsbeslut hos andra
länder framförallt Brasilien. Brasilien odlar och
exporterar för närvarande majs till USA pga.
fördelaktiga priser.
När det gällde betydelsen av spekulation för de
senaste perioderna av prisökningar/volatilitet på
jordbruksmarknaderna menade Bange att inslagen
av spekulation var större under 2008/09 jämfört
med 2010/11. Under den första perioden gjordes
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investeringar utan tillräcklig kunskap i marknaderna, vilket skapade problem t.ex. för bomullsproduktionen i US. Under uppgången 2010/11 har
kunskapen om marknaderna ökat.
GB berättade att en delegation från FR besökt
WAOB och då fått klart för sig att WAOB egentligen besitter den kompetens och utför det arbete
som FR i G20-sammanhang efterfrågat på global
nivå när det gäller statistikinsamling och bearbet-

ning för att öka marknadstransparensen. Enligt
GB gjorde dock inte FR (och resten av G20) något
av denna information utan gick vidare med
förslaget att inrätta en liknande funktion som
WAOB på global nivå (AMIS). GB menade vidare
att det skulle vara naivt att tro att CN skulle dela
med sig om information om landets
spannmålslager.

USDA-ERS
(Economic Research Service)
Directorate of Market and Trade Economics
Division 355 E Street, SW 5-188, Washington, DC
Möte med Greg Pompelli, Erik Dohlman, Cheryl
Christensen, John Wainio, Ed Allen, Robert Dismukes och Erik O’Donoghue

Amerikansk jordbruks- och handelspolitik
Från ERS sida hade man samlat medarbetare med
en bred kompetens som skulle täcka in de frågor
som kommunicerats. Vid mötet delades ut en
sammanfattande PPP som läggs till rapporten som
bilaga.
Mötet kom istället att fokusera på de frågor som
ställdes från den gästande kommittén.
Frågorna rörde området från sannolikt innehåll i
kommande Farm Bill till vattenkonkurrens i västra
USA och insatser mot svälten i Afrikas horn.
När det gäller innehållet i ett kommande beslut
om inriktningen på nästa jordbrukspolitiska beslut
så återkom de spekulationer som tidigare nämnts
under veckan, nämligen att mycket talar för att
direktstöden är på väg ut för att istället ersättas av
stödformer som är mer av försäkringslösningar
(”revenue insurance schemes”)
Alla står i spänd förväntan inför vad superkommittén kan tänkas komma fram till inom de
närmaste veckorna. Aktiviteten i senatens och
representanthusets jordbrukskommittéer liksom
hos bondeorganisationerna lär vara hög. Det som
diskuteras rör t.ex.
 avvägningen mellan nutritionsprogrammet
(som upptar ca 70% av jordbruksbudgeten) och
övriga åtgärder,

hur mycket kommer neddragningen totalt att
bli (spekulationerna har rört sig mellan 23 och
40 miljarder dollar över 5 år),
 hur kan man alls motivera ett stöd till en sektor
som jämfört med övriga samhället ekonomiskt
går mycket bra,
 vad händer med de olika inslagen i biofuelprogrammen (sannolikt försvinner åtminstone
2 element) som i praktiken hållit hela världens
jordbrukspriser på höga nivåer. (jmf Thompson
dag 1)
Att direktstöden (som visserligen ligger i gröna
boxen och därmed klassats som i WTO-termer –
acceptabla - stöd ) är på väg ut för att ersättas av
stödformer som kanske är mer ”bärnstensfärgade”
beror på flera saker.
Den generella ekonomiska situationen i USA
betyder att det finns ett tryck på administrationen
att pressa utgifterna. Direktstöden är reella och
kan dras ner. Samtidigt som stora delar av USA:s
befolkning känner av de dåliga tiderna går det bra
för jordbrukssektorn – höga avräkningspriser
innebär att det är svårt att motivera direktstöd som
inte ersätter jordbruket för någon produktion.
Direktstöden är därför svåra att försvara.
Det talas därför om nya stödformer som istället
mer skulle fokusera på en försäkringslösning som
skulle baseras på en modell med ett rullande
olympiskt genomsnitt av jordbruksinkomster, dvs.
genomsnittet med avdrag för åren med den högsta
respektive lägsta inkomsten. Tidigare försäkringslösningar som varit inslag i den amerikanska
jordbrukspolitiken har dock inte lett till någon stor
anslutning, men sammantaget med minskade
direktstöd så skulle sannolikt incitamenten för att
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delta kunna öka. Man pekade också på att
ändringar avseende neddragningar i direktstöden
skulle medföra regionala omfördelningar (de stora
stödutbetalningarna går idag till bomull och majs
som odlas i södra USA medan de grödor som odlas
norrut omfattas av lägre stöd). Andra faktorer i
utformningen att beakta är relationen mellan hur
kostnaderna fördelas mellan privat sektor (försäkringsbolag) och staten. Kraftig lobbying kan
förutses från försäkringsbranschen som hittills
kunnat göra goda affärer eftersom relativt små
utbetalningar blivit nödvändiga.
Att WTO skulle vara en drivkraft för förändring
av den amerikanska politiken trodde i stort sett
ingen. WTO är ingen begränsande faktor längre.
Perspektivet är inhemskt och förändringar drivs
framförallt av den ansträngda budgeten. Ett
element med WTO-aspekt kan dock nämnas – det
brasilianska bomullsfallet. USA har fällts i en
WTO panel och betalar årligen BR för att
förhindra att frågan leder till mer omfattande
åtgärder. Ett nytt jordbrukspolitiskt beslut kommer
sannolikt att på denna punkt rätta till amerikansk
lagstiftning. ”we will deal with it later”.
På frågan om vilka framtida frågor som ERS
följer så nämndes särskilt förhållandet mellan
investeringar i jordbruket och investeringar i
forskning och den drivkraft som detta är för
jordbrukets utveckling. ERS förutspår att Amerika
kommer att se en svagt nedåtgående trend medan
det samtidigt sker en ökning i Kina. Vad kommer
detta att innebära och vad innebär den förskjutning
som också sker medan privat och offentligt finansierad forskning, Christensen nämnde att hon
hoppades ytterligare kunna analysera detta i
framtiden. ERS har nyligen uppdaterat en sammanställning som tidigare gjorts – som enligt Christensen bör finnas tillgänglig på ERS webb.
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TORSDAG 27 oktober

American Farm
Bureau Federation (FB)
600 Maryland Ave. SW Suite 1000W, Washington
DC 20024, www.fb.org
Möte med Mary Kay Thatcher, Senior Director,
Congressional Relations
Mary Kay Thatcher var en strukturerad och
kunnig person som dessutom var lantbrukare och
därför hade en stor bredd i sin kompetens. FB är
den större av de två bondeorganisationerna i USA
och har en inriktning mot större och mer
”kommersiella” lantbruk än den mindre systerorganisationen National Farmers Union (NFU). På
många områden har man samma syn som NFU,
men överlag är FB mer inriktat på en mindre
reglerad marknad och är positivt inställda till
frihandel och man är överlag mer tveksamma till
exv. miljöregleringar, klimatåtgärder och djurskyddslagstiftning. Kortfattat kan man säga att FB
är inriktat på minskade produktionskostnader,
avreglering, storskalighet och konkurrenskraft.
Samtidigt är man dock oroade över att kommande
Farm Bill skall leda till minskade anslag till
jordbrukssektorn och man lobbar hårt för att
behålla så stora anslag som möjligt, så avregleringslinjen är inte fullkomlig.
Man har medlemmar i USA:s alla 50 delstater
samt i Puerto Rico och grundades 1919. Precis som
NFU är man en gräsrotsrörelse, där makten över

