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Företal

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA , instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813 på

initiativ av dåvarande kronprinsen Karl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. Akademien hade till en
början funktionen som central förvaltningsmyndighet. Många av dagens institutioner inom lantbruket
har sitt ursprung i akademien. Jordbruksdepartementet/Näringsdepartementet, Jordbruksverket och forskningsrådet Formas är några av dem. Redan i detta inledningsskede grundlades behovet av kontakter med
omvärlden.
De internationella influenserna fanns med som en grundläggande faktor redan då och blev så även i
den institution som senare övertog huvudansvaret, dvs. Jordbruksdepartementet. Föregångare till dagens
lantbruksråd, knutna till svenska ambassader eller delegationer, var de mejeriagenter som sändes ut redan på
1880-talet för att skapa förutsättningar för försäljning av svenska mejeriprodukter. Länge hade de utsända
lantbruksråden liknande uppgifter och främst med fokus på England och de baltiska staterna.
Den politiska synen på lantbruksråden har verkligen varierat genom åren och kan därmed sägas spegla den

allmänna politiska synen på de areella näringarna. Den spänner över ett vitt fält; från idén om jord- och
skogsbruk som de bärande, för ett land livsavgörande, sektorerna till inställningen att de areella näringarna
snarast är att betrakta som rester från det förindustriella samhället och föreställningen att livsmedel finns
i överflöd för oss att få.
Förhoppningsvis befinner vi oss nu i inledningen av en ny fas i synen på jorden och skogen och deras
betydelse i samhällsutvecklingen. Det finns tecken som tyder på det. Livsmedelstrygghet i händelse av
kris är åter en fråga högt upp på samhällsagendan och fenomenet ”preppers” blir allt vanligare. Preppers är
personer som gjort det till en livsstil att ständigt vara förberedda på katastrof.
Och återigen tillsätts lantbruksråd, först temporärt 2014 i Peking. Nu är Pekingtjänsten permanent och
det planeras för flera lantbruksråd i världen.
Lantbruksråden har haft stor betydelse och det är sannerligen på tiden – och mycket uppskattat – att detta

uppmärksammas i en skrift från KSLA. I den framgår att det framför allt har varit två perspektiv som
dominerat lantbruksrådens verksamhet: dels har de främjat export av svenska livsmedel, dels har de arbetat
med de globala perspektiven kring livsmedelsförsörjning, jordbruk, skogsbruk och fiske. Tyngdpunkten har
legat olika i skilda epoker.
När vi själva fick ansvaret för regeringens arbete med de areella näringarna, åren 1991–1994 respektive 1996–1998, hade lantbruksrådens roll utvecklats ytterligare. Jordbruksdepartementets huvudansvar för
FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO i Rom krävde representation på plats. Likaså förutsatte
utvecklingen i riktning mot ett svenskt medlemskap i EU en alltmer omfattande representation i Bryssel
från departementets sida.
Det är vår gemensamma erfarenhet att lantbruksråden varit till ovärderligt stöd i det politiska arbetet.
Berättelsen om de lantbruksråd Sverige haft stationerade på olika platser i världen och under så lång tid

ger en intressant inblick i svensk jordbrukspolitik och hur den förändrats över tid. För oss som också är
ledamöter i KSLA är det glädjande att akademien antagit utmaningen att belysa denna utveckling genom
nedslag och redovisningar från olika platser där svenska lantbruksråd arbetat och arbetar.
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Detta leder också till tankar inför framtiden och var svensk representation kan bli särskilt viktig. Vi tror att
dessa i huvudsak personliga erfarenheter som delgivits oss av ett antal tidigare och nuvarande lantbruksråd,
liksom redovisningar från äldre tider, kan inspirera till mer inträngande forskning i ämnet.
Det är också vår förhoppning att dagens regeringsföreträdare för de areella näringarna vill använda sig
av de erfarenheter och förslag som ges i den här skriften inför de stora utmaningar vi och världssamfundet i
stort står inför när det gäller frågor om mat, miljö och klimat och hur vi i Sverige, så effektivt som möjligt,
kan organisera oss för det arbetet.

Karl Erik Olsson
Jordbruksminister 1991–1994
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Annika Åhnberg
Jordbruksminister 1996–1998
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Introduktion
Inge Gerremo

Hösten 2015 tog akademiagronom Magnus Stark
upp med mig att vi inom KSLA borde uppmärksamma de svenska lantbruksråden och deras roll
inom svenskt lantbruk och de internationella sammanhang de arbetat i. Det borde, förutom intressanta enskilda berättelser, också kunna ge en värdefull
bild av hur den svenska jordbrukspolitiken utvecklats över tid. Vi hade då gemensamt konstaterat att
de första svenskarna i denna eller liknande funktion med statlig anknytning hade sänts ut redan på
1880-talet.
Under årens lopp har många svenska lantbruksråd

besökt KSLA för att berätta om sina upplevelser och
delta i diskussioner. Under flera decennier var detta
stora händelser där de långväga gästerna kunde berätta om en värld bortom Sveriges gränser. När vår
tidigare kollega Miles von Wachenfelt i London
besökte Sverige på 1930-talet, fanns till och med en
kort notis i dagstidningarna att lantbruksrådet var
hemma för konsultationer. Så sent som i början av
1990-talet kunde rubriken på en tidningsartikel om
besökande lantbruksråd lyda: ”Förändringens vindar
i den stora världen”. Den rubriken sattes när några
av oss som bidrar till den här skriften var hemma
på så kallade konsultationer. Ett antal lantbruksråd
har under årens lopp blivit ledamöter i KSLA, vilket
ytterligare ökat akademiens intresse för att dokumentera vad de varit med om.1
Förslaget lät mycket spännande och jag åtog
mig att samla så många som möjligt av de tidigare
lantbruksråd vi kunde uppbringa. Det ledde till ett
första möte hos KSLA i början av december 2015
med ett tiotal kollegor som hörsammade kallelsen.
Vi hade också lyckan att kunna knyta två ekonomhistoriker med stor erfarenhet från vårt område
till gruppen, Hans Jörgensen vid Umeå universitet
och Ronny Pettersson vid Stockholms universitet.
Särskilt viktigt för arbetet blev att vår ålderman i

gruppen, Gunnar André, relativt snart kunde presentera en lista på i stort sett alla svenska lantbruksråd sedan 1920-talet, dvs. under i det närmaste 100
år. Det tidsperspektivet gav extra råg i ryggen i flera
bemärkelser, samtidigt som vi snart var överens om
att det var perspektiven på framtiden som måste bli
det viktigaste i vårt kommande arbete.
Det ledde oss samtidigt till att vi ville presentera
några framträdande representanter för de svenska
lantbruksråden från ett tidigt skede. Det var något
våra ekonomhistoriker kunde bidra med. Våra inledande diskussioner förde också till att det snabbt
utkristalliserade sig två kategorier av stationeringsorter att redovisa, dels de där Sverige haft och har
representation i samband med betydande internationella åtaganden vad gäller livsmedelsförsörjning,
miljö- och lantbruksfrågor samt med anledning av
Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen, dels de
huvudstäder där vi haft eller har lantbruksråd för att
bevaka utvecklingen inom jord- och skogsbruket eller för att öka intresset för svensk mat.
I början av 2016 bildade vi en arbetsgrupp bestående av f.d. lantbruksråden Bengt-Olof Svensson, Ingemar Nilsson, Cecilia Nordin van Gansberghe, Astrid Bergqvist, Gunnar André, Fredrik
Daveby, Stefan de Maré, Tommie Sjöberg, Annika
Söderberg, Magnus Nikkarinen och Inge Gerremo
(ordförande), samt ekonomhistorikerna Hans
Jörgensen och Ronny Pettersson och akademibibliotekarien Per Eriksson.
Därutöver har dessa medverkat vid skrivandet: tidigare lantbruksråden Jan Henrik Amberg,
Christer Lagergren, Maria Rosander och Pernilla
Ivarsson, samt Margaretha Arnesson-Ciotti, tidigare programhandläggare, och nuvarande lantbruksrådet Fredrik Alfer vid ambassaden i Rom, Christina
Furustam, handelsexpert vid LRF, liksom LarsGöran Engfeldt, Sveriges tidigare miljöambassadör.

1. Tjänstetiteln lantbruksråd används genomgående i skriften, även om man i praktiken kan ha varit lantbruksattaché, lantbruksråd,
ministerråd eller ambassadör.
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Arbetet med att sammanställa de olika avsnitten
pågick fram till hösten 2017, varvid avsnitten om
Rom och Bryssel, med sin omfattande och mångfacetterade verksamhet, var särskilt tidskrävande.
Det historiska avsnittet har också krävt ett betydande arbete inklusive ett flertal kontakter med bl.a.
Riksarkivet och genomgång av gamla rapporter och
protokoll.
Under hösten 2017 har en särskild redaktionsgrupp, bestående av Bengt-Olof Svensson, Ingemar
Nilsson, Per Eriksson och Inge Gerremo (ordförande), bearbetat de olika bidragen fram till denna
skrift om de svenska lantbruksråden förr och nu
samt om deras framtid.
Inledningsvis redovisar vi det uppdrag svenska
lantbruksråd haft och har och som har skiftat över
tiden. Det är uppenbart att lantbruksrådens uppgifter kan indelas i två huvudgrupper. Det är de
som främst arbetat med internationella frågor, dvs.
i Nairobi med UNEP, FN:s miljöorgan (så länge
Jordbruksdepartementet hade regeringens ansvar för
dessa frågor), i Rom med främst FAO och globala
frågor inom jordbruk, skog, fiske och landsbygdsutveckling, samt i Bryssel med Sveriges medlemskap i
EU. Därtill kommer den grupp lantbruksråd som på
mer traditionellt sätt stationerats i olika länder för att
främja svensk export inom lantbruksnäringen eller
för att bevaka viktiga frågor inför de beslut Sverige
haft att fatta för vårt eget arbete med de areella näringarna. Det gäller stationeringar i Bonn, Moskva,
Paris, Warszawa, Washington och Peking.
De skribenter som beskriver sitt och andras arbete som lantbruksråd täcker framför allt perioden
från början av 1970-talet till idag. Bidragen utgör
oftast personliga iakttagelser, som sällan redovisas
på det här sättet. De varierar i fråga om detaljnivå
och har inga anspråk på någon vetenskaplig ansats.
Det är viktigt att redan här påpeka att det omfattande arbetet i Bryssel beskrivs i huvudsak utifrån
de medverkande lantbruksrådens arbetsuppgifter
men har samtidigt kompletterats med ett par separata avsnitt för att bättre beskriva arbetet med den
övergripande jordbrukspolitiken.
De första motsvarigheterna till dagens lantbruks-

råd, de så kallade mejeriagenterna, sändes ut redan
1887. Det var framför allt från mitten av 1920-talet
som Sverige inrättade tjänster som lantbruksråd för
liknande arbetsuppgifter som idag, men i en värld
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som såg betydligt annorlunda ut. Vi har därför sett
det som särskilt angeläget att också kunna ge bilden av hur några av dåtidens kollegor kom att arbeta. Det sker genom att beskriva två legendariska
företrädare, Miles von Wachenfelt i London och
Waldemar Silfverhjelm i Riga.
För att ge läsaren en bild av omfattningen, den
geografiska spridningen och tidsrymden av arbetet
som lantbruksråd, finns också en karta över stationeringsorter liksom en lista på i stort sett alla svenska lantbruksråd som skickats ut sedan 1927 och till
dags dato. För oss som medverkat i det här arbetet
ger det en spännande delaktighet i ett långt och
sammanflätat historiskt skeende.
Vi har under arbetets gång upplevt att detta blivit
en unik samling berättelser om skeenden i stort och
smått som sällan nått en större allmänhet. Vem visste
t.ex. att den brådskande Världslivsmedelskonferensen
1974 egentligen kom till på grund av bristande kunskap om att Sovjetunionen i smyg köpt upp i stort
sett all tillgänglig spannmål på världsmarknaden?
Det ledde i sin tur till Sveriges första lantbruksråd
såväl i Moskva som i Rom. Eller varför vi i Bryssel
vid EU-inträdet kom att förhandla inte bara om den
övergripande europeiska jordbrukspolitiken utan
också om mera handfasta frågor som mullade morötter, raka gurkor och svenskt våtsnus?
Inte minst skogsdöden i de tyska skogarna avgjorde behovet av ett svenskt lantbruksråd i Bonn,
liksom senare den tyska återföreningen. Washington
sågs som en högst avgörande utkikspunkt för ett
svenskt lantbruksråd av såväl regeringen som LRF
och Sveriges bönder. Att placera ett svenskt lantbruksråd i Warszawa var också högst angeläget när
EU skulle utvidgas österut. Avsikten var inte minst
att ligga i startgroparna för att svenskt lantbruk
snabbt skulle kunna skapa goda handelsförbindelser, en ansats som tyvärr inte lyckades särskilt väl.
Än viktigare är att genom vår skrift ge perspektiv på framtiden. Den senast inrättade tjänsten, den
som lantbruksråd i Peking, återknyter delvis till de
lantbruksråd som skickades ut på 1920-talet för att
främja svensk matexport. Den erfarenheten visar
återigen att det, trots dagens alltmer uppkopplade
värld, krävs att man också utvecklar nära och långvariga relationer på plats för att skapa förutsättningar för ett ökat intresse för svenskt lantbruk och de
produkter vi kan, vill och behöver sälja till andra
länder. Själva är vi övertygade om det. Det är därför
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högst glädjande att regeringen nu också ser dessa
möjligheter och har deklarerat att man planerar att
tillsätta ytterligare två sådana tjänster i Asien och
en i Nordamerika.
Det är vår förhoppning att agrarforskare och andra med intresse för såväl historia som framtiden vill
ta den här redovisningen som utgångspunkt för mer
ingående studier. Det gäller inte minst utvecklingen
av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vi hoppas
också att Regeringskansliet vill begrunda budskapet
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i vår skrift. Om så, har definitivt vårt arbete varit
värt mer än vår egen glädje att få berätta om spännande händelser i arbetet som lantbruksråd ute i
världen både under vår egen tid och dessförinnan.
Slutligen vill vi tacka framför allt Magnus Stark
och Gun Askerö för allt det stöd vi fått under arbetets gång, såväl idémässigt som praktiskt, samt
Linda Abrahamsson i Oscars källare som ovärderlig
kulinarisk inspiratör för svensk mat.
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Foto: Astrid Bergqvist.
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Lantbruksråden och deras uppdrag
Stefan de Maré

Som ansvarig på Jordbruksdepartementets internationella sekretariat för bl.a. lantbruksråden under
en period på 1980-talet försöker jag här ge en bild
av vilka faktorer, både inre och yttre, som medförde att departementet har och har haft en egen
lantbruksbevakning utanför Sveriges gränser och
även en bild av lantbruksrådens uppdrag och arbetsuppgifter. Jag använder genomgående benämningen lantbruksråd trots att dessa kunde ha andra
benämningar som lantbruksattaché eller lantbruksrepresentant men även minister eller ambassadör
beroende på ställning. Själv har jag t.ex. varit lantbruksrepresentant, lantbruksattaché, lantbruksråd
och minister vid mina tjänstgöringar i Bonn och
Bryssel. Departementet kallas också genomgående
för Jordbruksdepartementet även om det därefter
har benämnts Landsbygdsdepartementet och nu
Näringsdepartementet.
Beskrivningen koncentreras till perioden 1960
och framåt. År 1995 skapade naturligtvis Sveriges
medlemskap i EU en naturlig gränsdragning. En
annan gränsdragning kan också göras mellan de

lantbruksråd med enskilda länder som bevakningsområden och de med internationella organisationer som främsta bevakningsobjekt. De som efter
1995 stationerades vid Sveriges EU-representation
i Bryssel fick arbetsuppgifter som ganska radikalt
skiljer sig från övriga och mer traditionella lantbruksråds uppgifter.

Lantbruksrådens utnämning och uppgifter
Att bevaka utvecklingen och viktigare händelser
och fortlöpande informera departementet på dessa
områden, att bistå vid handläggningen av bilaterala och multilaterala ärenden och att informera
om svenska förhållanden, var lantbruksrådens huvuduppgifter. Men det ingick också att ta fram information som begärts av svenska myndigheter och
att informera och bistå officiella delegationer och
om möjligt andra delegationer, studiebesökare och
svenska organisationer, samt att verka för avsättning
av svenska produkter och allmänt ta till vara svenska
handelsintressen.

Utanför jordbruksministeriet i Tallinn ser vi förutom estniska tjänstemän jordbruksminister Mats Hellström närmast kameran till vänster och
Hans Ramel, då vice ordförande i LRF och ordförande i den alleuropeiska bondeorganisationen CEA, mitt mellan de två grupperna.
Foto: Astrid Bergqvist.
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Lantbruksråden utnämndes av regeringen på
förslag av chefen för Jordbruksdepartementet. I utnämningsprotokollen specificerades lantbruksrådens
uppdrag i stort sett enligt ovan. År 1985 antogs en
generell förordning (1985:305) med instruktion för
lantbruksråd och lantbruksattaché. I förordningen
sägs bl.a. att lantbruksråd förordnas av regeringen
och att förordnandet avser tjänstgöring för viss tid
vid en utlandsmyndighet. Det anges även att lantbruksrådet ska vara underställd chefen för utlandsmyndigheten.
Denna förordning upphävdes och ersattes 1990
av en ny förordning (1990:1108) med instruktion för
specialattachéer vid utlandsmyndigheterna. Med
specialattaché avses en tjänsteman som för en begränsad tid är knuten till en eller flera utlandsmyndigheter för bevakning av ett särskilt område och
som har Regeringskansliet som huvudman. Denna
förordning om specialattachéer gäller även den som
för en begränsad tid är anställd som råd med motsvarande arbetsuppgifter. I senare ändringar av denna förordning (1992:951, 1997:15) anges också att en
specialattaché vid Sveriges representation i EU ska
följa de direktiv som ges av chefen för representationen men chefen ska då beakta specialattachéns särskilda ansvarsområde och de uppgifter som huvudmannen har bestämt.
Genom förordningen 1990:1108 med ändringar
upphävdes lantbruksrådens särskilda ställning och

de inlemmades i den nya organisation som blev nödvändig i och med Sveriges medlemskap i EU. I denna organisation och vid representationen i Bryssel
hade i stort sett samtliga departement utsända specialattachéer med uppgift att bl.a. delta i olika rådsarbetsgrupper och i kontakter med kommissionen.
Det brukar sägas att representationen i Bryssel numera kan betraktas som Regeringskansliets förlängda arm. Lantbruksråd med olika specialiteter spelar
en viktig roll på alla de områden i det interna EUsamarbetet där Jordbruksdepartementet är ansvarigt
departement, samt som stöd och kontaktpunkt för
tillresande experter och andra delegater.

Lantbruksrådens rapportering
De främsta mottagarna av lantbruksrådens rapporter var, förutom departementet och departementets
myndigheter, lantbrukskooperationen och dess företag, livsmedelsföretagen, skogsbrukets och fiskets
organisationer och trädgårdsnäringen. Även SLU,
miljömyndigheter och organisationer var viktiga
mottagare och samarbetspartners. Bevakningen
av och samarbetet med FAO innebar också nära
kontakter och samarbete med UD och Sida.
Arbetsfördelningen i dessa frågor mellan departementen innebar ofta komplicerade förhandlingar
med UD om samarbetet och styrningen på plats i
Rom.

Ovan: Utanför Novgorod, juli 1991. Tvåa fr.v.
Mats Hellström, tolken från ambassaden
Magnus Dahnberg i slips. Foto: Astrid
Bergqvist.
T.v: Lantbruksråd på årligt möte på KSLA i
mars 1993. Som nr 2 från vänster Inge Gerremo, Rom, därefter Bengt-Olof Svensson,
Bonn, Maria Larsson, då Jordbruksdepartementet, senare lantbruksråd i Bryssel, Ingemar Nilsson, Moskva, KSLA:s vice preses
Håkan Aldén. Bakom Bengt-Olof Svensson
skymtar Tommie Sjöberg, Bryssel. Foto: KSLA.
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I samband med de årliga lantbruks- och skogsveckorna i mars kallades lantbruksråden regelbundet
hem för att även muntligt och personligt informera
de viktigaste mottagarna av rapporterna, både i
Stockholm och på andra orter i Sverige. Dessa gemensamma resor och kontakterna med lantbruksråden var mycket uppskattade och gav dem också
god feedback bl.a. vad gäller intresseområden för
framtida rapportering.

Kostnader och resurser
Att hålla en egen utrikesrepresentation var naturligtvis förknippat med stora kostnader för departementet. Det innebar att man måste prioritera och
omfördela insatserna till de för tillfället viktigaste
bevakningsområdena men även i förhållande till
ändringar i departementets ansvarsområde. Som exempel kan nämnas att idrottsfrågor ett tag tillhörde
detta ansvarsområde. En fördelning av kostnaderna
mellan staten och privata intressenter infördes även
tillfälligt för bevakningen i Nordamerika.
Medlemskapet i EU innebar att i stort sett
alla resurser på detta område fick koncentreras till
Bryssel. Så drogs t.ex. lantbruksbevakningen in i
Washington, Moskva, Bonn och Rom 1995/96 av
främst detta skäl. Rombevakningen återupptogs år
2000 och Tysklandsbevakningen genom ett lantbruksråd stationerat i Stockholm. Lantbruksrådet
i Nairobi för bevakningen av FN:s miljöprogram
UNEP ersattes redan 1985 av ett lantbruksråd stationerat i Stockholm. Moskvastationeringen ersattes
med ett ministerråd i Warszawa med uppgift att bevaka utvecklingen på området – förutom Polen även
Tjeckien, Ungern, Ryssland och de baltiska staterna.

Tiden före 1960
Lantbruksbevakningen dominerades mycket av
uppdraget att främja avsättningen av svenska lantbruksprodukter och insatsvaror på utländska marknader, vilket också kan ses på de orter och i de
länder där lantbruksråden var stationerade – som
London, Berlin och Washington, men även Riga
för bevakningen av de baltiska länderna och Polen.
Uppdragen var således rent bilaterala. Dessa länder
var viktiga importländer och spelade också en viktig
roll på det jordbrukspolitiska och lantbrukstekniska
området. Ett tag hade Sverige även en fiskexport-
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representant placerad i Hamburg, då Västtyskland
under denna tid var viktigt för framförallt den
svenska exporten av sill.

Tiden 1960–1995
Förutom de intressen som nämnts ovan började under denna tid handelspolitiska frågor och integrationsfrågor göra sig alltmer gällande, vilket i hög utsträckning också påverkade jordbrukspolitiken. Det
fanns också ett globalt tryck att den handelspolitiska
liberaliseringen av handeln med varor och tjänster
även skulle omfatta handeln med jordbruksprodukter. Den gemensamma jordbrukspolitiken inom
EU utvecklades alltmer under denna period, till en
början också med den svenska jordbrukspolitiken
som modell. Samtidigt utvidgades EU med allt fler
medlemsländer, vilket också påverkade förhållandet
mellan EU och EFTA-länderna. Perioden avslutades med Sveriges och flera andra EFTA-länders
anslutning till EU.
Den globala utvecklingen på livsmedelsområdet
och ökat fokus på livsmedelsbrist och svält i många
u-länder innebar att flera viktiga konferenser sammankallades på området. Det resulterade också bl.a.
i att FN:s fackorgan på området, FAO, fick en allt
större betydelse liksom andra Rombaserade organisationer, som t.ex. WFP för livsmedelshjälpen och
under en tid WFC för det politiska samarbetet på
området.
Utvecklingen innebar att en tjänst placerades i
Rom fr.o.m. 1975 för bevakningen av de internationella organisationer som var placerade där. Tjänsten
i Rom har också vid olika tillfällen upphöjts till både
minister och ambassadör beroende på om tjänsten
innebar att vara Sveriges permanenta representant i
FAO. Denna befattning växlade mellan att tillhöra
Jordbruksdepartementet och UD, baserat på samarbetsavtalen mellan departementen.
FN:s miljökonferens i Stockholm var en mycket
betydande startpunkt för det internationella samarbetet på miljöområdet och för starten av FN:s
miljöprogram UNEP, som fick sitt huvudkvarter
i Nairobi. Detta medförde att en tjänst inrättades i Nairobi 1973–1984. Under tiden 1985–1988
bevakades UNEP av en tjänsteman placerad vid
Jordbruksdepartementet i Stockholm.
Ovan skisserade utveckling hade naturligtvis stor påverkan på lantbruksrådens statione-
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ringar och uppdrag även i övrigt. Sovjetunionens
allt större betydelse och påverkan inte minst på
den internationella spannmålsmarknaden innebar
att lantbruksrådstjänsten i Bonn förflyttades till
Moskva 1973. Utvecklingen i Bonn bevakades under tiden 1973–1985 av en tjänsteman placerad på
Jordbruksdepartementet i Stockholm. Att tjänsten i
Bonn återupprättades 1985–1995 berodde främst på
det allt viktigare skogssamarbetet med Västtyskland,
men också på betydelsen av den tyska återföreningen i början av 1990-talet. Skogens betydelse gjorde
sig också alltmer gällande i fråga om bevakningen i
USA och Kanada.
I Bryssel växte antalet lantbruksrådstjänster alltmer i takt med den ökande betydelsen av samarbetet
med EU som kulminerade under denna period med
Sveriges medlemskapsförhandlingar.
Lantbruksrådens uppdrag under denna period
präglades i allt högre utsträckning av den ökande
bevakningen av multilaterala organ och förhandlingar inom dessa. Ofta har lantbruksråden också
haft en s.k. sidoackreditering, med uppdrag att samtidigt och i mån av tid tjänstgöra vid en annan utlandsmyndighet i ett annat land. Bland viktiga sidoackrediteringar kan nämnas den från Paris, både
bilateralt avseende Frankrike och för bevakningen
av lantbruksfrågor i OECD men även i Haag. Från
Moskva och senare Warszawa har de baltiska staterna varit betydelsefulla sidoackrediteringar. Från
Rom bevakades även Italien bilateralt.