organisationen ligger hos medlemmarna på
county- och delstatsnivå. Man uppgav medlemsantalet till ca sex miljoner, men antalet lantbrukare i
USA är knappt två miljoner, så en stor andel av
medlemmarna är medlemmar med svag anknytning till lantbruket som vill åtnjuta förmånliga
försäkringar mm. Det är dock endast ”riktiga”
bönder som har rösträtt och kan bli förtroendevalda, så de har således makten över
organisationen.
FB har stort inflytande och utsågs för något år
sedan av Forbes Magazine som den 15:e mest
inflytelserika organisationen i Washington. Detta
tydliggjordes när Mary Kay sade att ”we pretty
much can control them” om FB:s inflytande i
Senaten. Man har ca 90 personer anställda på
kontoret i Washington, varav ca 25 arbetar med PR
och politisk påverkan.
Mary Kay hade varit med om att ta fram sju
olika Farm Bills och sade att nuvarande process för
att ta fram en ny Farm Bill var den hittills mest
besvärliga. Detta att en s.k. Super Committee, som
mellan Demokraterna och Republikanerna till följd
av det stora amerikanska budgetunderskottet skall
försöka förhandla fram en ny federal budget, har
nämligen ställt den normala förhandlings- och
beslutsprocessen på ända. OM Super Committee
kommer fram till ett förslag, så kommer förhandlingsutrymmet för bl.a. Farm Bill vara ganska
begränsat, men om man inte kommer fram till ett
förslag, så blir det mer tid för förhandlingar, dock
sannolikt med en mer eller mindre nedskuren
budget.
Även i USA finns en diskussion om djurens
rättigheter och djuromsorg, främst hos olika NGO.
Mary Kay var irriterad över dessa organisationer
och såg dem som ett stort problem och även det
faktum att fler och fler veterinärer inte ”förstod” att
animalieproduktionen måste producera konkurrenskraftigt utan omfattande regelverk ansågs vara
ett problem. Man kunde här skönja en oförståelse
för allmänhetens och konsumenternas befintliga
eller kommande krav, precis som har skett i norra
Europa. I jämförelsen mellan FB och NFU så fick
man känslan av att NFU var mer lyhörda för
konsumenternas och samhällets krav på hur
jordbruksproduktionen sker med avseende på t.ex.
djuromsorg och miljö, medan FB var mer lyhörda
för konsumenternas och marknadens krav på
konkurrenskraftiga priser.

National Farmers Union (NFU)
20 F Street NW, Suite 300, Washington DC
20001, www.nfu.org
Möte med Jan Ahlen, Brittany Jablonsky och Mike
Stanz, samtliga Government Relations
Representative.
De tre representanterna för NFU var förhållandevis unga, men ändå mycket kompetenta och
kunde på ett bra sätt besvara de frågor vi hade.
Inledningsvis var det meningen att NFU:s federala
ordförande och chefen för government relations
skulle tagit emot oss, men pga. ändringar i deras
arbetsprogram gick detta inte. Mötet var ändå
mycket givande och engagemanget och kompetensen var stor från medarbetarna på NFU.
NFU grundades 1902 och är en gräsrotsorganisation som har ca 250 000 medlemmar, främst
mindre och medelstora familjelantbruk i norra
Mellanvästern. Man tryckte på att medlemmarna
har stort inflytande och att makten över NFU
verkligen kommer underifrån från organisationsavdelningarna på county- och delstatsnivå. Man
försöker givetvis samordna så långt som möjligt,
men det förekommer att vissa deltstatsavdelningar
inom NFU har positioner/policyer som principiellt
avviker från den övriga organisationen.
Överlag står NFU ganska nära ”svenska värderingar” och de har mestadels en progressiv inställning till bioenergi, klimat, miljö, lokalproducerat,
konsumenter mm. Ett tecken på denna inställning
är att NFU:s ordförande i North Dakota i
september blev utsedd till ordförande i den nybildade internationella bondeorganisationen World
Farmers Organisation (WFO), som ersatt den
nedlagda International Federation of Agricultural
Producers (IFAP). Den andra och betydligt större
bondeorganisationen, Farm Bureau, håller en lägre
profil i dessa frågor och är mer inriktad på större
och mer ”kommersiella” lantbruk. Det finns också
en dragning åt att Farm Bureau står närmare
Republikanerna och NFU Demokraterna i den
amerikanska politiken.
Precis som vid många flera andra möten under
veckan visade det sig att förhandlingarna om den
amerikanska federala budgeten och den kommande
jordbrukspolitiken (Farm Bill) stod i fokus i
lantbrukssfären vid vårt besök. Man oroade sig för
att neddragningarna i Farm Bill kan medföra
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och inte direkt berör lantbruket.
De diskuterade neddragningarna i budgeten har
aviserat minskningar av Farm Bill med USD 23
miljarder, varav drygt hälften i sådant fall kommer
att tas inom Farm Safety, medan Nutrition och
Energy and Conservation delar på mindre än
hälften av minskningen.
Något förvånande var att man inte riktigt kunde
ange något strategiskt mål eller vision med Farm
Bill på sikt. De diskussioner som finns inom EU
om vad man vill uppnå med den gemensamma
jordbrukspolitiken (CAP), t ex miljönytta, energioch klimatmål eller öka konkurrenskraften,
verkade vara främmande för dem vi diskuterade
Farm Bill med i Washington.

försämrade förutsättningar för de amerikanska
lantbruken, inte minst för de mindre och medelstora. Inte minst tryckte man på behovet av att
kunna hantera ekonomisk risk för lantbrukarna,
som kan vara hårt utsatta för stora variationer vad
gäller väder och priser. Samtidigt insåg man att
lantbruket nu är en av få sektorer som går bra i den
amerikanska ekonomin och att detta naturligtvis
gör det svårt att argumentera emot neddragningar.
Man gjorde dock klart att Farm Bill står för en liten
andel av den federala budgeten, det som går direkt
till lantbruket motsvarar enligt NFU inte mer än
0,4 % av den totala budgeten på USD 46,4 biljoner.
Hela 80 % av Farm Bill går till ”Nutrition and
other programs”, vilket i princip innebär utdelning
av matkuponger till fattiga amerikaner (se diagram)
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Senatens jordbrukskommitté
328A, Russel Senate Office Building
Washington DC
Möte med Hanna Abou-El-Seoud, Executive
Assistant, Senate Committee on Agriculture och
Chelsea Render, Policy Analyst, Senate Committee
on Agriculture m.fl.

WTO, men även t.ex. EU:s jordbrukspolitik,
lyser med sin frånvaro i den amerikanska debatten
om framtida jordbrukspolitik.

Tema: Amerikanskt jordbruk och
amerikansk jordbrukspolitik
Ett förslag till ny jordbrukspolitik håller på att tas
fram av kongressen (en demokrat och en republikan från representanthuset respektive en demokrat
och en republikan från senaten). Förslaget ska
innehålla de besparingar man har åtagit sig gentemot den s.k. superkommittén. Superkommittén
(bestående av 6 ledamöter från representanthuset
och 6 ledamöter från senaten) ska sedan presentera
sitt förslag på nedskärningar i den totala budgeten senast den 23 november 2011 och omröstning
ska ske i kongressens bägge kamrar senast den
23 december. Inga ändringsförslag är tillåtna så
kongressen kan bara rösta ja eller nej till förslaget.
Vid ett ja så blir den kommande jordbrukspolitiken
sannolikt i enlighet med det förslag som lämnas till
superkommittén och vid ett nej får arbetet med en
ny jordbrukspolitik sannolikt tas om från början.
Jordbrukspolitiken skiljer ut sig från andra
politikområden genom att samarbetet här är
ganska bra mellan partierna. Skiljelinjerna i synen
på politiken är mer geografiskt betingad än
partipolitiskt. Lobbying mot kongressen förekommer både på politisk och på tjänstemannanivå.
Med stor sannolikhet kommer det bli förändringar i US politik för biodrivmedel. Mycket talar
för att subventioner och tullar kommer att
avskaffas.
Enligt senaten ska det finnas utrymme för både
stor- och småskalig jordbruksproduktion i US.
Investeringar i infrastruktur (bredband m.m.) är
viktigt för den amerikanska landsbygden.
Även om jordbrukspolitiken huvudsakligen är
federal finns politik på delstatsnivå, t.ex. när det
gäller landsbygdsutveckling och djurskydd.
Dialogen mellan federal och delstatsnivå är ibland
problematisk. Debatten om djurskydd är också
framförallt på delstats nivå.
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Walmart

certifieringar för konsumenterna att hålla reda på.
Man använder sig enbart av förnybar energi.
Företaget har också ett särskilt fokus på känsliga
produkter såsom köttproduktion i BR och palmoljeproduktion i Indonesien. Walmart har som
strategi att öka försäljningen av lokalodlat. När det
gäller GM-produkter anpassar man försäljningen
beroende på marknad.