Tiden 1995 och framåt
Uppdragen under denna tid domineras av naturliga skäl av den växande bevakningen och arbetet
inom EU. I Bryssel placeras allt fler lantbruksråd
med olika specialiteter, som t.ex. veterinära, fytosanitära och fiskefrågor vid sidan av de mer allmänna
jordbrukspolitiska frågorna. Uppdragen skiljer sig
ganska avsevärt från de tidigare mer traditionella
bevakningsuppdragen men överensstämmer istället mycket mer med de typer av uppdrag som andra
specialattachéer har i Bryssel.
I Paris placerades ett lantbruksråd 1995–1998
med fokus på att öka kunskapen om svensk mat och
matkultur.
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Nyligen har även inrättats en lantbruksrådstjänst vid ambassaden i Peking. Den visar på den
nödvändiga anpassningen till globaliseringen och
Kinas växande betydelse som jordbruksland och
som importland, inte minst för bearbetade livsmedelsprodukter och insatsvaror i jordbruket. Detta är
en trend som säkert kommer att fortsätta i framtiden
och det är väl inte osannolikt att en sådan tjänst så
småningom kommer att inrättas även i ett land som
Indien.

Sammanfattning och slutsatser
Även om Jordbruksdepartementet alltsedan sin tillkomst haft internationella kontakter, med en tjänst
placerad i London redan 1888, var den svenska
jordbrukspolitiken ända fram till slutet av 1960talet mycket nationellt inriktad. Fram till denna tid
var också lantbruksrådens uppdrag främst inriktat
på att finna marknader för överskott från lantbruket och produkter från den framväxande svenska
livsmedelsindustrin. Som framgår ovan ändrades
denna inriktning kraftigt under 1960-talet och
framåt. Då drogs lantbruket och jordbrukspolitiken
in i de europeiska integrationssträvandena och blev
en del av den framväxande liberaliseringen av den
internationella handeln, som i allt högre grad även
kom att omfatta handeln med jordbruksvaror och
livsmedelsprodukter. Detta kulminerade när Sverige
blev medlemsstat i EU och drogs in i den europeiska
jordbruks- och fiskeripolitiken.
Till detta kan läggas förändringen av Jordbruksdepartementets ansvarsområden när departementet
under en tid även var miljödepartement, särskilt under en period då miljöpolitiken utformades och fick
sitt stora internationella genombrott.
Allt detta innebar att lantbruksrådens uppdrag
alltmer har inriktats på multilaterala frågor och förhandlingar från att tidigare ha rört bilaterala frågor
och handelsfrämjande. Den kvarvarande exportfrämjande verksamheten försöker man också alltmer
rikta in mot nya framväxande intressanta matmarknader som Kina.
Lantbruket blir alltmer en del av en globaliserad värld vilket sannolikt alltmer kommer att prägla
lantbruksrådens uppdrag och verksamhet.
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LONDON OCH RIGA
Från lantbruksrådens fönster i mellankrigstid
Hans Jörgensen

Detta är en redogörelse för hur de två svenska lantbruksråden Miles von Wachenfelt och Waldemar
Silfverhjelm bedömde och rapporterade om den internationella jordbruksmarknadens förutsättningar
och utveckling utifrån sina respektive placeringar i
mellankrigstidens London och Riga.
Samtidigt beskrivs den inledande historiska
bakgrunden till hur lantbruksrådens uppdrag växte
fram. Den turbulenta mellankrigstidens handelspolitiska problem berörs och framförallt lantbruksrådens bedömningar av marknadsläget för jordbruksprodukter, där den svenska smörexporten hade en
specifik roll.
Några rent personbiografiska aspekter på lantbruksrådens arbete och liv tas upp men det finns inte
möjlighet att här ge en heltäckande bild av vare sig
lantbruksrådens arbete eller de omfattande förändringar som uppstod på de marknader som de bevakade. Istället riktas uppmärksamheten mot lantbruksrådens uppväxt, utbildning och arbete i den
svenska utrikesförvaltningen. När det gäller bedömningar av jordbruksmarknadens förändringar berörs
främst England och Estland.

Den svenska jordbruksexporten
Den svenska jordbruksexporten fick en ökad betydelse från 1830-talet. Den bestod då främst av
spannmål. För den brittiska marknaden var svensk
havre mest betydelsefull.1 Under andra hälften av
1800-talet förändrades dock jordbrukets produktionsförutsättningar till följd av en rad sammanlänkade processer i omvärlden. Industrialiseringens
spridning skedde i en miljö av öppnare utrikeshandel där utbyggda transporter inom t.ex. järnväg och
sjöfart blev drivkrafter bakom jordbrukets kommersialisering. Med ny teknik kom också ökad avkastning och effektivare brukningsmetoder, vilket
var till gagn för både producent- och förädlingsled.
Därmed uppstod förändrade relativpriser som ska-
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pade grund för en ökad specialisering. Samtidigt
pågick en omfattande urbanisering och befolkningstillväxt, vilket mot senare delen av 1800-talet medförde en ökad efterfrågan på animaliska produkter
hos en växande grupp konsumenter i många större
europeiska städer.
För svenskt vidkommande ledde detta till en successiv omläggning av jordbruksproduktionen, vilken
kunde ses i den ökade exporten av smör och fläsk,
framförallt efter 1880. Den stora volymökningen i
internationell handel, tillsammans med ett högre
förädlingsvärde på varje exportprodukt, hade därmed en direkt koppling till den efterfrågeökning
som drevs av en växande urban industriarbetarklass.2
I ljuset av en stigande efterfrågan på animalier var
det framförallt länder som England och Tyskland
som var avgörande för en ökad svensk mjölkproduktion och smörexport. Samtidigt innebar transportrevolutionen att stora volymer av billig utländsk
spannmål flödade in i Europa. I Sverige blev den
tidigare exportgrödan havre därmed mindre lönsam
i relation till diverse animalier och sockerbetor, som
gynnades av prisutvecklingen.
I samband med att Sverige införde guldmyntfoten 1873 hade Sverige också inlett en mer frihandelsinriktad linje som britterna påbörjat i och med
Cobden-Chevalierfördraget med Frankrike 1860.
Gynnsamma för den internationella handelns tillväxt, vid sidan om fungerande internationella betalningar baserade på guldkopplade valutor, var också
de tekniska landvinningarna som under industrialiseringens andra fas möjliggjorde längre kylfrakter
som kompletterades med transporter på utbyggda
nationella och internationella järnvägsnät. I denna
miljö uppstod dock samtidigt en allt hårdare konkurrens. Därför införde de flesta länder olika former
av skydd och tullar under senare delen av 1800-talet,
som ett medel att mildra effekterna av den omställning som närdes av växande europeiska industristäder och en minskad andel jordbruksbefolkning. Med
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den ökade internationella konkurrensen föll dock samtidigt
priserna på många insatsvaror
och maskiner.3
Den växande svenska animalieexporten i slutet av 1800talet måste också förstås utifrån
ett antal förändringar som hade
inverkan på jordbruksproduktionen och dess inriktning i rent organisatorisk mening. Dessa berörde framförallt framväxten av
andelsmejerier som under andra
hälften av 1800-talet bidrog till
att öka förädlingsgraden. Här
hade de länsbaserade hushållningssällskapen en central funktion i och med att de från 1850Separator, för mejeriproduktion i större skala. Ur Handbok i mejerihushållningen (1886).
talet anställde mejeriinstruktörer och länsmejerskor med uppgiften att förbättra hygien och
kvalitet i både produktion och förädling. Hushåll- minskade i och med ökningen av framförallt den
ningssällskapen gav även förmånliga lån och bidrag exportmängd som skeppades från Göteborg till
till att anlägga så kallade bymejerier. Vid de större Manchester.6
svenska gårdarna, framförallt i Sydsverige, bildades
Med en ökad smör- och ostproduktion växte
istället herrgårdsmejerier där exempelvis nordtyska också mängden skummjölk och vassle, vilket i sin
och danska mejerister anställdes. Vid sidan om den tur gav incitament för mer svinproduktion. Grisar
tekniska utveckling som underlättade för kylfrakter som göddes på restprodukter från mejerihantekom även en avgörande innovation för mejeristerna: ringen tillsammans med billig importerad majs biGustaf de Lavals separator som fick ett enormt ge- drog till att Sverige blev en nettoexportör av fläsk
nomslag i mejerihanteringens första led, framförallt under 1910-talet.7 Trots att den svenska mejeribland de mindre producenterna. Som en del i den exporten växte saknade näringen en sammanhållen
ökande mejeriexporten var därför andelsmejeriernas riksorganisation fram till 1932 då Svenska Mejeriers
framväxt betydelsefull. År 1890 hade Sverige totalt Riksförening bildades. Frånvaron av en förening
73 andelsmejerier. Tjugo år senare var motsvarande innebar att de exportorienterade mejerierna sinsemellan drevs av en omfattande priskonkurrens. I
antal 550.4
Förändringarna inom jordbrukets produktions- denna kamp deltog även privata exportaktörer.
inriktning och ökningen inom mejeriverksamheten
Andelsmejerierna, som i första hand producegjorde avtryck i utrikeshandeln. Fram till slutet av rade för den nationella marknaden, fann motiv till
1860-talet var Sverige fortfarande en nettoim- organisering och samverkan långt tidigare. Redan
portör av smör, men redan en bit in på 1890-talet 1911 bildades Norrbottens läns producentförening
hade smöret blivit landets näst största exportvara. som en sammanslutning för både andelsmejerier
Smörexporten kulminerade i slutet av 1890-talet och mjölkproducenter. Denna förening var dock
och minskade därefter för att vid första världskri- främst inriktad på lokal avsättning. För exportens
gets utbrott återigen klättra upp till rekordnivåerna vidkommande bildades istället regionala sammanfrån decenniet före sekelskiftet.5 Merparten av ex- slutningar. Skånska smörexportföreningen bildades
portsmöret skeppades från hamnarna i Malmö och som en ekonomisk förening 1905. Gotlands smörGöteborg. Fram till 1875 gick ungefär hälften av och äggexportförening bildades på samma sätt 1915.
det svenska smöret via Danmark. Danmarks andel Dessa följdes året därpå av två andra: Sydsvenska
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smörexportföreningen och Smörexportföreningen södra
Sverige. Beträffande fläskexporten kom det kooperativa genombrottet redan runt sekelskiftet när andelsslakterierna organiserade sig i exportslakterier.8

Från lantbrukskonsulent till
lantbruksattaché
I takt med att efterfrågan på animalier växte under
senare delen av 1800-talet blev Sverige en nettoexportör av smör och fläsk. Vid denna tid hade redan
många andra europeiska länder inlett en organisering för främjande av sina respektive exportprodukter, t.ex. genom att strategiskt placera handelsagenter
på de marknader som man avsåg att erövra. År 1886
motionerade den svenske riksdagsmannen P.A.H.
Stjernspetz om att Sverige borde följa samma väg.
I statsverkspropositionen samma år föreslogs därför
att Sverige skulle tillsätta kommersiella attachéer i
utlandet. Dessa skulle tillvarata de möjligheter som
stod till buds för att finna ökad avsättning för jordbruksprodukter genom bättre förståelse för de utländska marknaderna. Några år tidigare hade också
militärattachéer placerats i flera länder med motsvarande uppgifter att bevaka för sina områden.9
År 1887 hade Kungl. Lantbruksakademien beslutat inrätta en svensk mejeriagentur i Manchester.
Samma år utnämndes fil.kand. Hugo Wedin till
representant – då benämnd ”mejeriagent”. Verksamheten styrdes av den instruktion som gavs av
Lantbruksakademien, vilken innebar att agenten
skulle följa den engelska mejerihanteringens utveckling samt förmedla tillförlitlig information om
prisutvecklingen på jordbruksområdet och förändringarna i landets efterfrågesituation. På begäran
skulle information delges inte bara myndigheter,
hushållningssällskap och mejerier, utan även till
svensk dagspress och facktidskrifter. Den förmedlade och tryckta informationen ansågs fylla en
viktig roll för att omgående ge de svenska producenterna vetskap om de rådande förutsättningarna
på den engelska mejerimarknaden. Agenten skulle
vara en brygga mellan den engelska marknaden och
Lantbruksakademien.
Efterhand förändrades verksamheten och i och
med Lantbruksstyrelsens bildande 1890 blev den
ansvarig för agenturen. Med denna nyordning kom
också krav på att agenten skulle stå fri från ekonomisk inblandning, något som dock inte preciserades
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närmare. Att agenten inte fick ha några ekonomiska
intressen i handeln med exempelvis smör blev också
den enda verkliga förändringen i relation till tidigare instruktioner. Dock blev agenten, som arbetade
under oförändrade finansiella anslag om 8.500 kr
per år från 1890 till 1903, benämnd konsulent från
och med 1904. År 1906 beslutades att det svenska
huvudkontoret skulle flyttas från Manchester till
London. Detta för att London ansågs ligga bättre
till i transporthänseende, men framförallt för att det
underlättade kontakter med myndigheter och andra
länders beskickningar.10 Därefter inleddes en period
av relativt lugn fram till 1914 och krigets avspärrningar.
Under de första åren efter kriget påbörjades en
omläggning av den svenska utrikesförvaltningen.
Lantbruksstyrelsen hade i ett yttrande den 2 december 1919 förordat en ändring av titel från lantbruks-

Våra mejeriprodukter i England, en skrift som K. F. Lundin författade
1889 på uppdrag av KSLA – året innan Lantbruksstyrelsen bildades.
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konsulent till lantbruksattaché och därtill föreslagit
att utrikesrepresentationen skulle utvidgas till nya
områden. Ett antal nyligen självständiga stater hade
tillkommit i spåren av de politiska förändringarna
efter ryska revolutionen och första världskriget. Den
föreslagna vidgade utrikesrepresentationen avsåg
därför länder som t.ex. Ryssland, Estland, Lettland,
Litauen, Polen, Frankrike, Nederländerna, Belgien
och USA. Det fanns även en önskan om en tydligare
koppling mellan konsulenterna och legationerna,
en nyordning för vilken tiden dock inte var mogen
ännu. Synen på verksamheten förändrades också såtillvida att de rent exportfrämjande uppgifterna kom
att hållas tillbaka något till förmån för mer allmäninformativ verksamhet om jordbrukets utveckling i
t.ex. England.11
Som ett led i att bygga upp formella diplomatiska kontakter med de nyligen självständiga baltiska staterna hade Sverige under år 1921 förlagt en
gemensam beskickning för Estland och Lettland
i Tallinn. Stationeringsorten blev dock inaktuell
redan ett halvår senare då beskickningen placerades i Riga eftersom ett erkännande av Litauen var
på gång. Lettland blev då en mer logisk geografisk
punkt för de svenska verksamheterna i Baltikum.
Det bör dock sägas att man från officiellt svenskt
håll var relativt återhållsam i sin bedömning av i vilken mån de tre baltiska staterna skulle kunna bevara
sin nyvunna självständighet.12

Två lantbrukskonsulenter finner sig till rätta
Några år efter första världskrigets slut, mitt i den
geopolitiska och ekonomiska turbulens som kännetecknade det tidiga 1920-talet, reste två svenska
agronomer ut för att tjänstgöra som lantbrukskonsulenter i utlandet. Först ut var Miles Fredrik von
Wachenfelt som i juli 1921 anlände till London.
Han skulle tillfälligt ersätta Fredrik Bagge, Sveriges
lantbrukskonsulent i England, som på grund av
sjukdom inte kunde fullgöra sitt uppdrag över ett
område som omfattade Storbritannien och Holland.
Tre år senare, under sommaren 1924, reste Emil
Fredrik Waldemar Silfverhjelm som nyutnämnd
lantbrukskonsulent till den nyinrättade svenska beskickningen i Riga. Silfverhjelm hade som uppdrag
att bevaka jordbruksmarknaderna i de fyra nyligen
självständiga staterna Estland, Lettland, Litauen
och Polen.

20

För dessa två lantbrukskonsulenter fanns en
grundläggande instruktion om att främja avsättningen av svenska jordbruksprodukter på utländska marknader. Den officiella kopplingen till svensk utrikesförvaltning, ledd genom UD:s ambassader och beskickningar, var dock inledningsvis otydlig. Det
dröjde fram till 1927 innan lantbrukskonsulenterna
– som då benämndes jordbruksattachéer – till fullo
omfattades av beskickningarnas verksamheter.13
Från sent 1920-tal uppkom en ytterligare benämning på befattningen i utlandet, nämligen lantbruksråd.

Lantbruksrådet Miles Fredrik
von Wachenfelt – vägen till London
Miles Fredrik von Wachenfelt föddes den 29 juni
1887 i Göteborg. Han var son till tullförvaltare Carl
Fredrik von Wachenfelt och friherrinnan Maria
Elisabeth Fleetwood. Miles förblev ogift hela sitt
liv och dog den 3 juni 1986 i en ålder av 98 år. Han
avlade agronomexamen med inriktning mot mejerihantering i Alnarp 1907. Fram till krigsutbrottet
arbetade han både som lärare vid Varpnäs lantbruksskola i Värmland och som förvaltare vid Fjärrestad
gård i Vallåkra. Med hjälp av en liten skrift som gavs
ut efter ett föredrag som von Wachenfelt höll vid
Lantbruksklubbens hundraårsjubileum 1978, tillsammans med hans tjänstematrikel som finns vid
Riksarkivet, är det möjligt att sammanfatta olika
erfarenheter från hans långa yrkesliv.14
Från och med våren 1913 och under det första
krigsåret var Miles von Wachenfelt sekreterare i
Stockholms Stadsfullmäktiges mjölkhandelskommitté. Därefter arbetade han som föreståndare för
smörbyrån vid Statens Livsmedelskommission fram
till 1917. Samtidigt innehade han en amanuenstjänst
med ansvar för mejeristatistiken vid Statistiska
Centralbyrån, SCB.
När Livsmedelskommissionen ersattes av Folkhushållningskommissionen under sommaren 1917
blev Miles von Wachenfelt utsedd till föreståndare för dess nyinrättade mejeriavdelning. Parallellt upprätthöll han även en tjänst som amanuens
vid Lantbruksstyrelsen och som notarie i Centralanstalten för Försöksväsendet på Jordbruksområdet.
Efterhand blev dock uppdragen för många och
arbetsbördan alltför tung. Han lämnade därför
Lantbruksstyrelsen till förmån för en tjänst som
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amanuens vid Jordbruksdepartementet där han
innehade en rad olika administrativa funktioner.
Vid tjänstetillträdet på SCB i samband med krigsutbrottet hade von Wachenfelt beviljats dispens från
kravet på avlagd fil.lic.-examen. På samma sätt fick
han vid Jordbruksdepartementet dispens från kravet om jur.kand.- eller kansliexamen. Än en gång
kom dock arbetsbördan att kräva sin tribut. När
han i slutet av 1918 insjuknade av ”ren trötthet”
beslöt han sig för att lämna sitt uppdrag för
Folkhushållningskommissionen. Kommissionen erbjöd honom istället ett nytt uppdrag, vilket han
också antog. Under första halvåret 1919 reste han
runt i Sverige för att samordna upplösningen av de
kommunala livsmedelnämnderna som ombesörjt
folkförsörjningen under kriget. Därefter påbörjades
tjänstgöringen vid Jordbruksdepartementet, följt av
studier i USA samma vinter. Vistelsen i USA inbegrep vid sidan om studier även en post som olönad
attaché vid den svenska legationen i Washington.
Där kunde von Wachenfelt både knyta kontakter
med det amerikanska jordbruksdepartementet och
studera hur den högre lantbruksutbildningen organiserades.
Väl hemma i Sverige var von Wachenfelt från
september 1920 till juni 1921 sekreterare för Hushållningssällskapens samlade ombud och dess förvaltningsutskott. Under denna tid lämnade han
också in ett förslag till svenska myndigheter om att
lantbruksattachéer skulle placeras i de länder som
importerade svenska jordbruksprodukter.15 Utan att
själv vara medveten om på vilket sätt som förslaget
skulle mottas fick von Wachenfelt under sommaren
1921 ett uppdrag som inom några år kom att leda till
att hans förslag förverkligades.
Den 21 juli anlände han till London för att
under en period vikariera för Fredrik Bagge, som
innehaft posten som svensk lantbrukskonsulent sedan 1904. Bagge avled dock hastigt under en vistelse i Berlin i oktober samma år och därför blev
vikariatet snabbt omvandlat till en ordinarie befattning som inledningsvis förlängdes med ett år i taget. Von Wachenfelts ansvar blev därmed att bevaka
jordbruksmarknaderna i England och den irländska
fristaten.16
Samma år författade han sin första årsberättelse
till Kungliga Lantbruksstyrelsen för år 1921, vilken
inleddes med avsnittet Fredrik Bagge in memoriam.
Här konstaterar von Wachenfelt vördsamt att ingen-
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jör Bagge, som hade examen både från Alnarp och
Tekniska högskolan och som dog i en ålder av 52 år,
hade varit drivande för svensk export av smör och
fläsk. Vidare att det för Sverige vid denna tid var
avgörande att återta de marknader som förlorats under kriget och att ”befästa de svenska produkternas
anseende på den engelska marknaden”.17
Miles von Wachenfelt hade ett omfattande kontaktnät. Han var en uppskattad och ofta inbjuden
föredragshållare. Sidouppdragen var många. Han
blev exempelvis invald som hedersledamot i British
Dairy Farmers Association 1927. Under tidigt 1930tal blev han utsedd till svensk representant i flera
internationella producentsammanslutningar samt
medlem i den svenska handelskammaren i London.
Han var också svensk representant vid handelstraktatförhandlingarna i London 1933 samt i den
världsekonomiska konferens som hölls samma år.
Därtill var von Wachenfelt en flitig skribent i både
jordbruksskrifter och den svenska dagspressen. Han
kommenterade regelbundet jordbrukets läge långt
utanför Storbritanniens eller Sveriges intressen. När
utländska jordbruksrepresentanter förberedde besök
Sverige var det inte heller ovanligt att de önskade
just von Wachenfelt som ciceron. Arkiven berättar
att både britter, danskar och kanadensare inför sina
resor till Sverige tillfrågade lantbruksstyrelsen eller ambassaden i London om möjligheterna att få
von Wachenfelt som guide, ofta med hänvisning till
dennes språkkunskaper och kännedom om den internationella jordbruksmarknaden.18

Lantbruksrådet Emil Fredrik Waldemar
Silfverhjelm – tillbaka till Riga
Emil Fredrik Waldemar (Wallodi) Silfverhjelm
föddes i Rajevo i Ryssland 1874 och dog i Strängnäs
1956. Hans far August Silfverhjelm kom till
Ryssland 1871 för att arbeta med järnvägsutbyggnad
och var i början av 1890-talet involverad i byggandet
av den transsibiriska järnvägen. Silverhjelms mor,
Amalia Katarina Alexandrina, var född i nuvarande
Polen under namnet von Bredow.
Waldemar Silfverhjelm tog avgångsexamen från
realläroverket i Moskva 1892. Därefter var han lantbrukselev i Karlslund, Örebro län. Han påbörjade
studier vid Alnarps lantbruksinstitut 1893 och blev
mejerist 1897. Samma år tillträdde han en tjänst som
mejerikonsulent i Lettland.
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1901 gifte sig Silfverhjelm med Rut Elisabeth
Fresk från Revsund i Jämtland. Med vissa avbrott
för vidare studier som gav honom en agronomexamen 1905, arbetade Silfverhjelm fram till 1907
som mjölk-/mejerikonsulent i Lettland, då fortfarande en provins i Tsarryssland. Från 1907 till
1909 arbetade han som oavlönad representant för
Malmöhus läns Hushållningssällskap och för svenska Ayshireföreningen vid avelsdepån vid godset
Dammenhof utanför Riga. Han spred information
bl.a. om svensk avel samt avsättning för densamma
och ledde kurser i nötkreatursskötsel för ryska lantbrukare.
Samtidigt hade han tillsammans med sin svåger
Rickard Ullgren startat engros- och agenturfirman
Silfverhjelm & Ullgren för att bl.a. marknadsföra
svenska lantbruksmaskiner och utsäde på den expanderande ryska marknaden. Inflationen efter
krigsutbrottet 1914 gav dock ett bryskt uppvaknande om sakernas tillstånd. 1915 förlorade Silverhjelm
och svågern Ullgren merparten av sina tillgångar
p.g.a. den ryska valutans fall.19 Det kommande året
kom dock att ge honom än mer av nya och bryska
erfarenheter.
I maj 1915 blev Silfverhjelm anklagad för spioneri, vilket gav eko långt utanför landets gränser
under samma sommar och höst. En order om häktning av Silfverhjelm hade utfärdats i Riga under våren och den svenska dagspressen meddelade att han
förmodligen hade blivit angiven av någon svensk.
Silfverhjelm greps i Torneå i norra Finland i samband med att han skulle resa hem till Sverige för att
besöka sin familj som då vistades på rekreationsresa
i Jämtland. Efter gripandet fördes han omgående till
ett rannsakningsfängelse i Petersburg.
Anklagelsen baserades på ett brev som skickats
från Sverige till chefen för Gendarmeriet i Riga.
I brevet påstods att Silfverhjelm tillsammans med
direktör Fleicher, som var svensk representant för
Nobelbolagen i Riga, skulle ha mutat en rysk överste
i Sibirien för att komma åt militära underrättelser.
Angivaren menade att ett flertal betalningar för
dessa tjänster hade gjorts där ersättningen förmedlats via Silfverhjelm eller någon av de två övriga angivna svenskarna.20
En av de angivna var ingenjören Hans Frænckel.
När han fick vetskap om att hans vän Silfverhjelm
häktats reste han omgående iväg för att komma
till dennes undsättning. Frænckel mötte dock
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samma öde. Han fördes till samma fängelse som
Silfverhjelm så snart som han passerat gränsövergången i Tornedalen.21
Anklagelserna om spionage, som gällde
Silfverhjelm, Fleicher och Frænckel, handlade om
att de för Tysklands räkning hade anskaffat och
betalat för information om de ryska befästningsplanerna. Efterhand kom anklagelserna att utvidgas till att innefatta två andra Riga-svenskar. Men
efter en undersökning som pågick i några månader
släpptes samtliga fria i början av september 1915.
Vid denna tidpunkt hade de ryska myndigheterna
konstaterat att det brev som angivaren skickat innehöll falska uppgifter. Året därpå i maj 1916 klarnade
bilden något ytterligare. Svenska Dagbladet kunde
då meddela att ”…att de komprometterande kopior
som öfverlämnats till den ryska skyddspolisen, varit
tagna af förfalskade handlingar”.22
Mannen bakom brevet med de falska uppgifterna sades vara, även om det inte blev fullständigt
klarlagt, den f.d. svenske Riga-konsuln Charles F.
Fredholm. Fredholm hade redan i juli 1915 blivit
uppsökt av stadsfiskal Lidberg som förhört honom
om spionbrevet. Fredholm förnekade dock all kännedom om angivelsen.23 Att det spekulerades om att
den f.d. konsuln Fredholm låg bakom brevet baserade sig på att Silfverhjelm och Frænkel fem år tidigare hade anmält Fredholm till UD för ekonomiska
oegentligheter med statens medel. Detta ledde till
att Fredholm förlorade sin position i Riga. Istället
erbjöds han en reträttpost som vice-konsul i New
York, vilken han dock avböjde för att istället ta avsked.24
Friad från anklagelserna återvände Waldemar
Silfverhjelm till Sverige under sommaren 1916.
Han bosatte sig på Herrhagen i Karlstad, i närheten av sina föräldrar som hade immigrerat till Alster
Björby året innan. Han arbetade därefter från 1916
som direktör för Värmlands läns lantmannaföreningars Centralförening fram till den 24 september 1924 då han av Kungliga Lantbruksstyrelsen
utnämndes till jordbrukskonsulent med placering
i Riga. Silfverhjelm tillträdde sin befattning den 1
oktober samma år. Som lantbrukskonsulent skulle
han tillvarata ”det svenska lantbrukets och fiskets
samt därmed sammanhängande intressen i Estland,
Lettland, Litauen och Polen”.25
Silfverhjelm, som i september 1927 förordnades
som jordbruksattaché, tilldelades 1930 lantbruks-
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råds namn. Eftersom det geografiska området under
bevakning var så omfattande befann han sig ofta på
resor. Tidvis arbetade han under tre till fyra veckor
i följd vid beskickningen i Warszawa.
På samma sätt som von Wachenfelt ledde västeuropeiska, brittiska eller kanadensiska delegationer
på besök i Sverige, var Silfverhjelm ofta ciceron för
motsvarande besök från de baltiska staterna och
Polen. Men medan de brittiska eller kanadensiska
besöken i Sverige främst syftade till att utbyta erfarenheter på växtodlingens område så var de baltiska
och polska delegationerna oftast på plats för att informera sig om eller köpa svenska avelsdjur, både
avelshingstar och mjölkboskap. Under 1930-talet
gjorde Silfverhjelm därför årligen resor hem till
Sverige för att guida lantbrukslärare, jordbrukskonsulenter eller jordbruksministrar från olika delar av
Östersjöområdet.26

Jordbruksmarknaden och den nya kartan
efter kriget
Innan första världskriget bröt ut hade Sverige exporterat ca en tredjedel av landets smörproduktion och
ungefär en tiondel av fläskproduktionen. Men under det tidiga 1920-talet, i samband med att Sverige
beslutade att förstärka sin lantbruksrepresentation
i utlandet, hade det uppstått en ny ekonomisk ordning och allt hårdare internationell konkurrens på
jordbruksområdet. Många länder förlitade sig på
jordbruksexporten som ett medel för den ekonomiska återhämtningen. Vid sidan om USA bidrog
importen från Kanada, Argentina, Australien och
Nya Zeeland till ett växande utbud av spannmål,
smör och kött på europeiska marknader. Dessa länder, som inlett sin export redan under sent 1800tal, hade nu också tillgång till bättre och billigare
transporter. Svensk jordbruksexport mötte därför en
ökad internationell konkurrens.

År 1922 organiserade Miles von Wachenfeldt en studieresa till England för svenska jordbrukskonsulter. Ett fotoalbum från resan finns i KSLA:s
arkiv. De fyra härnäst visade bilderna är hämtade ur detta album.
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I östra Europa hade också nya stater bildats i spåren av de ryska och habsburgska imperiernas upplösningar och Tysklands nederlag. Dessa små agrart
dominerade stater, framförallt Estland, Lettland
och Litauen, benämndes ofta som ”randstaterna”.
Gemensamt för dessa var ett arv av ojämlik jordfördelning, etnisk splittring och relativ ekonomisk
efterblivenhet. Med självständigheten följde också
förlusten av deras tidigare marknader. För de baltiska staterna, som tidigare förlitat sig på den tsarryska
efterfrågan i t.ex. S:t Petersburgsområdet, var det
därför nödvändigt att vända sig västerut. Samtidigt
pågick omfattande jordreformer där de stora balttyska godsen i Estland och Lettland exproprierades
till förmån för omfördelning till nya mindre familjejordbruk.27 I organisatorisk mening fanns det
också en viss beredskap för att möta den växande
efterfrågan på smör och fläsk i de tyska och brittiska
städerna. Parallellt med de baltiska jordreformerna
hade de bondekooperativa mejerierna och slakterierna också stärkt sina positioner vilket innebar att
de fick statligt stöd för sin pågående exportorientering.28
Från sina respektive beskickningar i London och
Riga kunde de svenska lantbruksråden von Wachenfelt och Silfverhjelm följa de långdragna effekterna
av det förödande världskriget, den ryska revolutionens efterspel och inte minst Versaillesfördragets
konsekvenser. Den snabba handelsuppgången var
också ett uttryck för att många tidigare jordbruksproducenter stod redo att återta de marknadsandelar som förlorats under kriget. För de europeiska
jordbruksexportörerna, som under 1920-talet mötte
en omfattande global konkurrens, blev den direkta
marknadskontakten därför allt viktigare, inte minst
närvaron i London som var centrum för världens
smörmarknad.29 Storbritannien var dock kraftigt
ekonomiskt försvagat efter kriget. USA hade tagit
över som världens ledande ekonomi och industrination och var ensamt om att bibehålla guldmyntfoten.30 USA var dessutom fordringsägare till
merparten av de europeiska krigsskulderna, vilket
innebar ett nettoutflöde av guld och valutor över
Atlanten från mitten av 1920-talet.31

På annan ort – i statens tjänst
I ett internationellt perspektiv innebar den stigande
efterfrågan på jordbruksprodukter att överskotts-
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produktionen växte under 1920-talets andra hälft.32
Med många nya små agrara stater i Sveriges omedelbara närhet, vars exportmöjligheter till den stora
sovjetiska marknaden i princip var stängda, fanns
det alltså gott om konkurrenter som ville sälja smör
och fläsk på de brittiska och tyska marknaderna. En
viktig del i lantbrukskonsulentens arbete utgjordes
därför av att vidarebefordra marknadsinformation
till Sverige. Detta innebar att de skulle följa inte
enbart kvalitets- och prisutveckling utan även anpassningen till ny teknik och metoder i såväl produktion som förädling. Kunskaper om de brittiska
konsumenternas preferenser eller den baltiska maskinmarknaden blev därför betydelsefulla. Under
perioden juli 1924 till juni 1925, vilket kan ses som
ett normalår, tog von Wachenfelt emot 317 inkommande diarieförda ärenden och skrev 1 193 utgående skrivelser. I princip företog han dessutom varje
månad minst en resa inom beskickningens område
för att besöka importörer, lantbrukshögskolor eller
specifika marknader.33
Under 1926 påbörjades en formell omläggning
som innebar en översyn av samtliga konsulenters
ställning, inte minst konsulentens koppling till beskickningarna. Detta utmynnade i nya anvisningar
som fastställdes av Kungl. Maj:t den 9 september
1927 och där de tidigare konsulenterna nu gavs titeln lantbruksattachéer. Eftersom attachéerna samtidigt skulle lyda under UD erhöll de rollen som officiella svenska representanter.34
1927 utnämndes von Wachenfelt till lantbruksattaché vid svenska ambassaden i London, ett uppdrag som även omfattade beskickningar i Dublin
och Haag. Tjänsten kom därmed att omfatta en
stor potentiell marknad för svensk livsmedelsexport. Genom sitt tidigare yrkesliv, utbildning och
via erfarenheter från offentliga uppdrag och som representant i olika kommittéer, hade von Wachenfelt
tillägnat sig omfattande kunskaper inom jordbruksnäringens skiftande områden. Den 22 juni 1928 fick
von Wachenfelt lantbruksråds namn.35
Tjänsten som lantbruksattaché innebar vid sidan om resor, informationsinhämtning och förmedling av densamma också en viss beredskap.
En förutsättning för varje beviljad semester eller
tjänstledighet var att de veckovisa prisrörelserna
för mjölk och fläsk följdes, noterades och meddelades till Lantbruksstyrelsen. ”Jag förmodar
Du sedan gammalt känner till den förutsättning-
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Intresserade besökare tittar på en korthornstjur på lantbruksutställningen The Royal Show i Cambridge 1922.

en”, skriver Wistrand vid UD i anslutning till att
Lantbruksstyrelsen beviljar von Wachenfelt semester inför jul och nyår 1927.36 Vid dessa tillfällen var
det vanligtvis lantbruksrådets skrivbiträde som fick
sköta noteringarna.
Det återkommande uppdraget för lantbruksråden att sammanställa information till myndigheter
och producenter angående marknadsläget, angav
vilka förutsättningar som fanns för svenska exportprodukter på t.ex. den brittiska, estniska eller
lettiska marknaden. Uppgifterna sammanställdes
antingen i årsberättelser eller som separata promemorior när läget så krävde. Rapporterna utgjorde
därmed underlag för olika rekommendationer baserade på handelspolitiska förändringar, prisrörelser för de viktigaste jordbruksprodukterna, löneutvecklingen i jordbruket eller prognoser inför skörd
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och det faktiska utfallet. Vidare förmedlades information om teknisk förändring, mekanisering, avel
och sortförädling. Meddelanden om viktiga legala
förändringar, som kunde få inverkan på exempelvis
de svensk-brittiska handelsförbindelserna, kunde
inledningsvis komma som ett kort telegram till UD
och Lantbruksstyrelsen för att senare sammanfattas
mer utförligt i enskilda rapporter och meddelanden.
Den kanske viktigaste informationskanalen utgjordes dock av de detaljrika årsberättelser som lantbruksråden skrev för varje budget- eller kalenderår
till Kungliga Lantbruksstyrelsen. I dessa återfinns
bearbetad information som relaterade till de tidigare, ofta betydligt kortare, rapporterna och meddelandena, framförallt gällande nationell information om marknadsnoteringar, handelsstatistik samt
utvecklingen inom kvalitets- och hygienområdet.
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Med blicken på smöret i Manchester
och London 1880–1929
För von Wachenfelt stod det klart att kvalitetsaspekterna var viktiga att beakta för de svenska exportörerna. Frågan om hur det svenska smöret stod sig i
den internationella konkurrensen och om det skulle
kunna marknadsföras bättre, exempelvis under en
tydlig kvalitetsstämpel, blev därför central i många
av hans årsberättelser. Här fanns det också ett arv
att förvalta från hans föregångare i Manchester och
London, mejeriagenten Wedin och framförallt lantbrukskonsulenten Bagge, vilka också hade haft ett
starkt engagemang i dessa frågor.
Redan i Wedins första årsberättelser för 1887
och 1888 behandlades kvalitetsfrågorna. Han konstaterade där att svenskt exportsmör stod sig väl i
den omfattande internationella konkurrensen på den

brittiska marknaden. Betydande kvalitetshöjningar,
menade Wedin, hade skett under 1880-talet. I volym nåddes höjdpunkten 1893–1894 då det svenska
smöret stod för 15,8 procent av den totala brittiska
smörimporten. 1903 hade denna andel dock minskat
till 9,3 procent. En förklaring till detta var att den
totala brittiska smörimporten hade växt med mer än
30 procent under samma period. Samtidigt ökade
också konsumtionen av smör och ost i Sverige, vilket
medförde ett ökat pris på den inhemska marknaden.37
En delvis annan tolkning av denna utveckling
återges av Staffansson (1995) under beteckningen
exportlandseffekten, vilken handlade om ett förändrat konsumtionsmönster till följd av relativprisförändringar. På grund av den brittiska smörimportens
tillväxt ville brittiska myndigheter i början på 1890-

Svenska lantbrukskonsulenter tittar på 80-årigt veteförsök (ogödslat) vid Rothamsteads experimentalfält 1922. Rothamstead Experimental
Station som grundades 1843 är i dag det äldsta experimentalfält som fortfarande är i bruk. Kungl. Lantbruksakademien (dvs. nuvarande
KSLA) anlade ett experimentalfält redan 1816 i Frescati i Stockholms utkant.
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talet undersöka exportländernas mjölkproduktion
och utveckling på hemmamarknaden. Det konstaterades då att tillväxten i den svenska mjölkproduktionen och den därtill hörande smörexporten hade
varit stor. I den undersökning som gjordes under
ledning av Board of Agriculture 1892 sades att kvaliteten i den svenska mjölkproduktionen hade blivit
så pass mycket bättre att den resulterat i en ökad
exportandel av dyrare smörkvalitet. Följden av detta
var att det i England blev en relativt sett mindre tillgång på billigare smör av lägre kvalitet. Utredningen
menade att kvalitetshöjningen även omfattade de
små svenska mjölkproducenterna, som på grund av
prisökningen på mjölk valde att begränsa sin egen
hushållskonsumtion. Den förbättrade kvaliteten
i syfte att uppfylla exportkraven fick därmed en
priseffekt som höll tillbaka den inhemska konsumtionen av mjölk och smör till förmån för svagdricka
och margarin. Detta gällde främst i Skåne och delar
av Sörmland.38
Mejeriagenten Wedin framhöll dock att det
danska smörets kvalitet stod i en klass för sig. Den
främsta fördelen var att det höll en jämnare kvalitet under året, delvis tack vare att danskarna hade
tillgång till import av billiga fodermedel som t.ex.
kraftfoder, men också genom en bättre mjölkkontroll
och rationellare drift. När danskarna, understödda
av staten, vid sekelskiftet införde ett nationalmärke – lurmärket – var tanken att skapa ett enhetligt
märke för allt exportsmör. Motivet var att man genom denna åtgärd skulle framhäva ursprungslandet
och samtidigt frånta andra agenter möjligheten att
utnyttja det goda danska namnet. Sverige hade vid
denna tid ingen motsvarande märkning annat än
Swedish Butter. Svenskt smör exporterades i drittlar
om 50,8 kg (en engelsk centner, cwt). Drittlarna var
gjorda i form av tunnor med lameller av skånsk bok.
För att denna vikt skulle säkerställas rekommenderade Wedin att de skulle packas med minst 51,5 kg
då det kunde ske en viss viktförlust på vägen över
havet. Wedin menade dock att det inte var främst
vikten som var problemet utan kvaliteten på drittlarna i samband med fyllning och förpackning.39
Enligt Wedin hade danskarna också en prismässig fördel som dock britterna ofta var missnöjda med. Danskarna tillämpade de s.k. Köpenhamnsnoteringarna, vilka innebar att ett pris fastställdes veckovis vid leverans från Danmark och som
därför kunde pendla upp eller ned när det såldes vi-
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dare från importagenten i England. Under senare
delen av 1880-talet började man därför i England
diskutera hur mycket importsmör som marknaden
tillät och vilka medel som fanns för att stimulera
den inhemska produktionen. Genom en skärpning
av olika livsmedelslagar började ett system växa fram
efterhand. ”Lagen om varumärken” ville exempelvis
förhindra att ursprungsbeteckning användes för att
sälja varor under falsk flagg. Swedish Butter var t.ex.
en form av ursprungsbeteckning som hade en positiv
klang och som sades tränga undan de brittiska märkena. Även om det infördes olika begränsningar för
hur smör, margarin och s.k. mixtures (blandningar) fick marknadsföras och säljas, så lyckades dock
svenskt smör att behålla en tydlig marknadsandel
fram till krigsutbrottet.40
Lantbrukskonsulent Fredrik Bagges rapporter,
som skrevs mellan 1904 och 1920, var enligt Ericson
(1981) betydligt mer frispråkiga. Dessa innehöll inte
samma noggrannhet och stringens som Wedins.
Men för Bagge var smörkvaliteten inte desto mindre
intressant. Bagges period sammanföll också med en
stagnation i den svenska smörexporten till förmån
för mer fläsk. Strax före första världskriget var det
också Tyskland som importerade merparten av det
svenska exportsmöret. Bagge påpekade dock 1907
att förutsättningarna för svenskt smör var goda.
Det fanns nämligen gott om dåligt s.k. kolonismör
som fick konkurrera med margarinet på den brittiska marknaden. Därför var det viktigt att Sverige
tog upp kvalitetskonkurrensen på allvar, framförallt
med danskarna vars fördelar fortfarande låg i den
jämna kvaliteten, både under årets olika månader
och mellan olika partier vid leverans. Det bästa
svenska smöret var dock bättre än det danska, enligt
Bagge, men problemet var att det samtidigt fanns
betydligt sämre partier från Sverige. Ojämnheten
i leveranserna var därför hans främsta huvudbry.41
Sverige införde en kvalitetsstämpel för prima
smör 1905 med det s.k. runmärket. Runmärket
var ett sigill som sattes på varje smördrittel som
genomgått kvalitetskontroll. För kontrollen stod
smörprovningarna, som från 1894 var underställda
ett regelverk från Lantbruksstyrelsen. Enbart godkända mejerier som pastöriserade all mjölk för smörtillverkning fick bära sigillet. Utan runmärkning
kunde de inte heller nyttja de huvudsakliga svenska
exportkanalerna via agenter i Malmö, Göteborg eller smörexportföreningarna.42
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Inspektion av kalvstall på gård i Chelmsford 1922.