201 8th street NW, Washington
Möte med Tres Bailey, Senior Manager of Agriculture and Food

Tema: Hur arbetar Walmart och hur kommer
företaget arbeta i framtiden
Tres Bailey (TB) berättade att företaget hade
startats i Arkansas 1962 (flera av de ledande
amerikanska detaljisterna grundades vid denna tid).
Idag har företaget ca 9700 butiker varav 4500 finns
i US och 1900 i Mexico. Omsättningen uppgår till
418 miljarder dollar och företaget har 200 miljoner
kunder i veckan.
Walmarts styrka och anledningen till framgångarna ligger i logistiken och inte i försäljning och
marknadsföring. Genom att hantera mycket stora
volymer kan man pressa priserna. Som policy har
man dock att en leverantör inte ska leverera mer än
20 % av sin produktion till Walmart. Anledningen
till detta är att man vill undvika dålig publicitet om
samarbetet avbryts.
Fokus i företagets etableringar ligger på tillväxtmarknader. Detta visar sig t.ex. att i Europa så har
Walmart endast butiker i Storbritannien. Kanada
och Indien ses som mycket intressanta marknader.
I Kanada får utländska företag inte äga butiker utan
man får slå sig samman med inhemska företag.
Walmart ser en stor potential i Afrika. Det är dock
fortfarande stora problem med korruption m.m., så
det enda land på kontinenten där man har någon
större närvaro är Sydafrika. Om fem år trodde TB
att företaget kommer att utveckla olika butiksformat, t.ex., småbutiker i stadskärnor och dessutom kommer det hända mycket när det gäller
e-handel.
För ungefär 10 år sedan bytte Walmart strategi
från att ha varit ett mycket slutet företag till att bli
betydligt öppnare. Detta visar sig bl.a. i samarbete
med Non Governmental Organizations, NGO:s.
Företaget är engagerat i välgörenhet och donerar
mat till ett värde av 2 miljarder dollar över två år.
TB menade också att Walmart tar allvarligt på
frågan om hållbar utveckling. Walmart säljer
numera t.ex. enbart certifierade fisk- och skaldjursprodukter. När det gäller olika certifieringsprogram försöker olika detaljhandelskedjor att samarbeta så att man undviker alltför många olika

24

FREDAG 28 oktober

Bill and Melinda Gates Foundation
1300 I Street NW, Suite 200 East, Washington
DC 20005-3314
Möte med Laurie Lee, Deputy Director, BMGF
European Office

Tema: senaste utvecklingen inom de jordbruksområden som stiftelsen stöder och
vilka svårigheter som vissa program har stött
på till exempel GMO-grödor
BMGFs jordbruksprogram startade för fyra år
sedan. Stiftelsen beviljar främst forskningsanslag
(om minst $100.000) till institutioner och organisationer för specifika syften, men stödjer i vissa fall
även generella operativa idéer som inte utgör ett
specifikt projekt. Man ger totalt ungefär $700-800
miljoner till jordbruket, vilket motsvarar 25% av
stiftelsens totala donationer.
Stiftelsen arbetar inte utifrån en särskild strategi
för att finna medfinansiärer eller projekt, eftersom
alla projekt skiljer sig åt. Som exempel på typiska
BMGF-projekt anfördes CGIARs s.k. Grand
Challenges – stora, integrerade forskningssatsningar som typiskt involverar flera CGIARinstitut, universitet, etc. (HarvestPlus är t.ex. en av
CGIARs Grand Challenges).
Ett slående exempel på denna ”case-by-case-filosofi” gäller Stiftelsens syn på GMO. Laurie
deklarerade frankt att man här inte har någon
uttalad policy för eller emot (framför allt bryr man
sig inte om vad EU tycker…), utan gången är
följande: man identifierar ett problem i ett visst
område, t.ex. att cassava behöver näringsberikas i
vissa områden i Afrika. Sedan konstaterar man att
för att lösa det problemet behövs det genteknik. Då
går man till de aktuella regeringarna och andra
myndigheter och säger ”detta vill vi göra, det får
följande positiva konsekvenser för befolkningen, vi
kommer att använda följande metoder. Är ni med
oss så kör vi; annars satsar vi på något annat någon
annanstans…”.
Laurie underströk, inte bara av artighetsskäl
verkade det, att BMGF har flera etablerade relationer till Sverige. Stiftelsen ger t.ex. anslag till
fredsforskningsinstitutet SIPRI. Vidare är anslagen

till AGRA (Alliance for a Green Revolution in
Africa) substantiella, och genom att SLU är en
aktiv partner i AGRA-samarbeten får BMGF en
naturlig länk till SLU. BMGF är också den största
enskilda givaren till CGIAR, vilket blir ytterligare
en kontaktlänk till Sverige och SLU, genom det
traditionellt starka svenska stödet till CGIAR.
Joe Rosenberger of the Tax Policy Center of
the Urban Institute & Brookings Institute
Tax Policy Center är en icke vinstdrivande tankesmedja som kontrakterats av BMGF.
Joe gav en intressant överblick över hur mycket
som doneras av privata givare i olika länder,
sammanfattat i figuren nedan.
Om vi jämför bara Sverige och USA kan vi utläsa
att penningdonationerna är mycket större i USA
(nästan 2% av GDP mot c:a 0,3%). Frivilligt arbete
är emellertid så mycket större i Sverige att den
totala filantropiska insatsen faktiskt blir större än i
USA. Allra givmildast är dock holländarna.
De största mottagarna/ändamålen för donationerna i USA är kyrkor 35%, utbildning 14% och
olika stiftelser 11%.
Det råder delade meningar beträffande hur stora
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Source: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies (2004)

donationerna skulle vara i USA om de inte vore
avdragsgilla. Maximala marginalskatten i landet är
35%.
Joe anförde ett par generella incitament till
varför ett samhälle kan anse att filantropiska
penningdonationer bör vara avdragsgilla:
Donationerna kan hjälpa till av mildra tillkortakommanden, såsom marknadsmisslyckanden eller
politiska låsningar;
Eftersom den som donerar sin tid till frivilligt
arbete kan leverera den gåvan obeskattad, blir det
likformighet om även den som donerar pengar får
göra detta obeskattat.

också till att hjälpa länder med sina offentliga
hälsosystem. Projekten inkluderar tillgång till
mikrokrediter, vattensanering och hygien samt
stöd till politik och opinionsbildning (gentemot
amerikanska och europeiska regeringar).
En annan stor satsning från Stiftelsens sida är
utbildningsprogram inom USA.
2006 donerade Warren Buffet en stor del av sin
förmögenhet till stiftelsen, vars tillgångar nu
uppgår till totalt $70 miljarder, vilket ger en
utdelningskapacitet på $3 miljarder årligen (detta
motsvarar c:a 20 miljarder SEK, vilket är 5
miljarder mer än SIDAs hela budget). Donationerna fördelar sig i runda tal så att 50% går till det
globala hälsoprogrammet, och 25% vardera till
utbildning inom USA, respektive jordbruksbistånd.
Jordbruksprogrammet syftar bland annat till att
bidra till forskning och bättre grödor, utbildning
samt marknadstillträde. Stiftelsens strategi rör sig
mer mot ett geografiskt fokus, med inriktning på
7-8 länder, nämligen Etiopien, Tanzania, Ghana,
Mali, Burkina Faso, Nigeria, Uganda, Indien och
Bangla Desh (vilket bli 9!?). Man samarbetar
alltmera med andra givare (t.ex. FAO)samt fokuserar på staple crops (tidigare cash crops) samt
boskap (djurvaccin, avelsteknik, kylkedjor och
marknadsfokus). Fokus ligger på hela värdekedjan