Bagge menade dock att det var ett problem att
inte alla svenska mejerier kunde ha denna märkning då kraven ändå inte var så höga. Runmärket
medförde ju dessutom ett betydande prispåslag. Mer
allvarligt såg han det faktum vara att alltför många
svenska drittlar vid ankomst till England inte höll
den vikt som avsågs. Det förekom exempelvis 1904
att drittlarna kunde innehålla upp till 10 kg för lite.
I en av sina sista årsberättelser, författad 1918,
påtalade Bagge att smörkvaliteten knappast hade
förbättrats alls, trots smörprovningarnas insatser.
På den engelska marknaden var avsättningen av
det svenska smöret också koncentrerad till Manchesterområdet, vilket tidvis innebar ett överutbud. En ytterligare förklaring till att de brittiska
synpunkterna på den svenska smörkvaliteten kan
ha negligerats var att en ökande andel exportsmör
– åren före och under de första krigsåren – exporterades till Tyskland. Detta berodde delvis på den
högre tyska betalningsviljan som även inbegrep
fraktkostnaden, något som britterna ville lyfta ut
ur prisförhandlingarna. I och med kriget var den
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brittiska marknaden därför mer riskfylld. När sedan
kriget förvärrades förbjöd också Sverige smörexport
från 1917.43
Några år efter kriget, i april 1921, öppnades den
brittiska importen för smör igen tillsammans med
import av de flesta andra livsmedelsprodukter. Men
nu var också konkurrensen stenhård. Det skulle ta
Sverige tio år att komma ikapp och nå samma exportvolymer som under mitten av 1890-talet och
1910-talet. Britterna var dessutom måttligt förtjusta
i den svenska smörexport som Tyskland hade tillgång till under kriget.44
När von Wachenfelt tillträdde var han överens
med sin föregångare Bagge om att Sverige hade satsat för mycket på den osäkra tyska marknaden istället för den rätt så inarbetade brittiska marknaden,
vilken de menade hade utvecklingsmöjligheter. Men
både i fråga om kvalitet och när det gällde betalningar återstod en hel del att lösa. I von Wachenfelts årsrapport för perioden 1922–23 sägs att det runmärkta
svenska smöret egentligen inte alls stod det danska
efter i kvalitetshänseende. Problemet var istället att
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det till England även importerades icke-runmärkt
svenskt smör av mycket ojämn kvalitet, som fick en
negativ inverkan på prissättningen generellt. Vid
denna tid hade den svenska smörexporten återtagit
blott en tiondel av den volym som exporterades till
England före kriget, då 80 procent av den brittiska
smörimporten hämtades från europeiska länder. I
början av 1920-talet dominerades istället importen
av länderna inom samväldet, framförallt Australien
och Nya Zeeland, även om Danmark kvarstod som
den mest betydelsefulla enskilda smörexportören.45
1924 hade bilden förbättrats betydligt. Sverige
hade ökat sin smörexport till England med 55 procent i jämförelse med föregående år, även om den
betalades med något lägre kilopris. Den mest märkbara förändringen stod dock Sovjetunionen för, som
från en betydligt lägre smörexportvolym än den
svenska för året 1923 nådde mer än fem gånger så
stor avsättning på den brittiska marknaden år 1924.
Estland nådde en motsvarande relativ ökning som
den sovjetiska medan Lettland hade valt att styra
över merparten av sin export till Tyskland.46
Under hösten 1925 nåddes toppnoteringar i priser för svenskt smör i London och Manchester för att
sedan falla betydligt runt årsskiftet. I oktober 1925
betalades som mest 238 shillings/cwt för det danska
smöret och motsvarande 224 och 226 shillings för
det svenska och finska smöret. Bottennivåerna nåddes i januari 1926 då priserna hade fallit med nästan
30 procent. Dels var detta ett uttryck för en global
överskottsproduktion som medförde en ökad konkurrens med andra länder, vilket syns tydligt i de
månadsvisa angivelser som von Wachenfelt bifogade
i årsrapporten för 1925–26. Dels var prisrörelserna
också kopplade till en kort period av spekulation under hösten 1925 – en sjömansstrejk inleddes i månadsskiftet augusti-september och eftersom strejken förväntades bli långvarig var det många större
brittiska uppköpare som byggde upp stora lager.
När strejken upphörde efter några veckor var lagren istället överfyllda. Samtidigt meddelades att rekordleveranser av smör skeppats från Nya Zeeland.
Priset på svenskt smör föll därför på samma sätt som
det danska. Det finska smöret betalades dock tidvis bättre än det svenska enligt noteringarna. Detta
ville von Wachenfelt förklara med det faktum att
Finland tillämpade en central kontroll vid exporthamnarna, vilket var avgörande för en jämn och hög
kvalitet.47
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I en skrift som gavs ut efter ett föredrag vid
Lantbruksveckan i Malmö 1926 sammanfattade von
Wachenfelt flera av de resonemang som han återkom
till i varje årsrapport.48 Dessa berörde framförallt ursprungsmärkningen. Han menade att frånvaron av
en tydlig ursprungsmärkning av det svenska smöret
fick en negativ inverkan på försäljningen på den brittiska marknaden där både det danska och irländska
smöret såldes under en väl inarbetad nationell beteckning. Att Sverige alltför ofta brast i sina kontroller och därför inte kunde bibehålla en jämn kvalitet på exportsmöret, vilket konkurrenssituationen
krävde, utgjorde ett kontinuerligt hinder. Fram till
1926, då den kungliga förordningen om runmärkt
smör infördes i Sverige, led den svenska smörexporten av en ojämn kvalitet. Allt från konsistens och
smak till anpassningen till den mindre salthalt som
brittiska konsumenter ville ha utgjorde en källa till
oro. Därutöver menade von Wachenfelt att Sverige
inte heller löst problemen med de undermåligt organiserade transporterna och de oklara försäljningsmetoderna. Med det runmärkta smöret kom dock en
kvalitetshöjning från 1926 då en lag förbjöd att ur
Sverige föra icke-runmärkt smör.49 Frågan om regelbundenheten i leveranserna kvarstod dock. Där
hade framförallt Finland lyckats bättre genom sina
noggranna och centraliserade metoder vid samtliga kontroll- och provningsinstanser, vilket von
Wachenfelt menade att Sverige borde ta efter.50
Vid tiden för berättelseåret juli 1928 till juni
1929, dvs. strax före depressionen, hade den svenska
smörexporten fortsatt att öka. Under 1928 och 1929
exporterades nästan dubbelt så mycket smör till förenade konungariket som under 1925. Priserna var
emellertid lägre, vilket speglade den växande internationella konkurrensen. Från toppnoteringar
på 215 shillings/cwt i december 1928 föll priset
till motsvarande 159 shillings/cwt i april 1929. Det
fanns inte längre någon prisskillnad gentemot finskt
smör, men danskt smör betalades fortfarande med 3
till 6 procent mer. Smöret från Australien och Nya
Zeeland nådde aldrig samma toppnoteringar – det
nådde som bäst upp till 185–188 shillings/cwt, men
föll i gengäld endast några shillings under de lägsta
svenska noteringarna under vår och sommar. Enligt
von Wachenfelt kvarstod de stora säsongsvariationerna för svenskt smör, vilket höll tillbaka ett annars
högre pris. För perioden från juli 1928 till juni 1929
uttryckte han också ett visst missnöje med tågfrak-
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En paus i gräset vid Delmeny utanför Edinburgh i Skottland.

terna – de fick inverkan på kvaliteten då det svenska
smöret inte alltid fraktades vidare på ett anpassat
sätt i kylvagnar efter det att drittlarna anlänt till importhamnarna i Newcastle och Hull.51

Smör, spannmål och maskiner – från Rigas
horisont
På andra sidan om Skandinavien, placerad i Riga
och därmed långt från den brittiska marknaden,
befann sig från 1924 jordbrukskonsulent Waldemar
Silfverhjelm. Även han med ett öga ständigt riktat mot London. De tre baltiska staterna och Polen
var i sitt sökande efter nya marknader inriktade på
att leverera smör och fläsk till den tyska och brittiska marknaden. Under den tsarryska tiden hade
också omfattande volymer bacon exporterats till
Storbritannien från de balt-ryska provinserna.
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Merparten av smöret fann dock sin avsättning i S:t
Petersburgsområdet.
Silverhjelm var inte bara bunden till att tillvarata svenska intressen inom beskickningens område
utan skulle även följa hur de nya staterna agerade på
andra marknader där de konkurrerade med exempelvis svenskt smör och fläsk. De grundläggande instruktionerna rörde dels att förbättra jordbruksproduktionen, både avkastning och kvalitet i Estland,
Lettland, Litauen och Polen, dels möjliggöra svensk
export av avelsdjur, utsäde och lantbruksmaskiner
till de fyra staterna inom beskickningens område.
En förbättring av produktionen i Baltikum ansågs
gagna avsättningen av svenska insatsvaror, maskiner
och avelsdjur.52
Sverige hade dock en slags dubbel hållning till
de baltiska staternas förmåga att förbli självständiga.
Detta kunde ses i att den svenska staten hade ga-
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ranterat så kallade hjälpkrediter till Estland för diverse inköp av svenska avelsdjur och maskiner för att
förbättra landets jordbruksproduktion. De baltiska
staterna skulle därigenom kunna efterfråga mer insatsvaror från den svenska jordbruksmarknaden. Ett
handelspolitiskt problem var dock att exporten borde mötas av en motsvarande import, vilken inte alltid var så lätt att finna. Det fanns också brittiska och
tyska konkurrenter på plats. Därför kan det sägas att
den svenska närvaron i Baltikum hade en ytterligare
dimension. Handeln med baltstaterna var i mångas
ögon av högst marginell betydelse. Länderna led av
kapitalbrist och låg köpkraft. Dock utgjorde dessa
stater en möjlig dörr – och därmed under en period
ett tillfälligt substitut – i väntan på att tillträde till
den stora sovjetiska marknaden kunde beviljas.53
För Silfverhjelm var det estniska och lettiska
smörets intåg på den brittiska marknaden en källa

till ständig uppmärksamhet. Här fanns paralleller till de samtida problem som mötte det svenska
smöret i London, både i fråga om den ojämna kvaliteten, smaken, salthalten och diverse transportbekymmer på grund av längre tider för frakterna.
På Londonmarknaden var dock det estniska smöret
något bättre prissatt än det lettiska.
Till skillnad från von Wachenfelt var Silfverhjelm
främst engagerad i att främja den svenska avsättningen av anpassade lantbruksmaskiner, boskap och
handelsgödsel. Han deltog därför frekvent vid olika
maskin- och husdjursutställningar. Det bör dock
sägas att Sveriges utbyte på lantbrukets område var
mer omfattande med Estland än med Lettland. Vid
mitten av 1920-talet var det exporten av lin, linfrö,
smör och kött som utgjorde huvuddelen i den positiva jordbruksbalansen för Estland och Lettland.
För Lettland var avsättningsmarknaderna främst

Jordbruksmarkens fördelning i Lettland 1939. Nyckeln till de olika odlingsslagen (nederst) är råg, vete, korn, havre, klöver, potatis, betor och
lin. Ur Die Agrarstruktur Lettlands bis 1939 av Eugen von Eugen från 1942.
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Tyskland, England och Danmark. Mer än 80 procent av den lettiska smörexporten gick exempelvis
till Tyskland 1925.54
1926 blev ett ogynnsamt år för jordbruket generellt med fallande världsmarknadspriser och därmed
minskade inkomster från exporten. Många producenter fick allt snävare ekonomiska ramar. De föregående årens mer positiva signaler – i fråga om
avsättning och priser – hade inneburit att många
baltiska lantbrukare tagit lån för inköp av exempelvis maskiner, livdjur, utsäde eller handelsgödsel.
Med lägre priser för exporten följde därför omfattande ekonomiska problem.
När bankernas kreditgivning skärptes saknades
rörelsekapital. Dessutom hade skörden under flera
år i följd varit dålig, samtidigt som en strukturförändring ägt rum mot ökad produktion av animalier för export. Detta krävde i sin tur både mer
kapital och mer arbetskraft. Bristen på det senare,
menade Silfverhjelm, drev upp lönerna på landsbygden när urbaniseringen samtidigt tilltog. Trots
att exportvolymerna och det samlade exportvärdet
hade vuxit stadigt för både Estland och Lettland,
hävdade Silfverhjelm att detta inte var tillräckligt
då man förlitat sig på ett alltför dåligt avelsunderlag. Som ett belysande exempel visade han på de
kor som i kontrollerade besättningar i Lettland endast producerade motsvarande 92 kg smörfett per
år i genomsnitt. För att det skulle vara ekonomiskt
försvarbart i relation till produktionskostnaderna
och smörexporten borde de ha gett minst 110 kg
smörfett. Genom att hänvisa till ett enkelt räkneexempel, baserat på kostnaderna för att odla det foder som varje mjölkko krävde för att producera denna volym mjölk, menade Silfverhjelm att det oftast
prismässigt hade varit bättre att istället odla råg då
denna gröda importerades i hög grad. ”Detta skulle
ge en inkomst av 520 lats emot 273 vid produktion
av mjölk ur samma antal foderenheter.”55 Det var
således ett dåligt ekonomiskt utbyte vid produktion
av mjölk.
Sverige ville också gärna sälja avelsdjur till de
baltiska staterna. Svenska kor av t.ex. Ayshireras ansågs vara bättre än de motsvarande brittiska. 1925
exporterade Sverige t.ex. några Ayshiretjurar för det
inledande avelsarbetet i Estland. Därtill såldes, med
hjälp av de tillhandahållna hjälpkrediterna från den
svenska staten, avelsdjur (hästar, svin och fjäderfä)
för motsvarande 34 600 svenska kronor.56
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1927 stod Sverige för mer än hälften av den estniska importen av lantbruksmaskiner till ett värde
av 622 000 kr. Denna import vägdes dock upp av en
mer oväntad faktor samma år då Estland, på grund
av svensk missväxt, exporterade potatis till Sverige
till ett värde av 844 000 kr. I Lettland och Litauen
var svenska maskiner mindre vanliga, där dominerade istället de tyska maskinfirmorna. Silfverhjelm
menade att detta berodde på att de tidigare hjälpkrediterna nu var förbrukade och att det förbättrade
ekonomiska läget i Tyskland gjorde det möjligt för
tyska agenter att erbjuda bra krediter till dessa länder med vilka de hade ett växande handelsutbyte.57
1928 blev det missväxt i stora delar av Baltikum
på grund av för mycket regn, förutom i norra
Estland. Med betydligt lägre skördar än åren innan
följde en ekonomisk kris. Den medförde omfattande
statliga ingripanden i samtliga baltiska stater, något
som skedde innan den världsomspännande depressionen faktiskt inträffat. I Estland efterskänktes
skatter och betalningar för statliga lån fick prolongeras. Staten fick även ge bidrag och lån för att
bistå med inköp av foder och förnödenheter. Även
om exporten av smör och kött fortsatte att öka så
ökade i andra vågskålen importen av både brödsäd
och kraftfoder. Mot slutet av året kom också en ökad
utslaktning av framförallt nötkreatur, vilket bidrog
till ett fallande pris på de urbana marknaderna, t.ex.
i Tallinn. Silfverhjelm skrev därför att penningbristen efter missväxten lockade många lantbrukare att
köpa det för klimatet mindre lämpade, men billigare, tyska spannmålsutsädet.
Sverige behöll dock fortsättningsvis sin position
på den estniska marknaden när det gällde lantbruksmaskiner, framförallt slåttermaskiner. Svenskt superfosfat säkrade också sin avsättning genom att den
estniska kooperativa organisationen E.T.K. gick in
som delägare i Stockholm Superfosfat AB, vilken
tidigare inköpts av Kooperativa Förbundet, KF.58
Under 1929 ökade emellertid skördarna i Estland.
Detta ville Silfverhjelm tillskriva införandet av de
svenska vårvetesorterna Rubin och Diamant från
Svalöfs, som gav 29 procents bättre skörd än motsvarande år 1928 och 19 procent bättre än det senaste
femårsmedelvärdet. I ekonomisk mening var dock
förhållandena fortfarande prekära med räntenivåer
på mellan 10 och 13 procent för hypotekslånen.59
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Depressionsåren och osäkerheten 1929–34
I många länder som närts av konjunkturuppgången
under 1920-talet hade ökade investeringar gjorts i
jordbrukets mekanisering och förädling. Även om
prissignalerna var tydliga från omkring 1926–27 så
var det med kraschen på Wall Street i oktober 1929
som allt blev mörkare. Med stigande räntor, fortsatt
fallande världsmarknadspriser på både industri- och
jordbruksvaror samt växande arbetslöshet blev depressionen global. Då det saknades en samordnad
internationell institution för att hantera den globala
recessionen med en kraftig kreditåtstramning som
följd, fick varje land istället hantera krisen bäst det
kunde, vilket för handelspolitiken innebar protektionism och bilaterala byteskvoter.60
När USA i juni 1930 införde omfattande importrestriktioner och tullar på ett stort antal importvaror
som ett sätt att mildra den djupa depressionen, ledde
det till att den amerikanska utrikeshandeln omgående mer än halverades. Protektionismen spred sig
sedan vidare som ringar på vattnet då andra länder
följde efter med liknande åtgärder. Världshandelns
storlek, i termer av USD, krympte mer än sex gånger
fram till 1934. Britterna som levt med ett övervärderat pund sedan 1925 övergav guldmyntfoten 1931
och skrev då ned värdet på pundet med ca 40 procent.61 Länder med koppling till den brittiska marknaden följde efter.62 Såväl de nordiska länderna som
de baltiska staterna lämnade därför guldmyntfoten
och justerade ned sina valutors värde på motsvarande
sätt. För många länder, inte minst de nordiska, blev
valutajusteringen inledningen på en successiv återhämtning.63
I Sverige infördes pris- och importregleringar
för spannmål, sockerbetor, mjölk och kött under
de första åren av 1930-talet. År 1933 nåddes så en
krisuppgörelse mellan socialdemokraterna och bondeförbundet genom den s.k. kohandeln. I och med
denna blev de svenska jordbrukarna delvis kompenserade för valutaförändringen genom t.ex. mjölkregleringen, importrestriktioner och statliga exportstöd. Men en viss vändning kunde också skönjas i
konjunkturen efter 1933.64
Under 1930 var det framförallt en ökning av
importen från samväldet som kännetecknade den
brittiska smörmarknaden som nådde rekordnivåer
i termer av försäljning, bl.a. genom kampanjer för
så kallat Imperial Butter. Ett flertal åtgärder vidtogs
också under depressionen för att öka konsumtionen
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av i första hand de nationellt producerade livsmedlen och i andra hand produkter importerade från
samväldet. Detta gällde även för norra England och
Skottland där svenska och finska drittlar tidigare
hade haft bättre avsättning. Den danska exporten
ökade dock något på bekostnad av Irlands, Sveriges,
Finlands och Hollands export som minskade.
Importen av sovjetiskt smör till England var dock
fortfarande mer än en och en halv gång så stor som
av det svenska, medan både det estniska och lettiska
exportsmörets volymer till England halverades.
I Baltikum slog depressionen hårt mot de exportorienterade mejerierna och slakterierna när
priserna på exportmarknaderna föll kraftigt. En
omfattande sanering genom fusioner och nedläggningar pågick därför fram till mitten av 1930talet.65 Guldmyntfoten övergavs strax efter det att
britterna lämnat guldkopplingen. För Estland, som
hade merparten av sin valutareserv i brittiska pund
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och hade England som en viktig exportmarknad,
var denna åtgärd betydelsefull ur handelssynpunkt.
Därigenom skapades en Sterling-zon i Europa med
det brittiska pundet som riktmärke för hur många
andra länder värderade sina respektive valutor.
Tyskland, som höll fast i guldmyntfoten fram till
1933–34, hamnade på så sätt i ett sämre handelspolitiskt läge. Länder som lämnade guldmyntfoten
slogs samtidigt mot varandra genom att med olika
åtgärder, t.ex. depreciering av valutan eller riktade
exportstöd, söka en gynnsammare position i utrikeshandeln än sitt grannland. Detta är känt som
Beggar-thy-neighbour-policy, vilket var en utpräglad
företeelse under 1930-talet där exporten inte sällan
blev en nödvändig förlustaffär för att via bilaterala
avtal få tillgång till vissa importvaror.
För berättelseåret 1931–32 skrev von Wachenfelt
om hur den brittiska köpkraften stegvis reducerats
efter 1929. Prisfallet på många produkter hade varit
omfattande, även om tillgången samtidigt minskat,
vilket exempelvis gällde för ägg. För bacon och smör
hade istället utbudet på den brittiska marknaden
ökat med 11 respektive 17 procent – trots prisfallet.
Detta förklarades med att jordbruksexporten koncentrerades till den brittiska marknaden i samband
med att många länder på kontinenten tillämpade
svårgenomträngliga system av tullar och kvoter.

Ändå menade von Wachenfelt att ”de finansiella
störningarna som oroat världshandeln, ha icke haft
någon större inverkan på marknadsläget för lantbruksprodukter, ehuru smörmarknaden i någon mån
enerverades av sommarens tyska bankkris”.66
Britterna införde i mars 1932 en tull om 10
procent på all import av smör och ägg, vilket var
en följd av Agricultural Marketing Act, en del av ett
protektionistiskt program som lanserades efter att
guldmyntfoten övergetts 1931. Avsikten var främst
att dessa åtgärder skulle gynna handeln inom samväldet, men samtidigt ökade också totalimporten av
livsmedel till England. Smörimporten ökade t.ex.
under berättelseåret 1931–32 till 8 060 068 cwt, att
jämföra med 7 198 500 cwt för berättelseåret innan.
Under denna period var den danska ökningen
också ungefär lika stor som den samlade svenska
smörexporten till England, vilken för övrigt föll
kraftigt. Den danska exportökningen var bl. a en
följd av sämre avsättningsmöjligheterna på kontinenten. Samväldets totala andel av den brittiska
smörmarknaden 1932 utgjorde ca 50 procent. För
Danmark var andelen drygt 30 procent och för
Sverige 2,3 procent. Nya Zeeland hade samtidigt
seglat upp i tätskiktet och låg nu på motsvarande
fyra femtedelar av den danska marknadsandelen i
England. Nya Zeeland sades rida på det låga priset
och de brittiska satsningarna på
försäljning av Imperial Butter.67
Under de kommande åren
fortsatte britterna med mer protektionistiska åtgärder, vilket
förde den brittiska handelspolitiken närmare andra länders
samtida grad av protektionism.
Den interna brittiska mjölkmarknaden började regleras genom i förväg fastställda priser
tillsammans med olika rationaliseringsanspråk, men också
med importbegränsningar som
inte fullt ut hade kunnat upprätthållas med lagen 1931.
Samväldesländerna behöll
dock sin gynnsammare position under en treårsperiod från
1933. Som ett medel för att reglera smörmarknaden och hindra
Konkurrensen var hård på den brittiska smörmarknaden, den friaste i Europa trots införanett vidare prisfall infördes även
det av importtullar till följd av krisen som startade 1929. Foto: Lionel Allorge (CC BY-SA 3.].
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en lag om kylhuslagring som innebar att det stora
utbudet under senvåren och försommaren kunde
hanteras.68
År 1934 var världskonjunkturen på väg att förbättras. Det fanns, enligt von Wachenfelt, tydliga
tecken på att en utjämning var på väg mellan priserna på industrivaror och jordbruksvaror. I ett globalt
perspektiv hade den samlade produktionen av industrivaror också ökat medan jordbruksproduktionen
hade begränsats något. Samtidigt stod det klart att
den brittiska efterfrågan på t.ex. smör växte stadigt.
Många länder med överskottsproduktion, och med
rädsla för att denna skulle ge ett prisfall på hemmamarknaden, betalade gladeligen den tull om 15 shilling/cwt som från och med november 1932 avkrävdes för att få avsättning i Storbritannien. Förutom
denna tull så var den brittiska smörmarknaden de
facto oreglerad.
Det var framförallt samväldesländerna som
ökade sin andel, men även de nordiska länderna och
Estland. Prismässigt betalades inte bara det danska
utan även det finska smöret bättre än det svenska
under berättelseåret, vilket von Wachenfelt menade
berodde på problem med den svenska smörkvaliteten
under höstmånaderna.69
I Miles von Wachenfelts noggrant sammanställda årliga rapporter och meddelanden kom hans
breda kunskaper ofta till nytta. Det gällde inte bara
kunskapen om lantbruket generellt, dvs. växtodling,
mjölk och köttproduktion, utan även hans kunskaper om de bakomliggande orsakerna till 1920- och
1930-talens prisrörelser och handelspolitiska förändringar.
Ett exempel på detta ges i inledningen till
en rapport 1936 med titeln ”Statliga åtgärder i
Storbritannien till främjandet av jordbruket”. Här
beskriver von Wachenfelt på några få rader hur ett
land som England agerade under depressionen efter
det att de flesta länder under en rad år hade stängt
sina gränser för att minimera importen och därmed
utflödet av kapital i en anpassning mot bilaterala
handelsförbindelser:
Engelska regeringens program till jordbrukets
stödjande, sådant det utformats under senare år,
har i huvudsak följt två riktlinjer, dels organisation av de inhemska produktions- och avsättningsförhållandena, dels skydd mot utländsk
konkurrens genom kontingentering [dvs. fast-

Lantbruket i diplomatins korridorer

ställda importkvoter] och tullar. I vissa fall, där
ingångna traktatsförpliktelser omöjliggjort direkta eller mera omfattande skyddsåtgärder, har
man dessutom tillgripit subsidiering.70

För de baltiska staterna, vilka led hårt under depressionen, var det nödvändigt att bibehålla exportmarknaderna. Silfverhjelm betonade i sin årsrapport
1934 att man i de baltiska staterna gärna såg ett ökat
inslag av svenska avelsdjur även fortsättningsvis,
men att denna import samtidigt krävde motsvarande
avsättning för det smör och bacon som de baltiska
bönderna producerade. I Sverige fanns inte tillräckligt behov av dessa varor. De s.k. randstaternas handel med britterna blev därmed allt viktigare, även
om den ökade volymen betalades till ett lägre pris
än tidigare.71
Handelspolitiken under 1930-talet omgärdades
av många svårigheter. Som utländsk representant i
annat land kunde det också finnas fog för att inte
alltid öppet kommentera de åtgärder som ett enskilt
land vidtog. I syfte att dryfta ett sådant dilemma
skrev Silfverhjelm den 30 april 1934 till byrådirektören Nils Sonesson vid Lantbruksstyrelsen –
Silfverhjelm visste inte hur han skulle hantera ett
specifikt ärende där han kände sig högst involverad.
Saken var den att han hade skrivit en rapport
under våren 1934: ”Den lettiska lagen om stödjande
av fårköttexporten och Sveriges möjligheter för utnyttjandet av situationen för främjandet av handelsomsättningen med Lettland.” Samma rapport hade
han funnit översatt och tryckt – mer eller mindre ordagrant – i den holländska tidningen Det Maasbode
den 17 april 1934. Denna artikel hade även nått de
lettiska myndigheterna som inte såg med blida ögon
på innehållet. Silfverhjelm, som hade antagit att
rapporten skulle utgöra en intern PM för att distribueras exempelvis inom Lantbruksstyrelsen eller
Handelsdepartementet, var därför intresserad av att
få veta hur informationen hade hamnat i Holland.72
Svaret som kom inom några dagar, den 3 maj,
klarlade att rapporten remitterats till svenska fåravelsföreningen den 11 april. Vid någon tidpunkt
därefter hade någon okänd ringt och frågat om rapporten. Vederbörande hade då fått till svar att den
var ute på remiss. En avskrift skulle därför möjligen
ha kunnat ske utanför Lantbruksstyrelsens väggar,
enligt Sonesson som betonade att rapporten inte
heller hemligstämplats av Silfverhjelm.73
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Hur denna historia slutade har inte varit möjligt
att klarlägga. Men att det skärpta handelspolitiska
läget under depressionen och dess slutfas kunde ge
upphov till många olika problem är klarlagt. När ett
land gav upp en marknad var ett annat land genast
på plats för att fylla det efterlämnade tomrummet –
även om det innebar export med förlust.

Epilog
Waldemar Silfverhjelm förblev placerad i Riga fram
till 1939 då han återvände till Sverige. Detta sammanföll dels med andra världskrigets utbrott, dels
med hans formella pension i och med att han den 2
oktober 1939 fyllde 65 år. I en hemställan till UD
under samma vår ansökte han om att få möjlighet
att i sin pensionsberäkning få inräkna fler tjänsteår
än de år som han varit förordnad som lantbrukskonsulent/lantbruksråd, dvs. från 1924 till 1939. Han
motiverade detta äskande med att han länge utfört
oavlönat arbete för främjandet av svenskt jordbruk,
långt före första världskrigets utbrott, och att han i
samband med kriget lidit förluster när hans firma
gick i konkurs. Därtill hade han tjänsteåren för
Värmlands lantmän, vilket han bad myndigheterna
att beakta. Beskedet från Finansdepartementet i juli
1939 innebar en viss justering. Han gavs rätt till en
pension baserat på 20 års tid i statens tjänst.74 Från
Riga avreste han till Sverige den 30 augusti 1939.
Han avslutade sin tjänstgöring med att ta ut återstående semester och kom hem med en av de sista
reguljära färjorna innan krigets avspärrning grep in.
Miles von Wachenfelt förblev i England under
hela andra världskriget. Han var bl.a. chef för den
svenska B-avdelningen vid beskickningen i London,
vilken under kriget hade till uppgift att följa de krigförande ländernas intressen i Storbritannien. Inom
ramen för detta uppdrag hade von Wachenfelt också
hand om att tillvarata de ungerska, rumänska och
finska intressena fram till dess att deras respektive
representation var på plats.75
I instruktionen från 1936 sades att lantbruksrådet von Wachenfelts uppdrag skulle omfatta
Storbritannien, Irland och Holland. Ett år efter andra världskriget, i december 1946, när efterkrigsrekonstruktionen och en normalisering hade inletts,
skrev von Wachenfelt därför till UD med en undran
om vilken status Dublin skulle ha inom ramen för
hans uppdrag:
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Så länge vi hade konsulatet i Dublin gjordes aldrig någon formell anmälan om mitt uppdrag i
Irland eller anknytning till konsulatet. Nu då vi
ha upprättat beskickning därstädes, kanske saken ligger något annorlunda till och jag eventuellt anmäls hos Ministry for External Affairs
i Dublin.

Det dröjde bara två veckor innan saken var hanterad. UD tog omedelbar kontakt med beskickningen
i Dublin och via Oscar Thorsing, svensk Charge
d’affaires i Dublin, meddelades den 27 december att
von Wachenfelt blivit anmäld till de irländska myndigheterna som lantbruksattaché.76
Vid sin 65-årsdag i juni 1952 hade Miles satt
diplomatrekord i svensk utrikesförvaltning med hela
31 års tjänst på samma post.77 Han kunde, tack vare
de nya pensionsreglerna, dessutom fortsätta vidare
under några år vilket innebar att han gick i formell
pension i september drygt tre år senare.

År 1973 höll Miles von Wachenfeldt ett tal för Lantbruksklubben i
Stockholm. Det gavs sedan ut som ett särtryck.
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Miles von Wachenfeldt 1963. Etsningen gjord av Louis Bastin på uppdrag av Svenska Handelsbolaget Bunge, där Miles von Wachenfeldt var
ordförande sedan 1960.
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Till grund för denna studie ligger både arkivkällor, litteratur och biografiska uppgifter. En viktig del av källmaterialet utgörs av lantbruksrådens årliga rapporter och meddelanden från Kungliga Lantbruksstyrelsens arkiv. I Beskickningsarkivet och Utrikesdepartementets arkiv
finns även lantbruksrådens tjänstematriklar och delar av den korrespondens som fördes med olika myndigheter. Specifika personalrelaterade
uppgifter har också hämtats från Kungliga Bibliotekets digitaliserade dagspressarkiv.
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NAIROBI
Med uppgift att bevaka miljöfrågor
Inge Gerremo tillsammans med Astrid Bergqvist och Lars-Göran Engfeldt

Miljöfrågorna blev under slutet av 1960-talet och
början av 1970-talet alltmer aktuella. I allt fler länder uppstod problem som rörde miljön. Svenska
regeringen hade under ett antal år arbetat för en
FN-konferens som arena för att diskutera världens
problem på miljöområdet på ett handlingsinriktat
sätt. Ambassadör Sverker Åström var en av de drivande bakom detta arbete. Det ledde till att den s.k.
Stockholmskonferensen ägde rum 1972. Den kom
sedan att följas av en rad tematiska FN-konferenser
samt den stora globala uppföljningskonferensen i
Rio de Janeiro 1992.
Sveriges jordbruksminister Ingemund Bengtsson
var ordförande för Stockholmskonferensen, då regeringsansvaret för miljöfrågorna på den tiden låg på
Jordbruksdepartementet.
Konferensen blev, i hög grad tack vare dess generalsekreterare Maurice Strong från Kanada och
hans sekretariat, betydligt mer framgångsrik än
vad Sverige hade kunnat hoppas när initiativet togs.
Genom konferensens deklaration, handlingsplan
och beslutet att upprätta ett uppföljningsorgan i FNsystemet blev den referenspunkten och inspirationen
till de kommande decenniernas internationella och
nationella miljöarbete. Det har efter hand lett till
en mycket snabb utveckling av normbildningen i ett
historiskt perspektiv, genom dels den internationella
miljörätten och vetenskapliga landvinningar, dels
det starkt ökade engagemanget i det civila samhället
och företagssektorn. Detta engagemang startade i
Stockholm. Det stora problemet förblir otillräckligt
genomförande i praktiken av de många internationella konventionerna och överenskommelserna.

uttryck 20 år senare i Rio. Bakgrunden var att iländerna prioriterade internationellt samarbete om
främst gränsöverskridande föroreningar men inte
var beredda att göra några förändringar i den rådande ohållbara, resursförbrukande ekonomiska
modellen. Det var t.ex. aldrig aktuellt att integrera
miljöfrågorna i den egna nationella ekonomiska politiken.
Ledande u-länder fruktade för sin del att deras
handlingsfrihet skulle inskränkas av det internationella miljöarbetet. De ville ha full kontroll över
sitt utvecklingsarbete och utnyttjandet av sina naturresurser. De industrialiserade i-länderna var det
civilisationsföredöme de ville efterlikna. U-länderna
krävde internationellt bistånd i sitt eget utvecklingsarbete som skulle vara additionellt till, dvs. går utöver, det traditionella utvecklingsbiståndet. Indiens
regeringschef Indira Gandhi satte ord på denna
spänning i sitt tal i Stockholm när hon förklarade
att fattigdomen är den stora förorenaren.

Spänning mellan nord och syd
Ett tidigt symptom var den underliggande nordsydspänningen i Stockholm, som kom till fullt
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Indiens premiärminister Indira Gandhi talar vid Stockholmskonferensen. Maurice Strong till höger. Foto: Yutaka Nagata/UN Photo.
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Det nya FN-organet blev United Nations Environment Program, UNEP, med placering i Nairobi,
Kenya. UNEP gavs en katalytisk roll i främjandet
av miljöarbetet i FN-systemet. Det leddes av miljöstyrelsen (Governing Council), vari ingick 58 medlemsländer under FN:s generalförsamling och som
rapporterade via FN:s Ekonomiska och Sociala Råd
(ECOSOC). Ett sekretariat upprättades som leddes av en exekutivdirektör, den förste var Maurice
Strong. Han efterträddes några år senare av Mustafa
Tolba från Egypten som sedan under många år ledde
verksamheten. Sekretariatets roll var att stödja arbetet i rådet, samordna miljöprogrammet samt administrera den särskilda miljöfond (Environment
Fund) som inrättats. Fonden var organisationens
viktigaste operativa organ.
För att stärka UNEP:s samordnande roll i FNsystemet utsågs exekutivdirektören av FN:s generalförsamling och inte av FN:s generalsekreterare.
Dessutom inrättades ett samordnande organ i FNsystemet, Environment Coordinating Board (ECB),
med exekutivsekreteraren som ordförande. Förutom
de grundläggande uppgifterna skulle UNEP:s arbetsprogram också behandla frågor som hållbar
produktion och konsumtion samt en rad andra
miljörelaterade områden som atmosfär och miljö-

förändringar, förändringar av ozonlagret, färskvattenresurser, oceaner och kustvattenområden, avskogning och ökenutbredning, biologisk mångfald,
bioteknologi, hälsa och kemikaliefrågor.
Sverige spelade en avgörande roll under det inledande skedet av FN:s miljöarbete. För att fortsatt
markera detta starka engagemang tillsatte regeringen 1973 ett lantbruksråd vid den svenska ambassaden
i Nairobi för att på plats medverka i styrelsearbetet
samt följa och bevaka övriga frågor i UNEP. Stellan
Kronvall från dåvarande Jordbruksdepartementet
blev Sveriges första lantbruksråd i Nairobi. Därefter
följde Swen Westberg, Sture Persson och Sten
Lundberg.
1985 beslöt regeringen att tjänsten som lantbruksråd i Nairobi skulle skötas på deltid hemifrån, men med ett antal veckors stationering per
år i Nairobi. Astrid Bergqvist, som ansvarade för
arbetet med FAO inom Jordbruksdepartementet,
fick uppdraget. Vice statsminister Ingvar Carlsson
utsågs 1985 till Sveriges förste miljöminister och
Astrid Bergqvist rapporterade till honom innan ett
särskilt miljödepartement inrättades under Birgitta
Dahls ledning.
Under de perioder lantbruksrådet inte var på
plats i Nairobi bevakades frågorna av ambassadrådet

Jordbruksminister Anders Dahlgren på besök i Kiambu i samband med UNEP:s årsmöte i Nairobi 1980. Foto: Inge Gerremo.
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Besök hos mjölkbonde i Kiambu 1980 i samband med UNEP:s årsmöte. Kenyansk mjölkbonde tillsammans med Olof Nilsson, statssekreterare
hos Anders Dahlgren, veterinär Rune Israelsson (skymd), jordbruksminister Anders Dahlgren, ambassadör Cecilia Nettelbrandt och lantbruksrådet Sture Persson. Foto: Inge Gerremo .

Tom Engdahl. Efter några år övergick ansvaret för
att följa UNEP:s arbete helt till ambassadens ordinarie personal.

Hinder och svårigheter
Under de år som lantbruksråden var stationerade i
Nairobi befann sig UNEP i en uppbyggnadsfas som
präglades av en hel del svårigheter. Lokaliseringen
långt borta från FN-systemets centrum var ett stort
handikapp i dess katalytiska arbete.
Nord-sydspänningen ledde till svåra prioriteringsdiskussioner, där u-länderna ville tona ned den
katalytiska rollen och prioritera konkret biståndsarbete. Additionalitetsdiskussionerna förgiftade också atmosfären. Samordningsrollen i FN-systemet
försvårades dessutom av fackorganens motstånd.
Exekutivdirektörens särskilda ställning visade sig
inte ha någon positiv effekt.
Det särskilda samordningsorganet lades så småningom ned. Bristande nationell och politisk samordning gjorde att Miljöstyrelsen inte förmådde
vara det auktoritativa mellanstatliga organ som
kunde uppfylla sitt mandat att ge policyvägledning
för ledning och samordning av FN-systemets miljöprogram.
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I slutet av 1970-talet hade Stockholmskonferensens handlingsplan med dess ofta vaga rekommendationer i stort sett blivit överspelad. Nya miljöprogram utvecklades snabbt inom UNEP trots de
berörda svårigheterna. De innefattade UNEP:s
program om regionala hav, ökenspridning, klimat,
ozon och miljö och utveckling varav flera ledde
till viktiga konventioner. Ett grundproblem under
dessa år, trots den snabba utvecklingen i internationell miljörätt och ett antal viktiga nationella
åtgärder, var att miljöfrågorna generellt hade låg
prioritet i de flesta länder. Detta förstärktes av de
ekonomiska svårigheterna som följde av oljekriserna
på 1970-talet. Till detta kom den alltmer restriktiva
amerikanska attityden till FN och eskaleringen av
öst-västspänningarna efter Sovjetunionens invasion
av Afghanistan 1979.
Kanada och Sverige var instrumentella i att hitta en väg ur UNEP:s svårigheter som blev akuta i
början av 1980-talet. Resultatet blev tillsättandet av
Brundtlandkommissionen 1983 (World Commission
on Environment and Development). Dess rekommendationer breddade Stockholmskonferensens
agenda och lyfte fram konceptet hållbar utveckling
som nu har operationaliserats och integrerats i FN:s
Agenda 2030.
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ROM
Globala naturresursfrågor och italienskt lantbruk
Cecilia Nordin van Gansberghe tillsammans med Inge Gerremo, Astrid Bergqvist, Tommie Sjöberg, Pernilla Ivarsson,
Fredrik Alfer och Margaretha Arnesson-Ciot ti

Åren fram till 1975 – så började det
Tjänsten som lantbruksråd i Rom är tudelad. Den
avser dels att bevaka Italiens jordbruk, skog och fiske,
dels att följa och medverka i arbetet inom FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO. Sverige
har under olika perioder sett olika på uppdraget beroende på situationen i omvärlden. Balansen mellan
de två uppgifterna har därför skiftat över tid.
FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation
FAO skapades den 16 oktober 1945 i Québec,
Kanada, innan FN självt föddes. Uppdraget var att

öka livsmedelsproduktionen efter andra världskriget.
Det uppdraget har kommit att ta mer tid i anspråk i
takt med att både hastigheten och volymen i arbetet
ökat. Detta beror särskilt på att komplexiteten i uppdraget ständigt ökat – målen nu är avskaffande av
fattigdom och hunger samtidigt som resurserna ska
användas på ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Av samma skäl och med Sveriges
starka internationella engagemang har det svenska
arbetet tilltagit.

KONFERENSEN

RÅDET

REGIONALKONFERENSER

RÅDSKOMMITTÉER
Programkommittén
Finanskommittén
Kommittén för konstitutionella
och legala frågor

KOMMITTÉN FÖR TRYGGAD
LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING

TEKNISKA KOMMITTÉER
Jordbrukskommittén
Råvarukommittén
Fiskekommittén
Skogskommittén

FAO:s styrstruktur. FAO:s högsta styrorgan är Konferensen som samlar alla medlemsländer vartannat år. Under tiden mellan konferenserna
styrs FAO av Rådet där 49 medlemsstater sitter på tre år vardera. Till sin hjälp har rådet tre rådskommittéer som förbereder dess möten (vanligen två per år). De tekniska kommittéerna träffas vartannat år.
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Sverige var inte en av de allra första FN-medlemmarna även om vi skickade observatörer till
konferenserna 1946, 1947 och 1948. De övriga
nordiska länderna anslöt sig innan Sverige gjorde
det. Saken diskuterades länge innan en motion om
medlemskap lades fram i riksdagen i mars 1949.
Lantbruksstyrelsen och Statens livsmedelskommission, tillskapad i samband med andra världskriget,
tillstyrkte, bl.a. med argumentet att Sverige redan rapporterade om vår livsmedelsförsörjning
och produktion inom jordbruk och fiske till FAO.
Jordbruksminister Sträng menade dock att Sverige
hade så hög grad av självförsörjning och att den
svenska jordbrukstekniken och dito forskning låg så
väl framme, att Sverige nog skulle ha mindre nytta
av organisationen än andra länder, varför årsavgiften
på 325 000 kronor tedde sig hög. Men han tillstod
att det kunde vara bra med mer internationella kontakter, speciellt vad gällde skog.
Regeringen beslutade att gå vidare med ärendet
och vid konferensen i december 1949 valdes Sverige
in som medlem fr.o.m. 1 januari 1950. Det råkade
bli samma år som man beslöt att FAO skulle flytta
från Washington D.C. till Rom, där man kunde
överta lokalerna i Mussolinis tidigare kolonialmi-

nisterium. Jordbruk stod högt på den svenska agendan vid den här tiden och 1950 organiserade regeringen m.fl. ett stort jordbruksmöte i Saltsjöbaden
med 250 delegater från ett 20-tal länder. Där deltog
bl.a. holländaren Addeke Boerma, senare generaldirektör i FAO. Värt att notera är att den svenska
inställningen då liknade den som råder i dagens uländer, som i många fall anser FAO vara en viktigare
organisation än WTO.
På 1960-talet växte viljan att stötta utsatta länder, i takt med att Sverige upplevde en betydande
tillväxt och att nya länder tillkom i vad som kom
att kallas för den ”tredje världen”. FAO började vid
den tiden att alltmer betraktas som en biståndsorganisation, varför det redan från början av 1970-talet
fanns en representant från SIDA anställd på ambassaden som skötte kontakterna med FAO. 1972 kom
en delegation, där bl.a. Inge Gerremo från SIDA
i Stockholm ingick, för att förhandla om Sveriges
första samarbetsavtal med FAO.
Med tiden utkristalliserade sig ett arbetssätt
där Regeringskansliet var aktivt i FAO:s styrorgan,
samtidigt som berörda myndigheter, främst SIDA,
hade direktkontakt med FAO för att genomföra
olika projekt och program.

Armin Lindqvist, tidigare chef för Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, chef för FAO:s fiskeavdelning, och Inge Gerremo under förhandlingarna om
en uppförandekod för ansvarsfullt fiske. Arkivfoto.
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Sverige har särskilt tryckt på FAO:s roll som
ett normativt fackorgan, dvs. en institution som
bör ha en betydande kunskapsbas, byggd på erfarenheter, statistik och analys, inom jordbruk, skog
och fiske, att användas av såväl FAO självt som av
medlemsländerna. Samtidigt har det tidvis – exempelvis under 1990-talet – funnits en stark önskan
från FAO:s ledning, och med ett starkt tryck från
många u-länder, att profilera sig alltmer som ett biståndsorgan bland övriga. Sverige har under årens
lopp inte minst värnat om FAO:s insatser inom skog
och fiske där organisationens expertis kan sägas vara
oöverträffad. Den långa erfarenheten, särskilt under
tidigare årtionden, av att främja utvecklingen inom
områden som växtförädling, husdjursproduktion och
landsbygdsutveckling förtjänar likaså stor respekt.
Genom organisationens historia har det fortlöpande
behövts ett tryck från medlemsländerna för att den
ska utvecklas till en dynamisk, flexibel organisation
baserad på kompetens och förtjänst. När FAO för
cirka 10 år sedan genomgick en omfattande reform,
den största i FN:s historia, var Sverige pådrivande i
det arbetet. Där bör särskilt nämnas Sveriges och de
nordiska ländernas drivande roll i arbetet med jämställdhetsfrågor, speciellt aktuellt i FAO då många
fattiga småbrukshushåll leds av kvinnor.
Det som i Moskva-avsnittet kallats ”the Great
Grain Robbery”, dvs. Sovjetunionens uppköp av
allt överskottsvete på världsmarknaden 1972, gav
återklang både i Rom och Stockholm. En oklar
spannmålssituation i världen samt enskilda händelser, som den mycket svåra hungerkatastrofen i
Bangladesh 1972–73 där 1,5 miljoner människor
dog, ledde till att FAO 1974 anordnade den första
s.k. världslivsmedelskonferensen i Rom. USA:s dåvarande utrikesminister Henry Kissinger var hoppfull i sitt tal inför konferensen och poängterade att
inget barn skulle behöva gå till sängs hungrigt om
tio år. Konferensen lyfte upp frågan om en tryggad
livsmedelsförsörjning högre på världens dagordning
och enades om att ”alla män, kvinnor och barn har
den ofrånkomliga rätten att vara fria från hunger
och undernäring för att kunna utveckla sin fysiska
och mentala kapacitet”.
Ett resultat av konferensen 1974 blev bildandet av World Food Council (WFC) som i sin tur
ledde till ett antal världslivsmedelskonferenser under kommande år. Med högkvarter i Rom, i FAO:s
lokaler, var WFC:s mål att fungera som ett hjäl-
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pande och koordinerande organ för nationella jordbruksministerier i kampen mot undernäring och
hunger. Vid tiden för 1974 års konferens stod de
oljeproducerande länderna i fokus men dessa hade
inte direkt varit aktiva i biståndet. För att mobilisera
ytterligare resurser skapades International Fund for
Agricultural Development (IFAD) 1976, med huvudsaklig finansiering från oljeproducerande arabländer. IFAD, som är ett finansieringsinstitut för
jordbruks- och landsbygdsutveckling med särskild
inriktning på småbrukets behov, hämtade sina första
chefer från arabländer men kom 2001 att bryta det
monopolet genom att välja svenske Lennart Båge
till ny president.
WFC lades ned 1993 (ett av få, kanske det enda,
FN-organ som lagts ned) och WFC:s roll och verksamhet togs över av FAO. FN:s livsmedelsprogram,
WFP, som ursprungligen var en del av FAO, har
samtidigt blivit en allt viktigare förmedlare av livsmedel i samband med att antalet kriser i världen
ökat.