Katy Button, Senior Policy Officer, BMGF
External Relations
Katy berättade den roande historien om Stiftelsens
tillkomst. Bill och Melinda fick massor av tiggebrev, men sa hela tiden att ”när vi dör donerar vi vår
förmögenhet till en stiftelse”. Men Bills pappa (Bill
Sr) tröttnade på att sitta och sprätta tiggebrev, så
han föreslog att de skulle donera med en gång –
och så blev det.
Den första satsningen var ett vaccin mot rotavirus i Afrika. Ur detta projekt har Stiftelsens
globala hälsoprogram sprungit. Det är deras största
program, som fokuserar på sjukdomsbekämpning
och specifikt utdelning av malariavaccin. Det syftar
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och genderfrågorna är centrala i de flesta projekt,
eftersom det ofta är kvinnorna som driver
jordbruken.
BMGF har ännu inget regionalt kontor i Afrika,
men ett sådant planeras.
Dianne Scott, agricultural development
communication
Information kring deras ”biofortification
programme”, som syftar till att öka näringsvärdet i
cassava, ris, sorghum och majs med hjälp av
genmodifiering. BMGF anser att den desinformation som generellt sprids om GMOs måste tacklas
mer proaktivt. I Afrika är de största farhågorna
relaterade till immaterialrättsliga frågor. Finns en
risk att förlora kontrollen över inhemska växter?
Blir utsädet dyrare? Kommer regeringen att förstå
regelverket? Miljöfrågan och hållbarhetsaspekten
anses sekundär. BMGF vill visa positiva effekter av
GMOs, och som ett led i den strategin håller man
på att byta sitt ”analytical mindset” mot ett
”emotional”; man använder t.ex. positivt värdeladdade ord (”biofortification”). Stiftelsen kommunicerar inte aktivt sina GM-strategier gentemot
Europa (utgör endast 6% av total portfolio) utan
kommunicerar hellre att beslutet att använda
GMOs är upp till de afrikanska länderna, inte USA
eller EU. Stiftelsen har pågående diskussion med
Monsanto om att donera IP-rättigheterna så att
bönder i utvecklingsländer kan använda och dela
med sig av utsädet.

till att förbättra näringsinnehållet i redan befintliga
grödor och att göra skillnad på områden där
BMGF har en komparativ fördel. Man diskuterar
fram tillsammans med bönderna vilka egenskaper
som de tycker vore viktigast att förändra hos en viss
gröda.
Det s.k. gyllene riset (ris som berikats med
provitamin A) sprids nu till lokala rissorter i både
Asien och Afrika genom inkorsning. På Filippinerna har BMGF gjort en attitydundersökning hos
fattiga familjer rörande det gyllene riset. Man
hyrde in en professionell firma för att göra denna.
Resultatet var att majoriteten av informanterna inte
brydde sig om att det gyllene riset är en GMO.

Lawrence Kent, Interim Deputy Director,
BMGF Agriculture, Science & Technology
Lawrence berättade att satsningarna i Afrika riktas
mot smallholder farmers (poorest of the poorest,
speciellt kvinnor). De innehåller tre
“Subinitiatives”.
Policy
Market (linking famers to market)
Agricultural research
Forskningen fokuserar på att utveckla grödor med
högre avkastning och resistens. Fokus på ett antal
grödor; majs, ris (C4-ris, ris som är tolerant mot
översvämningar; samarbete med risforskningsinstitutet IRRI), cassava (”bio-cassava” med ökat
näringsinnehåll), sötpotatis och banan (+järn,
+A-vitamin), hirs, sorghum. GM-forskning syftar
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Sammanfattande konklusioner

Handels- och jordbrukspolitik:
Den amerikanska politiken är djupt delad efter
partipolitiska linjer. Ett undantag är synen på
jordbruket, som avgörs mer utifrån var en politiker
kommer från än vilken partibok politikern har.
Diskussionen om en ny jordbrukspolitik i USA
överskuggades av höstens budgetdiskussioner och
väntan på beslut av den s.k. Super Committee som
senare visade sig inte nå en överenskommelse. Även
om jordbruket är viktigt för USA ekonomiskt och
strategiskt, är det inte särskilt viktigt politiskt. I
Kongressen gäller detta framförallt Representanthuset, men även Senaten går i samma riktning.
Det finns ett tryck för att minska utgifterna för
jordbrukspolitiken, inte minst på senare tid då
jordbruksinkomsterna i USA stigit p.g.a. de höga
priserna på jordbruksprodukter. Subventionerna av
majs som råvara för etanol angavs av vissa instanser
bidra till de höga priserna för vegetabiliska jordbruksprodukter. Det fanns en stor enhällighet om
att dessa faktorer sammantaget kommer att leda till
reduktioner i USA:s jordbrukarstöd. De stöd som
sannolikt kommer att avvecklas är de mindre
handelsstörande direktstöden eftersom de politiskt
är svårast att motivera.
Det var tydligt att USA, trots att jordbruket och
jordbruksexporten är ekonomiskt viktiga för
landet, inte har en tydlig strategi för jordbruket
eller jordbrukspolitiken. En förklaring till detta är
att jordbruket, som nämnts, inte är politiskt
intressant. En annan kan vara att det amerikanska
jordbruket redan är konkurrenskraftigt. En tredje
orsak är att USA är individualistiskt och att det
finns en tveksamhet inför långsiktiga strategier och
en fjärde är att det är svårt att ha ett strategiskt
förhållningssätt när många olika intressegrupper
ska tillfredställas. Åtminstone när det gäller den
fjärde orsaken kan man dra paralleller till EU:s
gemensamma jordbrukspolitik. Det amerikanska
jordbruket har dock en tydlig koppling till
forskningen.
Ointresset för Doharundan (WTO-förhandlingarna) påfallande. Det fanns en allmän uppfattning om att tillväxtekonomierna måste erbjuda mer
när det gäller marknadstillträde. Bilaterala avtal
och de möjligheter de erbjöd den amerikanska
ekonomin lyftes fram vid flera tillfällen. Eftersom
USA är en av de absolut viktigaste jordbruksproducenterna och jordbruksexportörerna har utvecklingen i det amerikanska jordbruket och den

Vid en återförening av hela gruppen på KSLA
gjorde vi följande preliminära sammanfattande
konklusioner för våra två huvudområden.