Åren 1975–1995 – fokus på nordisk
samverkan
I samband med att vikten av dessa frågor ökade
tillsatte regeringen dåvarande lantbruksdirektören i Uppsala, Åke Anderson, som Sveriges första
lantbruksråd i Rom år 1975. Samtidigt avvecklades
Sidas kontor vid ambassaden. Det omfattande samarbetet mellan Sida och FAO fortsatte med direkta
kontakter mellan huvudkontoren.
1975 blev på flera sätt ett märkesår i de svenska
FAO-annalerna. FAO:s högsta styrorgan, konferensen med efterföljande rådsmöte, som normalt
tog närmare en månad, såg i november 1975 ut att
bli mycket arbetskrävande med bl.a. val av ny generaldirektör. Då anställdes temporärt Margaretha
Arnesson-Ciotti som förstärkning på ambassaden.
De få veckor som anställningen ursprungligen var
tänkt att vara blev till slut 41 år! Astrid Bergqvist,
nyanställd vid Jordbruksdepartementet, fick också
sina första kontakter med FAO på plats i Rom under
konferensen 1975. Valet av Edouard Saouma från
Libanon till ny generaldirektör kom att inleda en
ny era med chefer utanför i-ländernas krets. Sverige
fick samtidigt en utmärkt kontaktperson inom FAO
i den då unge svensk-italienaren Staffan de Mistura
som ingick i Saoumas stab.
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Generaldirektören Addeke
Boerma överlämnade efter 7 år
en organisation i stora behov av
förändring och effektivisering
till sin efterträdare Eduoard
Saouma. Denne presenterades i
svensk press som en viljestark,
kristen, libanesisk agronom
som tidigare varit jordbruksminister. Halvtannat år efter sitt
tillträde sades han ha ”rumsterat om i organisationen, minskat ned personalen med flera
tusen, kapat sammanträden på
löpande band och rationaliserat
bort stora stycken av byråkratin”. Under Eduoard Saoumas
Svenska delegationen anländer till Rom. I gruppen finns bl.a. Lantbruksstyrelsens dåvarande
tid fick dessutom FAO en hel
chef Ingvar Widén, trea från vänster. Foto: Astrid Bergqvist.
del nya medlemmar i takt med
de politiska förändringarna i
omvärlden. Under sitt första år på posten lyckades Arnesson-Ciotti fungerade som gruppens sekreteSaouma genomdriva en för honom mycket angelä- rare under en längre tid.
gen förändring – nämligen att ta bort begränsningar
En utvecklingspolitiskt viktig konferens, inte
i mandatperioden vilket ledde till att han kunde be- minst för Sverige, var World Conference on Agrarian
Reform & Rural Development (WCARRD) som
hålla sin post ända fram till 1993.
Italien, detta viktiga jordbruksland, var inte anordnades av FAO i juli 1979. Konferensen blev
bortglömt under denna tid. Margaretha Arnesson- banbrytande då detta var första gången man på allvar
Ciottis utmärkta italienska innebar en förstärkning såg bortom produktionsfaktorer och beaktade landsför lantbruksrådet. Tillsammans höll de kontakterna bygdsutveckling och sociala värden. Den föregicks
med italienska jordbruksministeriet, hälsovårdsmi- av ett mycket stort förberedelsearbete där det svensnisteriet (veterinära frågor) och de större lantbruks- ka lantbruksrådet Gösta Ericsson, tidigare avdelorganisationerna Confagricoltura och Coldiretti. ningschef i Sida och chef för dess lantbruksbyrå, fick
Detta var särskilt tydligt de år i början av 1980-talet en framträdande roll. Vid själva konferensen deltog
då Gunnar André från Sveriges mejeriers riksför- 4 statsöverhuvuden, 89 ministrar och 25 viceministbund var lantbruksråd i Rom. Det kom betydligt rar. Det civila samhället hade en sidokonferens vars
oftare än nu besökande grupper från Sverige; LRF, förslag också togs upp av WCARRD och var med i
SLU, Slakteriförbundet m.fl. Ambassaden fick, ge- sluttexterna. Sverige deltog med en stor delegation
nom lantbruksrådets assistans, ställa upp som ar- (bara Kina hade en större), ledd av jordbruksminisrangör, medföljare och tolk vid behov.
ter Svante Lundqvist. Jämställdhetsfrågor hade bliGenom den för lantbruksråden i Rom gemen- vit ett allt viktigare område för Sverige. En särskilt
samma föreningen O.S.C.A.R. (Ordine Speciale angelägen fråga blev därför att också kvinnor måste
dei Consiglieri Agricoli di Roma) gjordes ett flertal kunna äga jordbruksmark. Sverige lyckades tillsammycket intressanta studiebesök på jordbruksmässor, mans med några likasinnade medlemsländer få med
gårdar och vinodlingar m.m. runt omkring i Italien det kravet i slutdeklarationen, vilket upplevdes som
Gruppen var mest aktiv under 1980- och 1990-ta- en stor framgång.
len, men fram till 2010 arrangerades flera studie1979 arbetade Sverige febrilt för att höja sin probesök med benäget bistånd av Corpo Forestale, fil inom FAO och Gösta Ericsson blev invald i ett av
den italienska myndigheten för skogsförvaltning, de viktigaste styrorganen, programkommittén, för
Coltivari Diretti och Confagricoltura. Margaretha perioden 1977–81. 1981 beslutade FAO att instifta
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en särskild världslivsmedelsdag, ”World Food Day”.
Man valde datumet 16 oktober, den dag då FAO
grundades. I Sverige uppmärksammades detta stort
med ett symposium om Sveriges roll i den globala
livsmedelsförsörjningen. Kung Carl XVI Gustaf
deltog och jordbruksminister Anders Dahlgren m.fl.
högtidstalade.
En för Sverige minnesvärd världslivsmedelsdag var den 1983 då statsminister Olof Palme talade på plats i Rom. Han framförde med skärpa att
om de pengar som lades på militär rustning istället
skulle läggas på tryggad livsmedelsförsörjning skulle världen bli en betydligt bättre plats att leva på.
Statsministern framhöll att jordbruks- och landsbygdsutveckling skapar viktiga arbetstillfällen och
därmed även inkomster, vilket är nyckeln till tillväxt
i låginkomstländer. Han besökte även Vatikanen
som första svenska regeringschef sedan Sverige blev
protestantiskt. En stor mottagning anordnades i den
svenska ambassadörens residens där en gäst – Nils
Liedholm, ”Il professore” och tränare för fotbollslaget Roma – i det närmaste stal föreställningen från
Olof Palme.
Ett mycket viktigt område för framtida livsmedelsförsörjning blev på 1980-talet växtförädlingsfrågorna. Som en följd av FAO:s konferens 1983
inrättades en särskild kommission för växtgenetiska
resurser. Den hade sitt första möte 1985 med ett arbete som sedan tog en viktig del av de svenska lantbruksrådens tid. Arbetet ledde fram till det viktiga
växtgenetiska fördraget – International Treaty on
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
– som antogs 2001. Det har bl.a. lett till upprättande
av en internationell genbank för världens genresurser på Svalbard. I den första styrelsen invaldes tidigare jordbruksministern Karl Erik Olsson.
Tyvärr förblev hungerfrågorna fortfarande
mycket närvarande i FAO:s arbete. Till yttermera
visso hade förståelsen ökat för att det inte enbart
var mängden mat utan även innehållet som var
viktigt. Detta ledde till att den första nutritionskonferensen anordnades 1992 i samarbete med
Världshälsoorganisationen (WHO) och med påven
som nyckeltalare. Ett flertal svenska hushållslärare
och nutritionister, med dr Ingrid Janelid i spetsen,
har under årens lopp arbetat inom FAO men det
har dröjt innan insikten om nutritionens betydelse
vunnit insteg utanför expertcirklarna. Den insikten
framstod trots allt tydligare vid uppföljningskonfe-
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rensen 2014, också den arrangerad i samarbete med
WHO.
Medlemsländernas arbete med att styra FAO
bygger på geografiska grupper och för Sveriges del
genom OECD-gruppen. Under bl.a. första halvåret
1992 var Sverige ordförandeland i OECD-gruppen
i Rom. Det formella ordförandeskapet delades av
arbetstekniska skäl mellan Jordbruksdepartementets
lantbruksråd och Utrikesdepartementets utsända
ambassadråd för multilaterala frågor. En av gruppens främsta uppgifter är att överlägga i valfrågor
och att inom gruppen söka få fram kandidater till
ordförande- respektive viceordförandeposter i olika
fora, samt representanter till redaktionskommittéer
för att förhandla fram rapporter från styrorganens
möten. Detta är utifrån sett ett ganska osynligt arbete i FN-maskineriet, men kräver betydande tid.
Efter nästan 18 år på posten var det dags för den
67-årige Eduard Saouma att lämna tjänsten som
FAO:s generaldirektör. Det var något Sverige, särskilt på politisk nivå, väntat på länge då hans ledarstil känts alltmer omodern för en effektivt arbetande
internationell organisation. Det ska dock sägas att på
expertnivå hade samarbetet mellan Sverige och FAO
ofta fungerat mycket väl. Generaldirektörsvalet under konferensen 1993 blev en osedvanlig rysare och
saknar sannolikt motstycke även i FN:s historia.
Därför är den värd att kortfattat återges, särskilt då
dåvarande lantbruksrådet Inge Gerremo blev hårt
engagerad i att hålla kontakterna med de olika kandidaterna och förbereda Sveriges ståndpunkt avseende vem vi ville förorda.
Många, både bland anställda och bland delegater, hade enbart upplevt en generaldirektör.
Efter det att Grekland dragit tillbaka sin kandidat
fanns det åtta kvar, alla män. De var Salahuddin
Ahmed, Bangladesh, Christian Bonte-Friedheim,
Tyskland, Gerrardus J.M. Braks, Nederländerna,
Edward Patrick Cunningham, Irland, Jacques
Diouf, Senegal, Geoff Miller, Australien, Rafael
Moreno, Chile, samt Maharaj Muthoo, Indien.
(Såväl Cunningham som Diouf är utländska ledamöter i KSLA.)
Sveriges kandidat blev Geoff Miller från
Australien, som allmänt inom OECD-kretsen ansågs kunna bli den driftige och förutsägbare ledare
som organisationen behövde. Röstprocessen blev en
spektakulär händelse som ägde rum i FAO:s stora
plenisal och utvecklade sig enligt följande: Ahmed

51

Fidel Castro vid World Food Summit 1996. FN-systemets utgångspunkt var Ett land en röst. Foto: ©FAO.

fick 2 röster vid valets första runda och drog sig
självmant tillbaka, Braks och Cunningham eliminerades efter första omgången. Tysken BonteFriedhem föll bort efter andra omgången. I tredje
omgången fick Miller 47 röster, Diouf 44, Moreno
43 och Muthoo 20, varför Muthoo inte gick vidare.
Efter den femte röstomgången drog sig chilenaren
Moreno tillbaka. I sjätte omgången vann till slut
Diouf med 90 röster mot Millers 72. Många röster
bytte ägare under processens gång, till vilket pris
och vilka löften skulle vara värt en forskningsstudie
om hur val kan gå till inom FN-systemet. Många
mottagningar ägde rum på de berörda ambassaderna
och lantbruksrådet Inge Gerremo minns som en
av sina mer heroiska arbetsuppgifter dessa dagar
hur han räddade den tillresta statssekreteraren i
Jordbruksdepartementet, Mats Denninger, från att
lämna en av tillställningarna med silverbesticken i
bröstfickan. Vi konstaterade efteråt att äta på stående fot är en särskild konst.

Åren 1995 och framåt – samarbete inom
EU:s ram
1 januari 1995 ritades Sveriges karta för internationella aktiviteter om i och med inträdet i EU. Det
nordiska samarbetet förändrades genom att nu var
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majoriteten av de nordiska länderna EU-medlemmar.
Danmark, som varit EU-medlem sedan 1973, hade
varit vår viktiga länk före 1995 genom att danskarna
deltog fullt ut i det nordiska samarbetet och samtidigt i diskussionerna inom EU-kretsen. Vi hade
nordiska koordineringsmöten med ordförandeskap
på rotationsbasis. Rotationen bestämdes av vilket
land som innehade platsen i FAO:s styrande råd där
Norden ständigt hade en plats. Det hela fungerade
mycket bra, trots att Islands representant var placerad i Paris. Det var ett utmärkt exempel på hur
de nordiska länderna genom stor samstämmighet
kunde påverka FAO i många viktiga frågor. Detta
upptog en stor del av lantbruksrådens tid och särskilt
när vi var ordförande för gruppen och dess talesperson vid olika möten. Då Sverige, liksom Finland,
blev EU-medlem tog en ny arbetsordning vid, med
EU-koordineringsmöten först i EU-kommissionens
lokaler på Via XXVII Aprile, sedan, i takt med
EU:s utvidgning, på FAO. Då arbetsmängden
ökat och antalet EU-länder vuxit kom det nordiska
samarbetet oundvikligen att minska i omfattning.
För de lantbruksråd som var med under den tiden
kändes detta sorgligt då nordiskt samarbete just i
de här sammanhangen visade sig från sin bästa sida.
Utveckling mot färre nordiska möten har tyvärr
spätts på genom att Danmark inte längre har nå-
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gon utsänd. Det kan här också noteras att EU sedan
1991 är egen medlem av FAO och att medlemskap
som organisation i FN är ytterst ovanligt.
Henry Kissingers förhoppningar vid konferensen
1974 om att besegra svälten 10 år senare infriades
inte, som bekant. Så 1996 blev det dags att samlas
till en uppföljande konferens, World Food Summit
(WFS). Sverige skickade även denna gång en stor
delegation: Jordbruksminister Annika Åhnberg ledde en 34 personer stark delegation (ambassadpersonalen inräknad). Namn att notera är Bo Dockered,
Torsten Örn, Anders Thunborg, Ulf Svensson,
Birgitta Karlström-Dorph, Lena Klevenås, P.G.
Öjeheim, Inge Gerremo, Per Wramner, Margaretha
Ringström m.fl. Den mest uppmärksammade talaren vid konferensen blev utan tvekan Fidel Castro.
Annika Åhnberg tog i anförande vid plenarsammanträdet upp att jämställdhet är en viktig nyckel
till framgång och lyfte bl.a. fram deklarationerna
från Peking-konferensen om kvinnors rättigheter
året före. Även denna gång var det svårt att få in

skrivningar om detta i slutrapporten men det gick
vägen till sist.
Efter Gösta Ericssons tid i ett viktigt styrorgan 1977–1981 dröjde det till 1997 innan Sverige
gjorde ett nytt försök. Denna gång siktade regeringen högre, mot posten som s.k. oberoende rådsordförande, det högsta styrorganet mellan konferenserna som möts vartannat år. Sveriges kandidat
var Per Wramner, dåvarande generaldirektören för
fiskeriverket. Valet ägde rum vid FAO-konferensen
den 14 november 1997. Som så många gånger tidigare kunde inte Europa enas om en gemensam kandidat varför rösterna splittrades – denna gång fanns
också en man från Italien med i leken. Indonesiens
Mr. Baharsjah vann.
I och med EU-inträdet 1995 riktade regeringen
uppmärksamheten alltmer mot Bryssel, där man
trodde att de flesta viktiga lantbruksfrågorna skulle
avgöras. Tjänsten i Rom drogs in varför Margaretha
Arnesson-Ciotti utsågs till lokalanställd programhandläggare och med en kraftigt ökad arbetsbörda.

Jordbruksminister Annika Åhnberg talar vid World Food Summit 1996. Foto: ©FAO photo.
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Därefter skötte hon ensam det dagliga arbetet vid
den lokala representationen tills det var dags för
det första svenska EU-ordförandeskapet 2001. Då
återupprättades tjänsten igen och Pernilla Ivarsson
från dåvarande Jordbruksdepartementet blev nytt
lantbruksråd. I första hand var tjänsten tänkt som en
ordförandeskapsförstärkning men efterhand insåg
man i Regeringskansliet vikten av att fortlöpande
finnas på plats och tjänsten permanentades ännu en
gång.
År 2000 inleddes en välplanerad och framgångsrik valkampanj, där lantbruksrådet deltog, för att
få Lennart Båge, då ambassadör vid UD, vald till
ny chef för Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD). Detta lyckades i februari 2001 och
Lennart Båge kom att bli en mycket uppskattad chef
för IFAD 2001–2009 med sitt öppna ledarskap och
förmåga att delegera. Detta kan jämföras med det
tidigare beskrivna valet 1993 av ny generaldirektör
för FAO.
Våren 2001 arbetade ambassaden och Stockholm
intensivt tillsammans för att genomföra det första
svenska EU-ordförandeskapet (mottot var de tre
E:na ”Enlargement, Environment and Employment”). Italien och Sverige har inte ofta haft sammanfallande intressen inom jordbrukspolitiken,
men under reformprocessen kring Agenda 2000 blev
det så. I samarbetet inom den s.k. Capriklubben hittade Sverige och Italien en gemensam nämnare i hur
man såg på mjölkkvoterna. I gruppen ingick också
Danmark och Storbritannien. För Italien handlade
det om problem med att hålla sig inom den fastställda produktionskvoten med stegrande bötesbelopp. För Sverige grundades ställningstagandet på
en mer avregleringsvänlig linje. Inom gruppen var
man överens om att man ville ta bort mjölkkvoterna. En senare Rom-representant och tillika FAOambassadör, Christer Wretborn, var aktiv deltagare
i tjänstemannagruppen. För lantbruksrådet innebar
de gemensamma intressena mer av praktiskt samarbete med Italien än vad som dittills varit brukligt,
vilket också inkluderade besök av den dåvarande
jordbruksministern Margareta Winberg på bilateral
nivå. Lantbruksrådet på plats fick också en nyckelroll i att samordna EU:s arbete inom de olika styrorganen inom FAO.
Något som också tog mycket tid under Sveriges
första EU-ordförandeskap var deltagandet i de s.k.
redaktionskommittéerna, vars uppgift är att formu-
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lera en mötesrapport som antas i plenar på mötets
sista dag. Redaktionskommittéernas möten äger
rum på kvällar – ibland nätter – då förhandlingarna
har paus. Diskussionen kan vara både intensiv och
tidskrävande om olika till synes obetydliga men
ändå avgörande formuleringar. Under ordförandeskapet arrangerade Sverige ett flertal möten och
konferenser i Sverige, inte minst inom jordbruksområdet. En italiensk representant som deltagit i en
stor djurskyddskonferens var lyrisk vid hemkomsten.
Det hade varit en fantastisk erfarenhet. På fråga
framgick att det som imponerat mest på den italienska kollegan var det faktum att aktiviteterna startat
och slutat helt enligt tidtabellen.
Efter terrorattentaten i New York 11 september
2001 hårdnade det säkerhetsmässiga klimatet och
fick tydliga återverkningar även i Rom. Tillträde
till både FN-organen och ambassaden omorganiserades för hårdare inpasseringskontroll. Men redan
före dess, inför toppmötet om tryggad livsmedelsförsörjning 1996, hade lantbruksrådets förnämliga
parkeringsplats mellan FAO:s konferensbyggnad
och sekretariatsbyggnaden försvunnit och istället
blivit ett stort inglasat utrymme för delegater och
andra konferensdeltagare.
FAO och WHO samarbetar som sekretariat
till Codex Alimentarius där medlemsstaterna tar
fram internationellt erkända standarder, vedertagen praxis, riktlinjer och andra rekommendationer
avseende mat, matproduktion och matsäkerhet.
Stuart Slorach, då biträdande generaldirektör för
Livsmedelsverket, var en internationellt uppskattad expert inom området. Genom ett lyckat kampanjarbete, där lantbruksrådet hade en viktig roll,
lyckades vi från svensk sida få honom 2003 vald till
ordförande för arbetet med Codex Alimentarius och
återvald året därpå.
Då FAO med sina medlemsstater fann att arbetet
med tryggad livsmedelsförsörjning efter toppmötet
1996 gick alldeles för långsamt drog man åter samman ett högnivåmöte, ”World Food Summit, five
years later” (WFSfyl) i juni 2002. Mötet var först
planerat att äga rum under konferensen i november
2001 men dåvarande italienske premiärministern
Berlusconi bedömde att risken för attentat var för
hög. Han ville först flytta mötet geografiskt men till
sist valde man att särskilja konferensen och WFSfyl
i tiden. Den här gången leddes den svenska delegationen av vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, där
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Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén leder den svenska delegationen till toppmötet 2002, en uppföljning till World Food Summit 1996.
Foto: ©FAO/Luigi Spaventa.

också jordbruksminister Margareta Winberg ingick
efter att ha återkommit på den posten.
Medlemsländerna i FAO har för vana att rösta
igenom en så restriktiv budget som möjligt varför förbättringar och renoveringar av arbetsmiljö
och byggnad är svåra att finansiera den vägen.
Organisationen tar därför tacksamt emot bidrag
för bl.a. renovering av enskilda lokaler som då får
namn som Iran-rummet, drottning Julianas rum,
osv. Norden hade tidigare bidragit med vad som
kallas ”Nordic Lounge”, som är ett strategiskt placerat arbets- och samtalsrum mellan två av de större
sammanträdeslokalerna, ”Green Room” och ”Red
Room”. ”Nordic Lounge” invigdes 1965.
Genom sin centrala placering hade lokalen blivit hårt sliten och skapade knappast längre någon
goodwill för de nordiska länderna. I Rom arbetade särskilt Margaretha Arnesson-Ciotti med att
få fram en plan för hur arbetet skulle genomföras
och inte minst finansieras. Det sistnämnda visade
sig särskilt svårt då åsikterna skiljde sig åt mellan de
nordiska länderna. Danmark tyckte t.ex. att deras
PH-lampor fortfarande såg fina ut och hade därför
mindre lust att delta i arbetet. Den 6 november 2001
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kunde dock jordbruksminister Winberg klippa av
bandet och ”Nordic Lounge” återuppstå i ny fräsch
skepnad och med uppdaterad teknik.
I januari 2004 kom kronprinsessan Victoria på
studiebesök till de tre FN-organen i Rom. Förutom
de officiella besöken på WFP (där amerikanen James
Morris var chef), FAO (med senegalesen Jacques
Diouf som chef) och IFAD (med den svenske chefen Lennart Båge) ordnades en mycket uppskattad
mottagning på residenset. Kronprinsessan fick där
träffa unga svenskar i hennes egen ålder som arbetade i FN-organen.
År 2004 blev Ryssland FAO-medlem – man
hade tidigare tvekat eftersom medlemmar förbinder
sig att dela med sig sin nationella statistik inom jordbruk, skogsbruk och fiske m.m. Det var bl.a. de tidigare tveksamheterna som ledde till att ett svenskt
lantbruksråd placerades i Moskva 1972.
Efter att FAO:s uppdrag stått högt på den globala dagordningen vid tillkomsten 1945 minskade det
globala engagemanget i jordbruk, skog och fiske på
1980- och 90-talen i takt med att andra samhällsfrågor ansågs mer brännande. Det ökade intresset
för miljöfrågor gav endast ett litet uppsving, trots att
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Margaretha Arnesson-Ciotti och Inge Gerremo utanför den nyrenoverade Nordic Lounge. Arkivfoto.

FAO:s mandat innehåller ett antal av de allra viktigaste frågorna om hållbar utveckling. Under finanskrisen 2007–2008 sköt livsmedelspriserna i höjden
och därmed kom FAO:s relevans och synlighet att
återigen öka något. Ett framgångsrikt arbete med
bl.a. de allvarliga utbrotten av fågelinfluensa under
de här åren, då miljoner fåglar fick avlivas, höjde
ytterligare organisationens profil.
Genom åren hade många klagomål kommit
på den FAO-struktur som utvecklades 1945 och
därefter inte genomgått några större förändringar.
Medlemsländerna tillsatte därför en extern utvärdering med omfattande mandat, vars arbete inleddes 2006. Den omfattande utvärderingen, under
den för oss i Sverige välkände norrmannen Leif
Christoffersens ledning, visade att det uppdrag
FAO har fortfarande är ytterst relevant. Om det
inte funnits en sådan organisation inom FN:s ram
hade man varit tvungen att skapa en sådan, blev
den allmänna slutsatsen. Denna insikt gav en god
grund för ett seriöst reformarbete och medlemsstaterna var helt och fullt med i detta. Det var faktiskt
de som på ett ovanligt konstruktivt sätt arbetade
fram reformplanen, i samarbete med sekretariatet.
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På FAO:s konferens i november 2009 kunde planen
– ”the Immediate Plan of Action” – slutligen antas
av medlemsländerna. Denna konferens kom därmed
att bli den sista i Roms novembermörker. Reformen
ledde till att FAO:s beslutande konferens i fortsättningen skulle hållas vartannat år under den stekheta månaden juni, för att ge sekretariatet mer tid
att planera sitt arbete i enlighet med den budget och
det arbetsprogram som antas vid varje sådan konferens och som ska tillämpas från 1 januari följande år.
2009-konferensen var förhoppningsvis också
sista gången som förhandlingarna om budget och
arbetsprogram blev så segslitna. Förhandlingarna
avslutades först kl. 04.30 en lördagsmorgon och kl.
08.30 samma morgon kallade Sverige, som återigen
var EU-ordförandeland, till EU-samråd för att rapportera till de övriga medlemsstaterna från nattens
arbete. Detta ger återigen en inblick i det svenska
lantbruksrådets arbete. Under de här åren hade för
övrigt lantbruksrådet ambassadörs rang.
Reformplanen bidrog efter att den antagits till ett
nytt, bättre sätt att arbeta tillsammans med sekretariatet i och med att en stor grupp medlemsländer deltog i arbetet att övervaka själva tillämpningen av re-
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formplanen. Det blev många samordningsmöten som
betydde att medlemsländernas Rom-representanter
och sekretariatet lärde känna varandra, uppskatta
varandra och förstå varandras ståndpunkter. En detalj som visar på detta är att man idag många gånger
kan bli tilltalad av mötesordförande med förnamn,
istället för det tidigare gängse ”Sweden, you have
the floor”.
Det närmare samarbetet uppskattades bland
medlemsländerna då det förändrade den sorgliga,
men sedan länge inom FN-systemet utvecklade
inställningen, att ”jag är medlem i G77 och måste
därför stå i opposition till allt som OECD-gruppen
säger” och motsvarande för OECD-medlemmar.
Istället kunde arbetet fokusera på själva sakfrågorna.
Ju längre tiden gått från det intensiva reformarbetet desto svårare har det dock blivit att upprätthålla
samma samarbetsanda. Detta är kanske naturligt i
takt med att länders permanenta representanter vid
FAO byts ut mot nya som inte haft förmånen att gå
igenom reformens eklut.
Det faktum att EU som organisation är medlem
i FAO gav upphov till många och tröttsamma diskussioner då EU-kommissionen starkt ville begränsa medlemsstaternas möjlighet att agera i FAO.
Vid varje byte av ordförandeland initierade EUkommissionen nya diskussioner om hur man lokalt
i Rom skulle förhålla sig vad gäller arbetssättet.
Kommissionen ansåg sig ha mandat att företräda
EU på alla områden och inte bara de som omfattas
av gemenskapskompetens, som handel.
I juni 2011 var det åter ett riktigt val till ny generaldirektör för FAO efter Jacques Diouf. Det senaste
hade, som tidigare nämnts, ägt rum 1993. Många
anställda inom FAO hade därför bara upplevt en
FAO-chef. Brasilien var tidigt ute och meddelade
att man avsåg att ställa upp med en kandidat. Man
ville dock avvakta resultatet av de brasilianska valen
i oktober 2010 innan man presenterade sin kandidat.
Det tydde på att man såg tjänsten som en lämplig
reträttpost för någon i den dåvarande regeringen om
”fel sida” vann.
Så småningom fanns sex kandidater, alla män.
De kom från Irak, Indonesien, Österrike, Brasilien,
Spanien och Iran. Europa kunde sannolikt ha fått
det prestigefyllda uppdraget om man inte valt att
splittra sig på två kandidater. Således vann i stället
Latinamerika när den spanske kandidaten fick se sig
besegrad med fyra röster av José Graziano da Silva,
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en universitetsprofessor från Brasilien och nära vän
till tidigare presidenten Lula da Silva. Som tidigare
framgått hade FAO:s beslutande konferens flyttats
till juni, men Jacques Diouf var ju vald enligt tidigare ordning och vägrade avgå en sekund innan
kyrkklockorna ringde in 2012. Detta innebar att
Graziano da Silva snällt fick vänta ett halvår efter
att ha blivit vald. Ryktet säger att Graziano da Silva
dock tog sig in i FAO-byggnaden på nyårsnatten för
att beskåda fyrverkerierna över Rom från åttonde
våningens terrass med sin fantastiska utsikt över
staden.
Begränsningarna till två mandatperioder på fyra
år vardera är nu återinförda. Graziano da Silva kommer följaktligen att avsluta sitt uppdrag i juni 2019.
Då har Europa igen en chans att få denna viktiga
tjänst om man bara lyckas sluta upp bakom en gemensam kandidat. Denna gång borde det dessutom
vara dags för en kvinna.
Rådsmötet, dvs. styrelsemötet, som följde efter
konferensen 2011 berörde Sverige speciellt genom
ett annat val, nämligen val av programkommitté
(PC). Programkommittén består av 12 medlemmar med regional balans och en ordförande. Den
ska övervaka vad FAO har gjort inom sina sakområden, inklusive arbetsprogram och planerat arbete.
Dessutom ska kommittéordföranden kunna ersätta
rådsordförande om denne är inkapabel att uppfylla
sin roll. Under våren 2011 sonderade Belgien och
Finland, i sina egenskaper av medlemsland respektive ordförandeland i programkommittén, läget med
Sveriges permanenta representant Cecilia Nordin
van Gansberghe – huruvida hon var beredd att ställa
upp som kandidat till ordförandeposten. Hon fann
det smickrande men samtidigt helt riskfritt (det
ständigt återkommande kravet på regional balans
borde omöjliggöra att en svenska tog över efter en
finsk representant) och ställde upp under förutsättning att flera medlemsländer ansåg det vara en bra
idé.
Tydligen hade flertalet insett att med uppdraget
följer också en rejäl arbetsbörda för Cecilia Nordin
van Gansberghe blev den enda kandidaten och valdes med acklamation. Glädjande nog återvaldes
hon dessutom 2013 på samma sätt. Det var en stor
svensk framgång – Sverige hade inte suttit i någon av
FAO:s styrkommittéer sedan 1977–1981, då Gösta
Ericson efter en intensiv kampanj valdes till medlem
i PC, och än mindre varit ordförande.
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Cecilia Nordin van Gansberghe ordförande i FAO:s programkommitté. Programkommittén vid starten av andra mandatet: Cecilia i blått
flankeras av sin vice ordförande (från Argentina) till vänster och sekretariatet till höger. ©FAO/Giuseppe Carotenuto.