1. USA
USA är en mångkulturell smältdegel med 300
miljoner individer vilket innebär att det är ett
heterogent samhälle. Men en stark gemensam
drivande kraft tycks vara att ”Preserve the
American way of life”. USA har under decennier
varit världens ledande och mest framgångsrika
forskningsnation. Men myndigheterna är selektiva
i den forskning de tar till sig eftersom den inte
alltid passar hemmamarknadens politiker. Forskningen påverkar handelspolitiken – trots att
handeln är sekundär.
Djurhälsa, djurskydd och livsmedelsäkerhet:
Efter ett antal uppmärksammade utbrott av
matförgiftningar är livsmedelssäkerhet i fokus. En
ny livsmedelslag har antagits efter en liknande
modell som tidigare genomförts inom EU då bl.a.
EFSA etablerades. USDAs strategiska plan för
2011-2016 har ett starkt konsumentperspektiv.
Den innehåller ett ambitiöst program för hygienövervakning, reducering av bl.a. salmonella och
koordinering av analysmetoder. Genom att påtala
brister och föreslå förbättringsåtgärder kan dessa
användas som påtryckningsmedel på industrin.
USA har en uppdelad myndighetsstyrning som
begränsar – USDA har generellt sett ansvaret för
produktionen (pre harvest – skall även gagna
USA:s producenter) medan FDA har hand om
livsmedel (post harvest- konsumentperspektiv).
Det finns en hög tillgänglighet för antibiotikapreparat på marknaden, och användningen är
frikostig trots att myndigheterna påpekar risker
med antibiotikaresistens.
Frågor om djurskydd föreföll inte vara någon
stor angelägenhet vare sig för myndigheter eller
större bondeföreträdare.
Klimatfrågorna var iskalla och berördes bara av
National Farmers Union, NFU, och World
Resources Institute, WRI.
Myndighetsstrukturen för den federala hanteringen av olika frågor är komplex. Dessutom
hanteras flera frågor också på delstatsnivå.
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amerikanska jordbruks- och handelspolitiken en
stor betydelse för omvärlden.

2. Global livsmedelsförsörjning
och biståndspolitik

avgörande betydelse för den globala livsmedelsförsörjningen, sannolikt större än vad det internationella förhandlingsarbetet kan åstadkomma. Det
gäller inte minst det praktiska arbetet med en
hållbar utveckling.

Fokus i arbetet för de flesta internationella organisationer vi mötte ligger på Afrikas framtid. Mycket
krävs för att denna befolkningsmässigt snabbt
växande kontinent ska utvecklas på ett positivt sätt.
Afrika utgör således den stora utmaningen. Vi fick
samtidigt bevis för att det finns en lovande utveckling i flera afrikanska länder (nio av de tio snabbast
växande ekonomierna finna i Afrika). Många av
länderna behöver stöd i sitt strategiarbete (IFPRI).
Det behövs ökat fokus på näringsfrågor. Vi fick
intressanta exempel på lovande arbete med att
förädla viktiga stapelgrödor (HarvestPlus). Vi fick
också ökad insikt i hur matproduktionen, inte
minst i Afrika, måste anpassas till förändrade
klimatförhållanden för att bli långsiktigt hållbar
(WRI).
Vi kunde konstatera att Världsbanken, genom
sin årsrapport 2008 om lantbruket, WDR 2008,
skaffat sig förnyad insikt om de areella näringarnas
betydelse. Banken har därefter förändrat sin
centrala policyorganisation för att ge ökat fokus på
lantbruksfrågorna. Vid vårt besök framkom också
den betydelse Banken nu läggar vid frågan om
högre utbildning i Afrika, och då inte minst inom
lantbruket.
I USA finns sannolikt den mest omfattande
kunskapen om tillståndet för den globala livsmedelsförsörjningen. Det framgick av vårt besök vid
jordbruksministeriets Economic Research Center.
Samtidigt kunde vi konstatera att de visioner som
presenterades för oss vad gäller den globala
matförsörjningen huvudsakligen var underordnade
till den egna jordbrukspolitiken.
En betydligt öppnare inställning mötte vi hos
den filantropiska delen av USA, i form av Bill and
Melinda Gates Foundation, BMGF, vilket kändes
som en injektion också för de globala utmaningarna och inte minst i fråga om det stöd Afrika nu
behöver för att utveckla sitt eget lantbruk. Här
fann vi de visioner vi delvis saknat inom det
officiella USA vi mötte.
Våra möten med representanter för de stora
livsmedelsföretagen (Cargill) och detaljhandelskedjorna (Walmart) visade på att deras roll kan ha
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Study visit to the U.S. by the Royal Swedish Academy of
Agriculture and Forestry
24-28 October 2011
The Committee for International Agricultural Issues
Monday, October 24
The Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO
Liaison Office for North America, LOWA,
2175 K Street NW, Fifth floor, Suite 500, Washington, DC 20037
Tel: (202) 653-2402, E-mail: FAO-LOWA@fao.org, www.fao.org
Time: 09:30–12:00
Subject and purpose of meeting: Overview of the U.S. agricultural scene, and of global food
security issues.
Meeting with:

Dr. Daniel Gustafson, Director, FAO Liaison Office for North America and

Dr. Robert L. Thompson, Professor Emeritus of Agricultural Policy, University of Illinois at
Urbana-Champaign
Cargill
Location: Luncheon restaurant to be decided (on K Street near FAO, or in Georgetown)
Time: 12:30-2:30p.m.
Subject and purpose of meeting:

Global Outlook and the Big Picture of international trade with agricultural products.

Main drivers for the future changes in production, consumption and trade of
agricultural products.

Which technologies are needed to raise the global production of cereals and other
agricultural products and what is needed for the introduction of these technologies?

Will Africa ever become a major exporter of agricultural products? If so, in which type
of products and what is needed for this?
Meeting with:

Bryan Dierlam, Director, Federal Government Affairs

Swedish Embassy
2900 K Street, NW Washington DC 20007,
Tel: (202) 467-600
Time: 3:00-5:00p.m.
Agenda:
3:00-4:00p.m. Briefing on trade policies and current agriculturerelated issues by the Trade Department of the Embassy
Meeting with:
 Mr. Magnus Rydén, Minister
 Ms. Ann-Kristin Lund, First Secretary, international development
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4.00–4:45p.m.
The U.S. Food and Drug Administration, FDA
Meeting with:

Dr. Jordi Serratosa, European Food Safety Authority
Liaison Officer, FDA
6:30–7.30p.m.
Reception given by the Royal Swedish Academy of Agriculture and
Swedish Embassy

Forestry at the

Tuesday, October 25
International Food Policy Research Institute, IFPRI, 2033 K Street, NW, Washington, D.C.
Tel: (202) 862-5635
Time: 10:00-11:00a.m.
Subject and purpose of meeting: Follow up of IFPRI’s 2020 Vision Study, discussion of IFPRI’s
Environment and Production Technology Program, and experiences from IPFRI’s National Strategy
Support Program, e.g. Malawi.
Meeting with:

Dr. Shenggen Fan, Director-General

Dr. Mark Rosegrant, Director, Environment and Production Technology Division

Dr. Paul Dorosh, Director, Development strategy and Governance Division

Dr. Ousmane Badiane, Director of Africa, West and Central Africa Office (by phone)

Dr. Klaus Grebmer, Director, Communications Division

Ms. Stacy Roberts, Head of Donors Relations
Harvest Plus Program
Time: 11:00-12:00 noon
Meeting with:

Dr. Howarth Bouis, Program Director

Dr. Ekin Birol, Impact and Policy Coordinator

Dr. Mourad Moursi, Post-Doctor Fellow

Mr. Yassir Islam, Senior Communications Specialist
The World Bank
Agricultural and Rural Development Department, 1818 H Street, NW, Washington, D.C.
Tel: (202) 473-0628
Time: 12:30-3:00p.m. including lunch in WB canteen
Subject and purpose of meeting: Discuss the follow up of the World Development Report,
2008, on Agriculture for Development, the Global Agricultural Program Food Security Program,
GAPSF, and African Tertiary Agricultural Education.
Meeting with:

Dr. David Nielson, Lead Agricultural Services Specialist .

Dr. Robert Townsend, Senior Eonomist
and others
World Resources Institute, WRI, 10 G Street, NE, Washington, D.C. Tel: (202) 729-7656
Time 3:30-5:00p.m.
Subject and purpose of meeting: Follow up of the Millennium
Ecosystems Assessment and
the forthcoming development in both our own region and in e.g. Africa.
Meeting with:

Dr. Janet Ranganathan, Vice-President, Science and Research

Dr. Craig Hanson, Program Director, People and Ecosystems Program

Dr. Robert Winterbottom, Director, Ecosystems Service Initiative

Dr. Norbert Henninger, Senior Associate
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Break-out program:
Food and Drug Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition; 5100 Paint
Branch Pkwy.; College Park, MD 20740; Room 2E-032 Contact: 1. Johnny E. Braddy, director,
International Visitors Program, phone: (240) 402-1709
Time 1:00-2:30p.m.
Participating from the Academy: Pernilla Ivarsson, Ellen Anker-Kofoed, Marianne Elvander and
Martin Wierup
Subject and purpose of the meeting: information on actual food safety issues, in particular
microbiological risks and “the new US- food safety legislation”.

Agenda:
 1:00p.m. – 1:45p.m. Overview of CFSAN’s Risk Assessment Program
Dr. Sherri Dennis, Director, Risk Assessment Staff, Office of Food Defense,
Communication and Emergency Response, Center for Food Safety and Applied
 1:45p.m. – 2:30p.m. Overview of FDA’s Food Safety Modernization Act
Mr. Jeffrey Read, International Policy Analyst, International Affairs Staff, Office of
the Center Director

Wednesday, October 26
United States Department of Agriculture, USDA
USDA facilities, Room 305-E, Whitten Building, 1400 Independence Ave, SW.
Time: 9-11:00a.m.
Subject and purpose of meeting:
Sanitary and phytosanitary (SPS) matters with focus on the US perspective and
prioritizations, and associated relations to WTO negotiations and relations to the
EU. Areas of special interest would be:
 Actual food safety issues in particular microbiological risks in the USA
 New food safety legislation – concept and consequences for trade EU/USA
 Animal health and animal welfare – threats, trends and initiatives
Antimicrobial resistance – strategies for prevention and control in particular in the
agricultural sector. Update on development to USA/EU task force?
Expected participants from USDA to be presented closer to the meeting

1:00-2:00pm
Meeting USDA/Chief Economist Office and USDA/Economic Research Service

Topics: US Agriculture and Trade Policy, Analysis on World Economic Outlook and Trends
Location: USDA South Building; room 4433, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C.
Contact person: Joyce Pulliam, phone 202-720-6030.
 Meeting with: Dr. Gerald Bange, Chair, World Agricultural Outlook Board
2:30-3:30p.m.
Directorate of Market and Trade Economics Division
Location: ERS (Economic Research Service), 355 E Street, SW 5-188,
Washington, DC 20024-3221, Contact person: Greg Pompelli, Associate Director, Market and Trade
Economics Division Tel: (202) 694-5353
Meeting with staff from the Directorate of Market and Trade Economics Division:
- Dr. Sally Thompson, Director
- Greg Pompelli, Associate Director
- Erik Dohlman, Branch Chief
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Thursday, 27 October
United States Congress
Senate Agriculture Committee
Committee office 328A, Russell Senate Office Building
Time: 10:00-11:00 a.m.
Meeting with:




Mr. Chris Adamo, Staff Director of Senate Agriculture Committee (Senator Debbie
Stabenow’s senior adviser)
Ms. Hanna Abou-El-Seoud, Executive Assistant, Senate Committee on Agriculture,
Nutrition, and Forestry
Subjects to be discussed:
 New US Farm bill: What will be the role for domestic agricultural policy in the
future, including in food security, food safety, environmental services and national
energy security.
 Future of American agriculture, trends concerning consumption, production and
politics in an international context (including trade, multilateral and bilateral trade
negotiations).
 The role of R&D for the future of agriculture

Walmart
701 8th Street NW, Second Floor
Time: 1:00-2:00p.m.
Meeting with:

Mr. Tres Bailey, Senior Manager of Agriculture and Food


Subjects to be discussed
 What has made Walmart to one of the most successful retailers in the world and
how will you work in the future to continue this success story (a broad overview)?
 Which consumer trends do you see in a mid-term perspective in the US (and
globally)?
 How do you work with sustainability? How important is a god track record on
working with sustainability for different groups of American consumers?
Farm Bureau
600 Maryland Ave. SW, Suite 1000W
Time: 2:30-3:30p.m.(tbc)
Meeting with:

Ms. Mary Kay Thatcher, Senior Director, Congressional Relations


Subjects to be discussed
 Future of American agriculture, trends concerning consumption, production and
politics in an international context (including multilateral and bilateral trade
negotiations).
 New US Farm bill. What will be the role for domestic agricultural policy in the
future, including in food security, food safety, environmental services and national
energy security.
 The role of R&D for the future of agriculture.

National Farmers Union (NFU)
20 F Street NW, Suite 300
Time: 4:30-6:00p.m.(tbc)
Meeting with:

Ms. Brittany Jablonsky, Government Relations Representative and Development
Coordinator

Mr. Jeremy Peters, Government Relations Representative

Mr. Mike Stranz, Government Relations Representative

Mr. Jan Ahlen, Climate and Energy Coordinator
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Subjects to be discussed:
 Future of American agriculture, trends concerning consumption, production and
politics in an international context (including multilateral and bilateral trade
negotiations).
 New US Farm bill. What will be the role for domestic agricultural policy in the
future, including in food security, food safety, environmental services and national
energy security.
 The role of R&D for the future of agriculture

Friday, October 28
The Bill and Melinda Gates Foundation
Norman Borlaug Room, The Bill and Melinda Gates Foundation, 1300 I (Eye) Street NW, Suite 200
East, Washington, D.C. 20005-3314, Tel. reception (202) 662-8130
Host: Ms. Pras Ranaweera, Tel. (202) 664-6550
Time: 9:00-11:45a.m.
Subject and purpose of meeting: Meeting with representatives of The Bill and Melinda Gates
Foundation for information on its strategies for their different involvements in areas related to
agriculture in developing countries. Topics that we hope to cover include:



Latest developments in agricultural research for developing countries, including plant
biotechnology and biofortification
What pros and cons have been identified, and which difficulties have been encountered
upon launching high-tech research programs, e.g. GM crops.

Agenda:
08.45 -9.00
Guests arrive
Tea and coffee
09.00-09.30
Laurie Lee, Deputy Director, BMGF European Office via VTC
Welcome and introduction the Gates Foundation and the European Office
09.30–10.15
Joe Rosenberger of the Tax Policy Center of the Urban Institute &
Brookings Institute
The impact of tax policy on philanthropic decision-making
Q&A
10.00–10.30
Katy Button, Senior Policy Officer, BMGF External Relations
The origins of BMGF’s Ag Strategy and our approach to ag advocacy in the USA
Q&A
10.30-10.45
Break
Tea and coffee
10.45–11.30
tbc (via VTC)
GMO messaging and ag advocacy– how BMGF is approaching Europe
Q&A
11.30–12.00
Lawrence Kent (via VTC)
Discussion on the latest developments in ag research
12.00
End
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The Academy’s mission statement
“The role of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry is, with the support of
science and practical experience, to promote agriculture and forestry and related activities, for the
benefit of society.”
The Academy is an active forum for science and practical experience. The Academy is also an
independent and critical review organization, which for society’s benefit shall promote
ecologically, ethically, aesthetically and socially sustainable and therefore financially viable use
and care of the earth, forests, plants, animals, water and air. This also includes the provision of
products and services for consumers as well as countryside issues.
The Academy shall highlight the importance of the green industries for the development of the
whole of society and for our procurement of safe products, and the balance between nature and
people; it shall also emphasize the value of the green industries for recreation, living,
rehabilitation, sport and leisure activities.
The task of the Committee for International Agricultural Issues is to put Swedish agriculture
in an international perspective. The Committee’s work covers three main areas:
1. agriculture, food and trade policies, and market issues;
2. the importance of agriculture’s role for development in poor countries;
3. food safety, with a focus on infectious disease control, animal health and welfare.
The work is done through generating the data needed, and through analysis, and by organizing
seminars, conferences, study trips and other meetings.
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Title and name
Martin Wierup, Professor

Education
Bachelor of Veterinary Medicine (DVM), Royal Veterinary College, Stockholm.
Candidate of Medicine, Karolinska Institute, Faculty of Medicine, Univ. Stockholm, Sweden.
Doctor of Veterinary Medicine (PhD), Royal Veterinary College, Stockholm/Uppsala.
Diplomate of the European College of Veterinary Public Health (Dipl. ECVPH).
Diplomate of the European College of Porcine Health Management (Dipl. ECPHM).