Under sina fyra år i ledningen av programkom- trots arbetsbördan var det en konstruktiv och vänlig
mittén tryckte Cecilia Nordin van Gansberghe spe- atmosfär, vilket inte alltid varit fallet. Bättre statisciellt på vikten av jämställdhet för att åstadkomma tik och könssegregerade siffror vann insteg och olika
tillväxt och få bukt med fattigdom och hunger. teknikvinningar inom IT-området utprovades också
Generaldirektören Graziano da Silva hade redan i under det svenska ordförandeskapet.
december 2011 gjort en del mystiska uttalanden om
Vartannat år är det dags att bege sig ut i verkligjämställdhet, till yttermera visso i kontakt med de heten bortom Rom genom att deltaga i den europenordiska länderna. Han menade att kvinnor borde iska regionalkonferensen. Under Cecilia Nordin van
”bevaras för ett noblare öde” än
att arbeta med jordbruk, skog
eller fiske. Vad detta öde skulle
vara framgick inte.
Under ett av mötena i programkommittén gällde dagordningspunkten uppföljning av
FAO:s genderarbete. En av de
högre FAO-cheferna gav sig då
in på en lång utläggning om
moderskap. På ordförandes fråga vadan detta svarade han att
”mödrar är en undergrupp till
kvinnor”. Han såg förvirrad ut
när ordföranden replikerade att
hon ansåg att ”mödrar är en undergrupp till föräldrar”.
Arbetsklimatet i programAstrid Bergqvist som rapportör vid FAO:s regionala konferens på Malta 1993. Arkivfoto.
kommittén var mycket gott och
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Gansberghes tid i Rom blev det tre sådana: 2010 i
Jerevan, Armenien, 2012 i Baku, Azerbajdzjan,
och 2014 i Bukarest, Rumänien. Som ordförande
i programkommittén hade Cecilia Nordin van
Gansberghe också möjlighet att delta i studieresor
till Egypten och Libanon samt i regionalkonferensen för Asien och Stilla Havet i Mongoliet 2014.
Under FAO:s konferenser har många spännande
men också ibland pressade ledare framträtt – det
är, som vi kunnat läsa ovan, inte bara jordbruksministrar som kommer till Rom. Under det svenska
ordförandeskapet 2009 leddes den svenska delegationen av Maud Olofsson, vice statsminister, til�lika näringsminister. Då hon skulle intervjuas av
svensk radio på plats i FAO fick hon dock inte säga
något alls om FAO utan samtalet rörde enbart den
då stora politiska frågan i Sverige, Vattenfall. Maud
Olofsson fick dock tillfälle till en snabbrundtur i
Rom med hjälp av italiensk poliseskort med blåljus
innan hon åkte hem igen.
Andra ledare av olika dignitet och slag som gästat
FAO har varit Libyens dåvarande diktator Khadaffi,

komplett med kvinnliga vakter och tält, FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, drottning Letizia av
Spanien, speciell nutritionsbeskyddare, drottning
Maxima av Nederländerna, FN:s generalsekreterares sändebud för inkluderande utvecklingsfinansiering, påvarna Johannes Paulus II, Benedictus
XVI och Franciscus, premiärminister Recep Tayyip
Erdogan från Turkiet samt Cristina Fernández de
Kirchner, tidigare president i Argentina. Därtill
kommer ett stort antal EU-kommissionärer.
År 2015 antog FN:s generalförsamling de
globala hållbarhetsmålen, 17 övergripande mål för
att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och för att
möta miljöhot. Därtill har Parisavtalet om klimatförändringar och Addis Ababa Action Agenda om
finansiering för hållbar utveckling undertecknats.
Tillsammans utgör de 2030-agendan för hållbar utveckling som anger den övergripande dagordningen
för det globala samarbetet de kommande tolv åren.
Den globala hållbarhetsagendan har intagit en central plats i det multilaterala arbetet i Rom. Sverige

Påven Johannes Paulus II tillsammans med FAO:s chef Eduard Saouma. FAO/WHO:s stora nutritionskonferens i december 1992. Foto: ©FAO.
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Kronprinsessan Victoria talar vid FAO:s möte Step It Up Together with Rural Women to End Hunger and Poverty i december 2016.
Foto: ©FAO/Alessandra Benedetti.

har återigen särskilt uppmärksammat betydelsen
av jämställdhet och kvinnors egenmakt för att nå
2030-agendans mål. Som en del i detta höll i december 2016 kronprinsessan Victoria, i egenskap
av ambassadör för de globala hållbarhetsmålen, ett
anförande inför ett fullsatt ”Green Room” under ett
seminarium om landsbygdskvinnors ekonomiska
egenmakt.

FAO, Italien och Sverige i en framåtblick
Med de globala hållbarhetsmålen, klimatförändringar och förstärkta utmaningar att mätta de hungrande i alla olika delar av världen hamnar FAO:s
verksamhet på en central plats. En värld utan hunger
kräver ett fungerande lantbruk. För att ens kunna
verka för en hållbar och jämlik värld måste de som
lever i den kunna äta sig mätta. Jord- och skogsbruk,
fiske och vattenfrågor, och därmed FAO, måste inta
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en central plats i arbetet med 2030-agendan för hållbar utveckling. FAO:s ledning har varit snabb och
strategisk i att anpassa mål och resultatramverk efter
hållbarhetsagendan, och i att finna arbetsformer för
att kunna stötta medlemmarna i deras arbete med
t.ex. klimatförändringar och andra utmaningar.
FAO konstaterar att trots klimatförändringar
bör vår planet kunna producera tillräckligt med mat,
men det kommer att kräva stora omfördelningar.
Bland annat måste mer mat produceras i norr och
transporteras till syd. Förutsättningarna för livsmedelsproduktionen kommer att kräva en ökad
världshandel för att möta hungern. Samtidigt andas
trenden i den aktuella politiska diskussionen en kritik mot globaliseringen och en dragning mot ökad
protektionism snarare än en underlättad världshandel. En öppen och rättvis världshandel har länge legat Sverige varmt om hjärtat. Sverige fortsätter därför att hålla en hög profil i dessa frågor genom att
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det nuvarande lantbruksrådet i Rom, Fredrik Alfer,
är vice ordförande i FAO:s råvarukommitté, CCP.
Med ständig närvaro i Rom och gott anseende,
grundlagt av generationer av svenska lantbruksråd,
har Sverige påverkat FAO avsevärt i viktiga frågor som jämställdhet, transparens och effektivitet
förutom i själva sakfrågorna. Att synas och höras på
daglig basis är avgörande för inflytande i en komplex organisation som FAO. Det gäller också de
nätverk av allierade medlemsländer som krävs för
att nå framgång i arbetet med den globala agendan.
Precis som Sverige verkar för ett ”One UN” och
ett nära och bra samarbete mellan de Rombaserade
FN-organen finns numera ett nära och bra samarbete mellan Näringsdepartementet, som ansvarar
för FAO, och UD, som håller i IFAD och WFP på
plats i Rom.
Även om utrymmet för att verka bilateralt mellan
Sverige och Italien i jordbruksfrågor har minskat till
förmån för det multilaterala arbetet finns ett svenskt
intresse för kontakter även med Italien som land.
Exempel på detta var utställningen ”The Forests
of Venice” för att visa på träets unika egenskaper
både arkitektoniskt och miljömässigt. Utställningen
invigdes av statssekreterare Elisabeth Backteman på
arkitekturbiennalen 2016.
Italien är ett av de länder i EU som förbrukar
mest antibiotika. 2017 antog regeringen ett handlingsprogram för att minska antibiotikaanvändning-
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en inom både medicin och livsmedelsproduktion.
Bland annat tack vara det goda samarbetet mellan
bransch och myndigheter i Sverige för att bekämpa
smittsamma djursjukdomar och minska användningen av antibiotika har Sverige, till skillnad från
Italien, ett gott resistensläge. Sveriges erfarenheter
tjänar som inspiration och kunskapskälla för andra
länder och ambassaden har genomfört ett dialogseminarium med svenska och italienska deltagare
för att sprida kunskap om såväl resistensläget och
tänkbara åtgärder. En liknande aktivitet genomfördes av Sverige vid 2016 års möte med FAO:s kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS. De
två aktiviteterna kan ses som ett bra exempel på hur
lantbruksrådet vid ambassaden i Rom kan dra nytta
av sina båda roller, dvs. att vara verksam både bilateralt och multilateralt.
Lantbruksrådsrollen i Rom har utvecklats och
förändrats över tid men för såväl den bilaterala som
den multilaterala verksamheten är funktionen idag
mer än relevant. Italien är en stormakt när det gäller
livsmedelsproduktion. Hunger, klimatförändringar
och ett nymornat globalt intresse och förståelse för
lantbrukets roll för att möta akuta globala utmaningar har satt FAO än tydligare på FN-kartan. Det
land som inte är närvarande i Rom saknar helt enkelt en tydlig röst på den globala jordbruks- och livsmedelsarenan med sitt centrum i den eviga staden.
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Foto: Pernilla Ivarsson.
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BRYSSEL
Alltifrån EU:s jordbrukspolitik till mullade morötter
Annika Söderberg, Stefan de Maré, Tommie Sjöberg, Maria Rosander och Pernilla Ivarsson

Sverige har haft lantbruksrepresentanter (som här
benämns lantbruksråd) i Bryssel i många decennier.
Nils Ågren var den förste. Han kom till Bryssel och
EEC-delegationen redan 1958, således endast ett år
efter undertecknandet av Romfördraget. Då var det
viktigt för Sverige att utifrån bevaka hur jordbruksoch fiskepolitiken utvecklades inom den nybildade
organisationen. Allteftersom samarbetet mellan EG
och Sverige intensifierades och Sverige slutligen blev
EU-medlem har lantbruksrådens roll förändrats.
Från början var det bara ett lantbruksråd i
Bryssel. När Sverige så småningom inledde förhandlingar om EU-medlemskap utökades det till
tre. Sedan vi blev medlemmar har antalet varierat, i
samband med de svenska ordförandeskapen har det
varit upp till sex lantbruksråd. Efter det senaste ordförandeskapet 2009 har antalet varit tre. När Stefan
de Maré kom till Bryssel 1972 bestod den svenska

delegationen av nio tjänstemän. Idag uppgår den till
ca 125 varav ca 70 utsända.
Det vore omöjligt att redogöra för hela denna
tid men här görs några nedslag i lantbruksrådens
arbete under olika händelserika perioder. Vi börjar på 1970-talet då Europeiska gemenskapen, EG,
växte från sex medlemsstater till nio och Sverige
stod utanför samarbetet. Sedan följer den viktiga
perioden i början av 1990-talet då Sverige och andra
EFTA-länder ingick EES-avtalet med EU och parallellt med detta förde förhandlingar med EU om
medlemskap. Därefter beskrivs hur lantbruksrådsrollen förändras när vi blir medlemmar och något
om de första åren som EU-medlem.
Våra båda perioder som ordförandeland uppmärksammas också eftersom lantbruksråden då har
en annan roll än i vanliga fall. Under vårt första
ordförandeskap våren 2001 bestod EU fortfarande

Pågående förhandling i en attachégrupp för veterinära frågor under det franska ordförandeskapet hösten 2008. Sveriges representant var
Pernilla Ivarsson (fyra från höger). Arkivfoto.
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Europaparlamentet, Bryssel. Plenisalen. Foto: Ash Crow [CC BY-SA 3.0]

EU:S INSTITUTIONER
Annika Söderberg

EU har ett flertal institutioner och organ. De som
nämns i den här texten är främst Europaparlamentet,
Europeiska rådet, Europeiska unionens råd och
Europeiska kommissionen.
Europaparlamentet består av 751 ledamöter som
väljs i allmänna val i respektive medlemsstat. Parlamentets viktigaste uppgifter är att tillsammans med
rådet anta lagstiftning och besluta om EU:s budget.
Europeiska rådet består av medlemsstaternas statsoch regeringschefer och leds av en ordförande som
utses av stats- och regeringscheferna. Europeiska rådet sammanträder minst fyra gånger per år, mötena
benämns ofta toppmöten. Europeiska rådets beslut
har vanligen formen av slutsatser som anger inriktningen av EU:s politik. Europeiska rådet har ingen
lagstiftningsfunktion, men dess slutsatser leder ofta
till ny lagstiftning.
Europeiska unionens råd – ibland kallat ministerrådet eller bara rådet – är en institution som består
av en regeringsledamot från varje medlemsstat med
rätt att fatta beslut för sitt lands räkning. Rådet sammanträder dock i flera olika formationer, som exem-
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pelvis jordbruksrådet (numera ingår även fiskefrågor i jordbruksrådet) där jordbruksministern – idag
landsbygdsministern – representerar Sverige. Rådet
beslutar tillsammans med Europaparlamentet om ny
lagstiftning och EU:s budget.
Europeiska kommissionen har som viktigaste uppgifter att förbereda och föreslå ny lagstiftning samt
kontrollera att medlemsstaterna följer gällande EUlagstiftning.
EU:s beslut fattas oftast i form av lagstiftning. Sedan
2009, när Lissabonfördraget trädde i kraft, antas ca
80 procent av all lagstiftning genom den så kallade
ordinarie lagstiftningsproceduren, ofta kallad medbeslutande. Den innebär att kommissionen lägger ett
förslag till lag som bearbetas i rådets förberedande
organ (rådsarbetsgrupper och ständiga representanternas kommitté Coreper) innan rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet. Samtidigt behandlas
förslaget i parlamentets utskott för att sedan antas i
plenum. När de båda institutionerna är överens om
en gemensam text (det kan ske efter en eller två s.k.
läsningar och ibland krävs även förlikning) kan lagen
antas slutligt.
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av 15 medlemsstater men vid tiden för vårt andra
ordförandeskap hösten 2009 hade det utvidgats till
27. Samtidigt med det ökade medlemsantalet har
samarbetet successivt fördjupats genom olika fördragsändringar, senast Lissabonfördraget. Allt detta
har påverkat rådets arbetsformer och relationerna till
Europaparlamentet och därmed lantbruksrådens arbetsuppgifter.
Hur framtiden ser ut vet vi inte. För närvarande
förhandlar Storbritannien om utträde ur unionen.
Samtidigt har både kommissionens ordförande JeanClaude Juncker och Frankrikes president Emmanuel
Macron presenterat en rad nya förslag om hur EU
bör utvecklas i framtiden. Macrons förslag rör bland
annat jordbruks- och livsmedelspolitiken.

1972–1975
Fr.o.m. hösten 1972 t.o.m. 1975 innehade Stefan de
Maré en tjänst som lantbruksråd vid Sveriges EGdelegation i Bryssel. Stefan de Maré kom direkt till
Bryssel från en liknande tjänst i Bonn, som han dock
bara haft sedan den 1 januari 1972. Denna korta vistelse visade sig dock vara en utmärkt bakgrund för
tjänsten, då den gav tillfälle att få kontakter med
inflytelserika befattningshavare i den västtyska jordbruksadministrationen. Västtyskland var, av naturliga skäl, en av huvudaktörerna på lantbruksområdet i Bryssel. Stefan fick också tidigt kontakt med
den dåvarande västtyske jordbruksministerns, Josef
Ertl, personlige assistent, som senare fick höga befattningar både i Bonn och Bryssel och som utgjorde
en betydelsefull informationskälla rörande den gemensamma jordbrukspolitiken och den västtyska
positionen i olika EG-interna förhandlingsfrågor.
Bakgrunden till utnämningen
Stefan de Maré fick tjänsten i Bonn och sedan i
Bryssel framförallt tack vare sin internationella utbildning och sina språkkunskaper. Han hade sedan
1968 tjänstgjort vid Jordbruksdepartementets internationella sekretariat och där förvärvat kunskap om
jordbruk och jordbrukspolitik. Vid denna tid hade
tjänstemännen på Jordbruksdepartementet, vid sidan av det internationella sekretariatet, ganska lite
kunskap om internationella förhållanden och dåliga
kunskaper i språk, även engelska. Jordbrukspolitiken
var i huvudsak nationell. Utvecklingen, inte minst på
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integrationsområdet i Europa, medförde dock att internationella sekretariat inrättades hos flertalet fackdepartement i mitten av 1960-talet. Internationella
sekretariatet på Jordbruksdepartementet blev senare
en mycket utnyttjad rekryteringsbas för lantbruksrådstjänster.
Läget inom EG
Hösten 1972 var en mycket intressant period att
komma till Bryssel. EFTA-ländernas förhandlingar med EG om frihandelsavtal för industrivaror (med koppling även till beredda livsmedelsprodukter) hade just slutförts och trädde i kraft den
1 januari 1973. Vid samma tidpunkt utökades EG
med tre nya medlemsländer: Storbritannien, Irland
och Danmark. Just det brittiska inträdet hade stort
inflytande på utvecklingen av den gemensamma
jordbrukspolitiken, CAP, vilket är något att tänka
på i dessa Brexit-dagar. Den brittiska jordbrukspolitiken, baserad på ”deficiency payments”, skiljde sig
kraftigt från CAP:s högprislinje. Britterna önskade
och fick också igenom något flexiblare marknadsordningar och möjlighet att i viss utsträckning fortsätta sin traditionella import av jordbruksprodukter
från samväldesländerna, exempelvis importen av
smör från Nya Zeeland.
Reformeringen och utvecklingen av CAP var ett
ofta återkommande ämne på rådsmötena under denna tid och då inte bara till följd av Storbritanniens
inträde i EG. De grundläggande principerna för
denna politik låg dock fast och reformeringen gick
mest ut på att få till stånd en bättre marknadsjämvikt, inte minst på mejeriområdet. Man slöt också
avtal med de tidigare kolonierna i Afrika, Karibien
och Stilla havs-området, de s.k. ACP-länderna, som
skulle garantera dessa länder ett visst fortsatt tillträde till EG-marknaden för jordbruksvaror.
Andra viktiga händelser som präglade utvecklingen i början av 1970-talet var Sovjetunionens
helt oväntade köp av nästan all tillgänglig spannmål på världsmarknaden med en fyrdubbling av
världsmarknadspriserna som följd (se Moskva- och
Romavsnitten om ”The Great Grain Robbery”). EG
tvingades införa exportavgifter på spannmål och
CAP fungerade därför under denna tid mer som ett
konsument- än ett producentskydd, men begränsade naturligtvis även kostnadsutvecklingen för den
animalieproduktion som baserades på spannmål.
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Exportavgifterna skars successivt ned i takt med utvecklingen men avskaffades helt först 1975.
I avsaknad av en gemensam valuta komplicerades
de återkommande prisöverenskommelserna av de
monetära utjämningsbeloppen och de olika ”gröna”
valutorna. De gemensamma priserna fastställdes
i s.k. kontoenheter och de regelbundna upp- och
nedskrivningarna av de gröna valutorna hade stort
inflytande på de interna priserna i medlemsländerna och på konkurrenssituationen dem emellan.
Skillnaderna mellan de gröna och de reella valutakurserna korrigerades därför i medlemsländernas
utrikeshandel med jordbruksvaror genom ett komplicerat system med monetära utjämningsbelopp.
Prisöverenskommelserna var också besvärliga till
följd av olika uppfattningar mellan medlemsländerna, där även en viss syd-nordkonflikt började göra sig
gällande, och de redan då regelbundna protesterna
från jordbrukarlobbyn om för låga producentpriser.
Den gemensamma fiskeripolitiken, CFP, låg
ännu i sin linda och bestod mest av prisstöd på vissa
fiskslag och ett begynnande strukturstöd till fiskeflottorna. Storbritanniens torskkrig med Island
och Västtysklands svårigheter att få tillgång till is-

ländska vatten fick dock till följd att EFTA-landet
Islands frihandelsavtal med EG fördröjdes. Frågan
om fördelningen av fiskeresurser och fiskevatten tog
sin början först mot slutet av Stefan de Marés period
i Bryssel. EG hade då i princip accepterat principen om nationella fiskegränser på 200 sjömil och
därmed inleddes den mycket besvärliga interna processen att fördela EG:s fiskezoner och fiskeresurser
mellan medlemsländerna.
Arbetet med en gemensam skogspolitik hade just
påbörjats bl.a. gällande viss gemensam finansiering
av skogsplanteringsåtgärder på övergiven jordbruksmark, av produktivitetsförbättrande åtgärder i bestående skogar och av skogsplanteringar vidtagna
för landskapsvård och miljöskydd.
Svenska intressen
Även om Sveriges frihandelsavtal med EG vid
denna tid i princip var baserad på frihandel med
industrivaror, inklusive beredda livsmedel, fanns ett
stort ömsesidigt intresse av att följa utvecklingen
av CAP och den svenska jordbrukspolitiken och en
gemensam önskan att utvidga handeln även med

Protester i Bryssel till följd av mjölkkrisen hösten 2009. Foto: Pernilla Ivarsson.
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jordbruksvaror. Utvecklingen av de gemensamt
beslutade jordbrukspriserna inom EG hade betydelse även för Sverige och beträffande priset på
socker fanns en direkt koppling till prisnivån inom
EG. Vad gällde beredda livsmedelsprodukter (s.k.
Protokoll 2-varor) skedde intensiva förhandlingar
om hur man skulle kunna skilja ut och successivt
eliminera industriskyddet hos dessa produkter i syfte
att öka handeln och få till stånd likartade konkurrensförhållanden.
Då fiskeripolitiken på EG-nivå inte var fullt utvecklad vid denna tid förekom inte några bilaterala
förhandlingar med Sverige på området.
Formella möten mellan EG och EFTA-länderna
skedde inom ramen för de s.k. blandade kommittéerna och vid dessa årliga möten var utvecklingen på
jordbruksområdet och handeln med jordbruks- och
livsmedelsprodukter en stående punkt på dagordningen. Mötena förbereddes av lantbruksrådet i samråd med kontaktpersonen på EG-kommissionen.
Det förekom också regelbundna möten och förhandlingar på området mellan kommissionen och
Sverige på olika nivåer med lantbruksrådet som
kontaktpunkt och rapportör.
Den svenska EG-delegationen och arbetet
som lantbruksråd
Sveriges EG-delegation var 1973–75, i jämförelse
med dagens EU-representation, en mycket liten och
intim myndighet, som under perioden växte från
totalt 9 till 11 tjänstemän. Antalet specialattachéer,
till vilka lantbruksrådet inräknades, växte under
samma tid från 3 till 4 med specialiteter, förutom
lantbruk, som ekonomi, sociala frågor och tullfrågor. I början av perioden var delegationen placerad
på Avenue Louise, centralt i Bryssel men långt från
EG-kvarteren. Den flyttades symptomatiskt senare
under denna tid till Rond Point Schumann, tätt intill högkvarteren för kommission och råd.
Att arbeta som lantbruksråd i Bryssel var vid
denna tid ganska ensamt, intensivt och intressant.
Arbetet var att fungera som en blandning av förhandlare, rapportör och journalist. Kontakter på
olika nivåer med kommission, medlemsländer och
utanför EG med våra nordiska grannar Norge och
Finland, var avgörande för resultatet. Så det ganska
snålt tilltagna representationsbidraget gjorde stor
nytta och användes flitigt.
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Viktiga möten i Bryssel var då liksom nu olika
rådsmöten med jordbruksministrarna. För lantbruksråden gick mycket ut på att i konkurrens med
närvarande journalister hinna före och få fatt på de
pressmeddelanden m.m. som presenterades efter
avslutade rådsmöten. Helst skulle de också – före
pressen – i rapporteringen hinna få med en snabbanalys av de viktigaste rådsbesluten, som i sin tur var
beroende av vilka kontaktpersoner de hann få fatt
på och som var villiga att låta sig intervjuas. Många
dagar och ibland även nätter tillbringades därför
tillsammans med journalisterna, i de ofta trånga
och på denna tid rökfyllda utrymmena utanför rådslokalerna som disponerades av press och andra utomstående bevakare av rådsmötena.
I Sverige hade vi vid denna tid även dragit igång
möten mellan lantbruksråden och departement,
myndigheter och olika intresseorganisationer i samband med de årliga lantbruks- och skogsveckorna i
mars. Det gav utmärkta möjligheter till kontakter
och att få en uppfattning om vilken rapportering
som var mest efterfrågad.
Sidoackreditering
Stefan de Maré var också ackrediterad som attaché vid OECD i Paris, framförallt för bevakning
av jordbruks- och fiskerikommittéerna, och som
bilateralt lantbruksråd i Frankrike. Det medförde
regelbundna resor mellan Bryssel och Paris. De
bilaterala kontakterna med den franska jordbruksadministrationen gav, förutom värdefulla kontakter
och kunskap om franskt jordbruk, insyn i de positioner som intogs i olika Brysselsammanhang av det
viktigaste jordbrukslandet inom EG. De resor som
anordnades för de i Frankrike ackrediterade lantbruksråden till olika jordbruksregioner i Frankrike
var också höjdpunkter. Tidsdispositionen vid dessa
resor brukade vara 8 timmar för måltider och 5 timmar för sömn per dygn.
Synpunkter på det första skedet i Bryssel
Att vara lantbruksråd vid Sveriges EG-delegation
i Bryssel vid början av 1970-talet till dess förhandlingarna om EU-inträde inleddes skilde sig både
från motsvarande bilaterala tjänster och från hur
Brysseltjänsterna utvecklades senare. Man arbetade i
en liten organisation där huvuduppgiften var bevak-
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våra möjligheter att snabbt rapportera och agera
inom vårt område.