Present organization and position
Professor emeritus, Dep. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Swedish
University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden.
Scientific Panel on Animal Health and Animal Welfare (AHAW), European Food Safety
Authority/EFSA, Parma, Italy.
Chairman of The Committee for International Agricultural Issues, The Royal Swedish Academy of
Agriculture and Forestry (KSLA), Stockholm, Sweden.

Experience and employment
1979–1990 Senior National Advisor on control on infectious animal and zoonotic diseases; as
Ass. and Full Professor, State epizootiologist, National Veterinary Institute, Sweden.
1990–92 “Veterinärråd” - a post corresponding to Chief Veterinary Officer, CVO, for the
Veterinary Food Sector, Swedish National Food Administration, Uppsala, Sweden.
1993–2002 Head of national animal health controls, health service, and control programs
primarily on enzootic infectious diseases as Director of the Swedish Animal Health Service.
2002–2003 Visiting Professor, Faculty of Vet. Med., University College Dublin, Dublin, Ireland.
2003–2009 Head of Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, SLU.
Expert consultations on salmonella and antibiotics since 1989 primarily to WHO, OIE and member
of different scientific committees of the European Commission 1993–2003 and of EFSA since
2004 (AHAW-panel) and World Bank – IAASTD (policy animal health-food safety).
Some 250 significant publications on control of infectious diseases, zoonoses and food safety and
180 risk assessments in the same areas for European Commission and EFSA.
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Title and name
Ellen Anker-Kofoed, Trade Policy Adviser

Education
Master of Commerce and Management (Agricultural policy and international trade), Lincoln
University, Christchurch, New Zealand.
Master of Applied Science (Economics and business administration), Swedish University of
Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.

Present organization and position
Trade Policy Adviser focusing on facilitating trade and increasing exports from developing
countries, International Cooperation Office, National Board of Trade (NBT), Stockholm,
Sweden.

Experience and employment
Trade Policy Adviser in SPS issues and Swedish delegate in the WTO SPS Committee,
Department for WTO affairs, NBT, Stockholm, Sweden 2009–2010.
OECD coordinator and Swedish representative in the Working Party of the Trade Committee,
NBT, Stockholm, Sweden, 2009–2010.
Research assistant, Agribusiness and Economics Research Unit, Christchurch, New Zealand,
2006–2007.
Presenter at the New Zealand Annual Economist (NZAE) Conference, 2007.
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Title and name
Göran Dalin, Associate Professor

Education
Licentiate of Veterinary Medicine (DVM), Royal Veterinary College, Stockholm.
Doctor of Veterinary Medicine (PhD), Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.

Present organization and position
Senior Advisor, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden.
Head, Division of Equine Studies, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala,
Sweden.
Chairman, Agricultural Section, and member of the Academy Board, The Royal Swedish
Academy of Agriculture and Forestry (KSLA), Stockholm, Sweden.

Experience and employment
Dean, Faculty of Veterinary Medicine, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU),
Uppsala, Sweden, 1996–2003
State Veterinarian (equine), National Veterinary Institute 1991–1994.
Associate professor, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden, 1985–.
Principal investigator New Buildings for the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
2004, “Quo Vaditis, Veterinarii?” (European Veterinary Education) 2005.
Expert in several governmental investigations, e.g. Horse Commission 1990, New Act on
Professional Activities within Animal Health Care 2005, New Animal Welfare Act 2011
President, European Grassland Federation, 2006–2008.
Secretary General, European Association of Establishments for Veterinary Education, 1997–2001
Chair Organizing Committees for several international congresses, eg. Food Chain 2001, EGF
2008, ISES 2010, ICPD 2013.
Visiting scientist Univ. of Melbourne (Vic), Cambridge Univ. (UK), Animal Health Trust (UK).
Some 60 scientific publications on biomechanics, skeletal development, hereditary diseases,
mainly in the equine, and more than 100 other publications, incl. book chapters, within
veterinary Medicine.
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Title and name
Andreas Davelid, Trade Policy Analyst

Education
Bachelor of Arts in History

Present organization and position
Trade Policy Analyst, Division for Trade and Markets, Market Department, Swedish Board of
Agriculture, Jönköping, Sweden.
Member of The Committee for International Agricultural Issues, The Royal Swedish Academy of
Agriculture and Forestry (KSLA), Stockholm, Sweden.

Experience and employment
Administrative Officer, Export Division (Rural Development), 1996–1998, Swedish Board of
Agriculture, Sweden.
1998–2004 Senior Administrative Officer, Intervention Division (Market Price Support), Swedish
Board of Agriculture, Sweden
Head of Division, Intervention Division, 2004–2005, Swedish Board of Agriculture, Sweden
Member of Swedish delegations to FAO to Conferences, Councils and Committees 2005–.
Reports on Trade Statistics, Agricultural Policy and Trade Policy
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Title and name
Marianne Elvander, Professor, State epizootiologist

Education
Bachelor of Veterinary Medicine (DVM).
Candidate of Medicine.
Doctor of Veterinary Medicine (PhD).

Present organization and position
State Epizootiologist, Professor and Head of Department of Disease Control and Epidemiology,
National Veterinary Institute, Uppsala, Sweden.

Experience and employment
State Epizootiologist, Professor of Epizootiology and Head of Department of Disease Control at
the National Veterinary Institute (SVA) in Uppsala, Sweden. As a veterinary surgeon and scientist
Marianne Elvander has been working in the areas of infectious diseases in food producing animals
since 1988 with special emphasis on viral infections and epizootic and zoonotic diseases. She
holds a Master of Science in Veterinary Medicine, (1976), PhD in virology (1996), Associate
professor (1997), Docent in virology (2003) and was appointed State Epizootiologist and Professor
of Epizootiology in January 2006. Marianne Elvander is Head of the Department of Disease
Control in the National Veterinary Institute in Uppsala, Sweden. The work encompasses risk
evaluations and expert advice in epizootic and zoonotic diseases to the Ministry of Agriculture and
Board of Agriculture as well as private bodies such as Farmers associations and veterinary
societies.
Research projects, disease surveillance and lectures are also part of the work assignments. Her aim
for the Department is to prevent disease outbreaks through expert knowledge of epizootic and
zoonotic diseases, have a high degree of preparedness and in case of an outbreak play a role as
expert advisors and risk assessors. Member of the Management group at SVA, European Society
of Veterinary Virologists since 1991 and the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry
since 2002. Prior to her current position Marianne Elvander was for 2½ years Temporary Agent
with the Commission, DG SANCO F, FVO, stationed in Ireland and carrying out inspections in the
fields of TSEs, Animal Nutrition and Animal by-products.
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Title and name
Ms Christina Engfeldt
Nationality: Swedish

Present organization and position
Christina Engfeldt, former Director of Information, FAO.
Member of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.
Independent Public Relations and Communications Professional
Ms. Christina Engfeldt is an experienced communications professional and a Senior Media
Consultant, from May 2006-July 2009 in charge of building awareness of the Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO) in the Nordic countries.
As a former Director of Information of FAO in Rome (1999–2005), and as Chief of Information
and External Relations of UN Habitat in Nairobi (1994–1999), Director of the Swedish
Information Service of the Ministry of Foreign Affairs of Sweden in New York (1989–1994),
Editorial Writer for Scandinavia’s largest newspaper Expressen, a series of positions in the
Ministry of Education and consultancies at UNRISD, OECD and Unesco, she brings an in-depth
perspective to issues of food security, climate change and sustainable development to the work of
outreach and awareness building.
Ms. Engfeldt is also a Member of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, as
well as a Member of the Academy’s Committee of Global Agricultural Issues.
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Title and name
Torbjörn Fagerström, professor

Education
Bachelor of Science (Biology, Chemistry).
Doctor of Mathematical Biology (PhD).

Present organization and position
Senior Advisor, Swedish University of Agricultural Sciences,

Experience and employments
1970–1975
1975–1980
1980–1986
1986–2006
2000–2006
2007–

Junior researcher
Researcher
Assoc. Prof.
Full professor
Deputy vice chancellor
Senior advisor (part time)

IVL
SLU
Uppsala university
Lund university
SLU
SLU

Stockholm
Uppsala
Uppsala
Lund
Uppsala
Uppsala

Publications and extension activities. Published some 100 scientific papers on theoretical
population dynamics, evolutionary theory and plant-herbivore interactions; has been very active in
public debates on science policy, on issues relating to biology and agriculture (e.g. GMOs,
homeopathy, biodiversity) and on popularizing science; has written hundreds of newspaper articles
on these and related issues, e.g. monthly editorials in Sweden’s largest daily newspaper (Dagens
Nyheter) during 2000–2003. Participated in numerous programs on popular science in radio and
TV.
Memberships. Elected fellow of “Fysiografiska sällskapet, Lund”, 1986, Royal Sw. Academy of
Sciences, 1994, Royal Sw. Academy of Agriculture and Forestry, 2000.
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Title and name
Inge Gerremo, DVM hc

Education:
Bachelor of Arts (Econ), B.A. (Econ).
Master of Political Science, (M.Pol.Sc).
Honorary Doctor of Veterinary Medicine, DVM hc.

Present organization and position
Consultant in International Agricultural Affairs and Global Food Security Issues.

Experience and employments
Involved in agriculture-related aid issues since 1967, primarily within the Swedish International
Development Cooperation Agency, Sida, where heading units for Rural Development and
Agriculture, as well as serving as Senior Advisor in issues involving Agriculture, Trade and
Environment.
Over the years also been Deputy Director for the International Rural Development Centre, IRDC,
at the Swedish University of Agricultural Sciences, SLU, dealing with international questions as
the Africa Manager at the Swedish Cooperative Centre, SCC, and as Agricultural Counselor and
Swedish Permanent Representative to United Nations Food and Agriculture Organization, FAO, in
Rome.
Primary field experience is from work in Eastern and Central Africa, where responsible for
Swedish agricultural aid to several countries in these regions.
Served as member of the Swedish FAO Committee within the Swedish Ministry for Rural
Development and Climate Committee within the Swedish Environmental Protection Agency.
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Title and name
Pernilla Ivarsson, Deputy Director-General, Animal and Food Division, Ministry for Rural Affairs

Education
Master of Science (MSc) in Agricultural Economics, Swedish University of Agriculture, Uppsala

Present organization and position
Deputy Director-General, Animal and Food Division, Ministry for Rural Affairs

Experience and employments
2004–2009 Minister Counsellor, Swedish Permanent Representation to the European Union,
Brussels.
2000–2004 Agricultural Counsellor, Deputy Permanent Representative to the FAO, attached to the
Swedish Embassy, Rome.
1995–2000 Director and Head of Department of Environment and Rural Development, Ministry
of Agriculture, Stockholm.
1993–1995 Programme officer, EFTA Surveillance Authority, Brussels (conformity control of the
EEA agreement, area of foodstuffs, cosmetics, trade in agricultural products, etc.).
1991–1993 Secretary to the Committee on the realignment of the Swedish Food Policy to the EU.
1988–1991 Head of Section, Ministry of Agriculture, Stockholm.
1986–1988 Research Assistant, Swedish university of agriculture, Depart. of Horticulture, Alnarp.
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Title and name
Ove Karlsson, Managing director

Education
Master of Science, Agricultural economics.

Present organization and position
Managing Director of Agricultural Society of Halland (county in Sweden) 2005-

Experience and employments
Thesis in Master of Science degree: Experience of Great Britain’s entrance to European Union.
Business management consultant at the Agricultural Society of Halland 1990–1997.
Bank manager with responsibility for agricultural and private forestry, diversified country based
business, Danske Bank, (Hallands Provinsbank) 1997–2005.
Managing director of advisory service in Växa Halland (national organization created by merging
Hallands Husdjur [cow advisory, pedigree and service organization] and the advisory service in
the Agricultural Society of Halland).
Member of the Bertebos Foundation (Bertebos prize)
Member of the Committee for “Competitive Agriculture” at the Royal Swedish Academy of
Agriculture and Forestry (KSLA).
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Title and name
Alarik Sandrup, Director, Government and Public Affairs, Lantmännen Energi

Education
Master Degree of Agricultural Sciences.
University Degree in Farm Management.

Present organization and position
Director, Government and Public Affairs and Member of the Board of Managers, Lantmännen
Energi, Stockholm, Sweden.
Member of the Board and the Executive Committee of ePURE, the European Renewable Ethanol
Industry Association, Brussels, Belgium.
Member of the Board of the Swedish Bioenergy Association (Svebio), Stockholm, Sweden.
Member of the Working Group and Advisory Committee on Bioenergy of COPA/COGECA and
DG Agri, Brussels, Belgium.
Member of the Committee for International Agricultural Issues of the Royal Swedish Academy of
Agriculture and Forestry (KSLA), Stockholm, Sweden.

Experience and employments
2009– Director Government and Public Affairs, Lantmännen Energi.
2007–2009 Senior Energy and Climate Change Policy Adviser, Federation of Swedish Farmers
(LRF), Stockholm, Sweden.
2004–2006 Assistant Director, Federation of Swedish Farmers (LRF) Brussels Office, Belgium.
2003 Senior Administrative Officer, Ministry of Agriculture, Stockholm, Sweden.
1998–2002 Expert and Project Manager, Federation of Swedish Farmers (LRF), Stockholm,
Sweden.
1997 Agricultural Officer, County Administration of Dalarna, Falun, Sweden.
2000–2009 Part time Advisor in Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Macedonia and Ukraine.
1983–1990 Basic training and education in Agriculture.
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Title and name
Magnus J Stark, Academy agronomist

Education
Master of Science, Agricultural Economics.

Present organization and position
Secretary of the Agricultural Section at the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry,
Stockholm, Sweden.

Experience and employments
1991–1992 Business Advisor, LRF Konsult.
1992–1997 Journalist, employed and self employed -with focus on business development,
agribusiness and agricultural policy. Principals: LRF Media and LIME Media, the two leading
agr. media houses in Sweden, Scandinavian correspondent for Agra Europe.
1998–2007 Swedish Dairy association:
1998–2000 Business intelligence officer,
2000–2002 Communication officer,
2002–2005 Editor-in-Chief, the Swedish dairy business magazine Pejling and the bi-weekly
newsletter Kärnfullt,
2005–2007 Project leader internet, intranet and extranet, IT department.
2007–2011 Secretary of the Agricultural Section at the Royal Swedish Academy of Agriculture
and Forestry.
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Title and name
Arvid Uggla, Professor

Education
Veterinary degree (DVM) 1974
PhD (ruminant medicine) 1986
DSc (parasitology) 1989

Present organization and position
Professor of Veterinary Parasitology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU),
Uppsala, Sweden.
Director, SLU Global
Senior Advisor to the Dean of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, SLU

Experience and employments
Dean of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, SLU, 2004–2009.
Member of the Royal Academy for Agriculture and Forestry (Stockholm), the Royal Academy for
Arts and Sciences (Uppsala) and the Royal Society of Science (Uppsala).
Member of the Scientific Council of the Swedish National Food Administration and of the
Veterinary Expert Committee of the Swedish Medical Products Agency.
Founding diplomate of the European Veterinary Parasitology College (EVPC).
Fellow of the Linnean Society of London.
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Title and name
Lars Vernersson, Journalist,

Education
Political science and English

Present organization and position
Political editor at the agricultural business newspaper, the ATL.