Bryssel inför och under medlemskapsförhandlingarna 1992–1994

1996 tillkallade jordbruksminister Annika Åhnberg en särskild utredare för att se över fiskeriadministrationen och föreslå en effektiviserad forsknings- och utvecklingsverksamhet på fiskets område.

ning av hur den ekonomiska gemenskapen utvecklades på framförallt jordbruks- och fiskeområdet.
Även vissa förhandlingar ingick i arbetsuppgifterna
och utvecklades alltmer i takt med att samarbetet intensifierades och att jordbruks- och fiskesektorerna
drogs in i ett allt närmare samarbete mellan Sverige,
övriga EFTA-länder och EG. Detta slags samarbete
kulminerade med EES-avtalen. Under denna period
förstärktes successivt både resurser och uppgifter vid
Sveriges Brysseldelegation. Vid mitten av 1970-talet
fanns det dock inte på kartan att Sverige en gång
skulle bli medlem av gemenskapen.
Under denna period pågick ett mycket nära samarbete mellan representanter för de nordiska länderna, inklusive det nya medlemslandet Danmark.
Mellan specialattachéerna vid delegationen utvecklades också ett nära samarbete, inte minst i frågor
som gällde våra relationer till UD. Rapporterna från
specialattachéerna skulle fortfarande undertecknas
av ambassadören, vilket också delvis begränsade
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Inför stundande förhandlingar om inträde i EU inrättades hösten år 1992 ytterligare en lantbruksrådstjänst vid den svenska delegationen i Bryssel. Vid
arbetsfördelningen inför kommande förhandlingar
föll livsmedelsfrågor, veterinära och fytosanitära
frågor samt andra frågor utan direkt koppling till
klassiska jord- och skogsbruksfrågor på denna nyinrättade tjänst som tillsattes med Tommie Sjöberg.
Förhandlingarna inleddes med s.k. acquis-genomgång, dvs. regelverksgenomgång där båda parters
lagar och förordningar, regelverk m.m. granskades
parallellt och jämfördes. Därvid kunde konstateras
huruvida regelverken stämde överens eller om
aktuellt regelverk skulle bli föremål för vidare
förhandlingar.
Arbetet med regelverksgenomgången var omfattande. EU:s regelverk på Jordbruksdepartementets
område utgjorde en stapel med dokument som var
nära två meter hög. Stora, väl förberedda delegationer reste till Bryssel för överläggningar med
kommissionen. Lantbruksrådet hade i dessa sammanhang inte någon framträdande roll utan deltog i överläggningarna mer ”ex officio”. I fråga om
ärenden som krävde fördjupade överläggningar
togs lantbruksrådets tjänster alltmer i anspråk.
Det gällde främst att med hjälp av lantbruksrådet
knyta kontakter med rätt personer i kommissionen.
Lantbruksrådet kunde också i någon mån inför
överläggningar med enskilda handläggare på kommissionen ge råd och diskutera med tillresta delegater om inriktning och upplägg av mötet och på så
sätt bidra med erfarenheter från kommissionsarbete
och kontakter med kommissionen. I de mer formella
frågorna torde lantbruksrådet ha haft ett visst inflytande.
En något udda detalj förtjänar att nämnas. En av
medlemmarna i EG-delegationen hade noterat att
flera unga människor ingick i den svenska delegationen. Han undrade därför varför Sverige föreföll använda sig av studenter vid universitet i förhandlingsarbetet. Svaret, att de var klara med sina akademiska
studier och väl kompetenta att delta i förhandlingarna, var en positiv överraskning för frågeställaren.
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Efter avslutad acquis-genomgång kunde konstateras att Sverige hade en tämligen lång lista på problemfrågor. Tanken var inte att dessa frågor skulle lösas i samband med regelverksgenomgången.
Listan överlämnades för vidare förhandlingar. Förhandlingarna leddes av ambassadören Lennart
Dafgård. Till sin hjälp hade han ett digert och
väl utformat underlag för svenska positioner, med
bakgrundsbeskrivning och kommentarer till positionerna. De svenska positionerna var ofta stramt
utformade och gav knappast något utrymme till
flexibilitet. Dafgård var strikt noggrann med att
följa beslutade positioner, vilket gjorde det svårt för
honom att variera argumentationen för den svenska
ståndpunkten.
Lantbruksrådets roll var främst att tillmötesgå
Lennart Dafgårds önskemål, som kunde avse att
lantbruksrådet tog kontakt med handläggare på
kommissionen avseende frågor av formell och/eller
praktisk karaktär. Lantbruksrådet hade några kontakter på kommissionen med vilka olika frågor diskuterades för vidare befordran till Dafgård.
Det bör påpekas att det fanns åtskilliga förordningar rörande märkning, standarder, hygien m.m.
som skulle införas successivt enligt EES-avtalet
och som därför inte krävde formella förhandlingar.
Sverige, tillsammans med övriga EFTA-länder,
kallades emellertid ibland till EFTA-kontoret för
möten med kommissionen. Vid dessa möten redovisade kommissionen nyligen fattade beslut på bl.a.
livsmedelsområdet. EFTA-länderna ställdes då oftast inför fullbordat faktum. I takt med att EU införde nya regler innebar EES-avtalet att vi saklöst
måste följa dem. Det fanns alltså små möjligheter att
påverka redan fattade beslut. För det krävdes medlemskap i EU.
En hel del frågor krävde inte förhandlingar. På
livsmedelsområdet hade nämligen under lång tid
pågått ett internationellt samarbete som inneburit
att regelverken i olika länder anpassats till varandra.
I det sammanhanget bör särskilt nämnas FAO:s och
WHO:s gemensamma program för standardisering
av livsmedel, Food Standards Programme. Codex
Alimentarius är samlingsnamnet för de standarder,
riktlinjer och råd som utarbetas under programmet.
Sverige deltar sedan nära 30 år aktivt i detta arbete.
EG:s bestämmelser på livsmedelsområdet byggde i likhet med de svenska i stor utsträckning på
de rekommendationer som utarbetats inom Codex
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Alimentarius. Därför innebar Sveriges anpassning till EU:s bestämmelser genom EES-avtalet
generellt sett inte så stora förändringar på livsmedelsområdet eftersom reglerna avseende EU:s livsmedelslagstiftning redan gällde i Sverige genom
EES-avtalet, till vilket Sverige var anslutet. När det
gäller detaljbestämmelser har emellertid ett stort
antal viktiga förändringar fått göras.
Huvuddelen av EU:s bestämmelser om livsmedel, veterinära frågor, foder och frågor om växtodling omfattas av EES-avtalet. Avtalet trädde i kraft
den 1 januari 1994 med undantag för den del som
avser de veterinära bestämmelserna. Dit hör, förutom frågor om djurhälsa, hygienbestämmelser för
livsmedel av animaliskt ursprung. I den delen trädde
avtalet i kraft den 1 juli 1994. Det kan noteras att
för de tre EFTA-länderna Finland, Sverige och
Österrike blev deltagande i EES-avtalet ett kort och
tillfälligt engagemang för förbindelserna med EU.
Djurhälsa och djuromsorg
EES-avtalet omfattar huvuddelen av EU:s bestämmelser om djurhälsa. Emellertid omfattas inte bestämmelserna om gränskontroll av detta avtal – jämfört med EES-avtalet skulle således ett medlemskap
innebära stora förändringar på djurhälsoområdet.
Den mest avgörande förändringen sammanhänger
med slopandet av gränskontrollen. Sverige hade
inom ramen för EES-avtalet kunnat behålla sina
gränskontroller såväl gentemot EU som mot länder
utanför EU. Detta innebar att Sverige även inom
ramen för EES-avtalet suveränt hade kunnat
utforma villkoren för införsel av djur. Sverige hade
hittills tillämpat mycket restriktiva bestämmelser
vid import av levande djur, med höga krav på
hälsostatus i avsändande land och besättning, veterinärbesiktning, karantän och provtagning vid gränsen. Om Sverige blev medlem i EU skulle Sverige
bli bundet av EU:s bestämmelser om gränskontroll.
Det skulle få till följd att gränskontrollerna måste
slopas omedelbart. Kontrollen av djur och djurprodukter skulle inte längre kunna ske på ett rationellt
sätt vid landets gräns. All kontroll vid handel med
djur skulle i stället komma att ske i exportbesättningen. De kontroller som Sverige som importland
skulle få göra var endast stickprovskontroller i mottagarbesättningen eller, vid grundad misstanke om
felaktigheter, under transporten.
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Ur bibliotekets samlingar: Kännande varelser eller okänsliga varor?
(SOU 2003:6). Djurtransportutredningen tillsattes 2001 på initiativ
av Margareta Winberg.

Vid början av Sveriges medlemskap i EU påbörjade jordbruksministrarna diskussioner om att se över
reglerna om djurtransporter. Diskussionerna var rätt
yviga. Självklart skulle djur transporteras utan att de
led eller att djurhälsan äventyrades. Diskussionerna
föreföll inte leda fram till ett gemensamt mål.
Vid ett av rådsmötena föreslog den belgiske jordbruksministern att i anslutning till vissa motell eller
andra rastställen där transportbilarnas chaufförer
brukade vila borde anläggningar uppföras med stall
eller inhägnader för djurens vila och utfodring. I sin
rapport från rådsmötet undrade Tommie Sjöberg
parentetiskt om sådana anläggningar skulle kallas
”kotell” eller ”hästgiveri”? Detta lätt göteborgska
ordvitsande uppfattades inte av alla. Någon trodde
att det var fråga om en felstavning.
Dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg var djupt engagerad i frågan. Hon stred förtjänstfullt för förbättring av djurens villkor vid

72

transport. Hon arrangerade i samband med ett rådsmöte bl.a. att ett toppmodernt transportfordon för
djur kördes till Bryssel. Fordonet parkerades utanför
rådsbyggnaden. Under rådsmötet bjöd Margareta
Winberg in sina ministerkollegor att inspektera
fordonet. Efter avslutat rådsmöte och på färd ut
till flygplatsen ringde en av jordbruksministerns
medarbetare upp Tommie Sjöberg och framförde
ministerns önskemål att han skulle försöka ordna
så att dåvarande jordbrukskommissionären Franz
Fischler gavs möjlighet att besöka transportfordonet. Tursamt nog lyckades Tommie fånga in Fischler
på hans väg från rådet tillbaka till kommissionen.
Inledningsvis motvilligt lät Fischler sig ledas till
transportfordonet. Han gav inga närmare kommentarer, men konstaterade uttryckligen att goda möjligheter tydligen fanns att förbättra djurens villkor
vid transport.
Jordbruksminister Margareta Winberg hade en
kortare tid draghjälp i sin mission rörande djurtransporter av skådespelerskan Brigitte Bardot,
som gett uttryck för omsorg om djurens väl och ve.
Damerna framträdde i TV-upptagningar för att
tillsammans föra fram sitt budskap till en bredare
allmänhet. Kontakten upphörde emellertid strax
efteråt och det är inte bekant hur framgångsrikt
samarbetet var.
När vi talar om djurhälsa och djuromsorg kan
vi inte heller bortse från den helhjärtade och framgångsrika insats på området som den välkända EUparlamentarikern Marit Paulsen stod för.
EU:s direktiv om skydd av djur under transporter
var ett totalharmoniserat direktiv. Direktivet gällde
transport inom, till och från gemenskapen, inklusive regler rörande djurens skick, transport av olika
djurslag och djurens vård under och efter transport
samt transportfordonens utformning. Nationella
regler kunde tillämpas på transporter som understiger 50 km. Under en treårig övergångstid kunde
Sverige tillämpa vissa nationella bestämmelser som
var strängare än de som angavs i direktivet, när det
gäller transport av dräktiga hondjur och av nyfödda
kalvar. I övrigt måste Sverige följa direktivets bestämmelser.
EU-anpassning av livsmedel
På vissa områden har Sveriges anpassning till EU:s
regler inneburit en klar kvalitetshöjning, t.ex. när
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Få har arbetat så brett som Marit Paulsen med matens väg från lantbruksföretagaren till våra tallrikar. Foto: Frankie Fouganthin [CC BYSA 3.0].

det gäller sylt och marmelad. EU:s bestämmelser föreskrev en större mängd bär i sylten. Tidigare skulle
1 dl sylt innehålla minst 30 procent bär. Nu blev det
två kvalitetsklasser: ”Vanlig sylt” och ”Extra sylt”.
Vanlig sylt måste i regel innehålla 35 procent bär
medan Extra sylt måste innehålla 45 procent.
Helt nya EU-anpassade standarder infördes för bl.a. kakao och chokladvaror och innebar
stora förändringarna. Bl.a. ställs krav på högre
halt kakaosmör i vissa chokladprodukter för att få
kalla dem choklad. Många produkter som tidigare
innehöll ordet choklad har tvingats byta namn. Det
gäller t.ex. vissa fabrikat av blockchoklad, chokladbiskvier och glasspinnar med chokladöverdrag.
Jämfört med de svenska bestämmelserna medger direktiven en vidare användning av färgämnen
och sötningsmedel i livsmedel. Detta gäller bl.a. användningen av s.k. azofärgämnen och sötningsmedlen cyklamat och sackarin. Sverige begärde undan-
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tag från direktiven om användning av färgämnen
och sötningsmedel i de delar där svenska regler var
strängare än EU:s regler. Det medgavs dock inte.
Genom en undantagsbestämmelse i EES-avtalet
hade Sverige rätt att förbjuda försäljning av vodka
som är gjord på andra råvaror än säd och potatis.
Detta krav kunde inte upprätthållas i medlemskapsförhandlingarna. I förhandlingarna ifrågasattes
t.o.m. om Sverige skulle få kalla sprit för vodka om
den produceras på säd och potatis – trots argumentet
att Sverige var ett av länderna i det s.k. vodkabältet
och sålunda visste hur ”riktig” vodka skulle produceras.
Å andra sidan fick Sverige igenom sitt krav att
produkterna vinglögg, starkvinsglögg och spritglögg
skulle definieras som skyddade produkter. EU
kunde däremot inte acceptera en definition och
ett immaterialrättsligt skydd av produkten punsch
eftersom en produkt med liknande namn, dock
med delvis andra ingredienser, redan fanns inom
EU. Efter svåra förhandlingar kunde ändå till slut
EES-lösningen för punschen, dvs. saluhållande
under beteckningen ”Svensk punsch” utan att den
definieras och skyddas, accepteras i medlemskapsförhandlingarna.
Enligt EU:s bestämmelser skulle frukt och grönsaker vara rena och fräscha när produkterna salufördes. Så skulle t.ex. morötter vara rentvättade innan
de lades på disk. Sverige framförde önskemål om
undantag från kravet på att tvätta morötter före försäljning. I Sverige såldes nämligen morötter täckta
med fin mull strödd över knipporna, s.k. mullade
morötter. Det var en av konsumenterna uppskattad
produkt. Morötterna såg nyupptagna och färska ut.
Mullade morötter?! Begreppet mullade morötter
fanns inte i kommissionsdelegationens föreställningsvärld. Med stigande förvåning och till slut med
visst löje hörde kommissionens delegationschef Rolf
Möhler och hans delegation på den svenske delegationschefens förklaring. Morötterna skördas, tvättas rena från jord, packas i knippen. Fin mull strös
över, varpå de ser nyplockade, färska och varför inte
”ekologiska” ut. Möhler kunde konstatera att sedan
morötterna tvättats rena från jord ströddes jord över
dem igen. Svaret på Sveriges begäran om undantag
blev – nej! Efter Sveriges inträde i EU har mullade
morötter inte observerats i svenska grönsaksdiskar.
Förhandlingarna rörande snus kunde ha utvecklats till något mycket allvarligt. Inom EU til�-
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låts tillverkning och användning av s.k. torrsnus. I
Sverige tillverkas och används s.k. våtsnus, vilket är
förbjudet i EU. Hanteringen av svenskt snus kunde
alltså inte accepteras av kommissionen och avvikelse och undantag från acquis kunde inte medges.
Svenskt snus skulle förbjudas. Detta var oerhört!
Kommissionens inställning kunde inte accepteras.
Det hade varit omöjligt för de svenska förhandlarna
att komma hem och meddela de ännu tveksamma
svenskarna att användning av vårt snus skulle förbjudas vid ett eventuellt inträde i EU. Många ansåg
att kommissionens inställning i frågan skulle kunna
äventyra ett positivt utfall i den kommande folkomröstningen. Efter åtskilligt förhandlande kunde
kommissionen dock ge med sig.
Acceptansen var dock inget jättekliv. Sverige
skulle få en övergångstid om fem år under vilken Sverige skulle utreda och rapportera om våtsnusets vådligheter. Detta bud kunde de svenska
förhandlarna naturligtvis inte acceptera. Efter ett
omfattande sökande i arkivens mörka djup kunde
UD, som ledde förhandlingarna i denna fråga, presentera en månghundraårig motsvarighet till vår tids
faktura, som avsåg import av snus. Kommissionen
fick därmed ge sig. Sverige särbehandlades med ett
avsteg från acquis och medgavs ett klart undantag
rörande snus med hänvisning till att det här rörde sig
om en mycket gammal sedvänja.
Redan under medlemskapsförhandlingarna
reagerade hemmaopinionen på vad man ansåg vara
EU:s ”klåfingrighet”. Som ett ofta förekommande
exempel på detta anfördes bestämmelsen om att
gurkor skulle vara raka för att få kallas prima. ”Nu
skulle man inte få köpa böjda gurkor, nu skulle de
vara raka.” Lantbruksrådet fick flera telefonsamtal
från journalister med frågor om denna bestämmelse.
Reaktionen grundades på dålig information, missförstånd och till viss del av okunskap. I praktiken
hade motsvarande regler tillämpats sedan lång tid
tillbaka. Kommissionens beslut om gurkornas utseende hade alltså tillkommit efter önskemål från
branschen. Det var alltså inte ett ”kommissionstilltag”. Bestämmelserna var egentligen inte i första
hand en fråga om kvalitet. Det är möjligt att sälja
gurkor, böjda som en falukorvsring. Det var snarare
en fråga om paketering, där kartonger avpassade för
25 prima gurkor kunde faktiskt garanteras – utan
närmare kontroll – innehålla just 25 prima gurkor.
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Bristfällig kunskap om Sverige
Under förhandlingarna kunde man ibland få en
känsla av att kommissionens delegation hade dålig
kunskap om bl.a. svensk natur. I förhandlingarna
om jakt riktade den in sig på vissa arter. Den svenska
generella jakten på skarv kunde man inte acceptera.
Skälet härtill uppgavs vara att skarven i Danmark och
Nederländerna var i ett svårt läge. Motargumentet
att skarven i Sverige på intet sätt kunde anses hotad avvisades. Generell jakt kunde således inte accepteras. Däremot kunde man medge en begränsad
av Länsstyrelsen beslutad licensjakt på fågeln vilket
också blev resultatet av förhandlingarna. Den som
reser med färja genom Stockholms skärgård till
Åland eller Finland kan emellertid konstatera att
skarven inte lever ett särskilt anonymt liv. Flera
mindre öar är totalförstörda av skarvträck. Även
beträffande korp infördes, med enahanda argument
från kommissionens sida, ett totalförbud på jakt.
Varje gammal jägare kan konstatera att förekomsten
av korp i markerna inte tyder på att det är fråga om
en hotad art. I sin argumentation föreföll kommissionen inte ta särskild hänsyn till situationen i den
svenska faunan. Den syntes utgå från situationen
i övriga medlemsstater och bedömde därefter hur
jakt skulle få bedrivas i Sverige. Sverige skulle bli
en fristad för arter, som ansågs hotade ute på kontinenten. Något överdrivet kan man säga att om en
älg från Ryssland via Polen förirrat sig in i ett EUland skulle kommissionen konstatera att EU endast
hade en älg och därför borde jakten på älg i Sverige
förbjudas (!).
Kunskapen om svensk geografi föreföll inte heller vara fullödig i kommissionens delegation. Sverige
förde fram önskemål om gränskontroll av importerad levande sättfisk. Skälet till önskemålet var att
närheten mellan sjöar och vattendrag i Sverige gjorde att risken för smitta av överförbara sjukdomar var
hög. Önskemålet avvisades med motivet att gränskontroller var avskaffade. Kontroller skulle göras enligt allmänna regler. Under diskussionerna i ämnet
verkade det som kommissionen inte ville förstå att
det i Sverige kunde finnas 10 sjöar eller vattendrag
på en kvadratmil. Kanske för att kommissionärerna
kom från länder med en sjö eller ett vattendrag på
10 kvadratmil.
Alla utsända handläggare på delegationen hade
som uppgift att bl.a. ta emot grupper från myndigheter, intresseorganisationer och andra intresserade
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för att informera om förhandlingarna och resultatet av ett eventuellt medlemskap i EU. Ofta var det
livsmedelsfrågor gruppen var intresserad av. Viss
oro, i någon mån påeldad i svensk press, uttrycktes
över att Sverige nu skulle översvämmas av den ”farliga” maten från EU, en oro som var förvånande.
Svenskarna hade ju alltmer blivit ett resande folk
som fick antas vara väl bekant med det europeiska
köket – och överlevt. Handläggarna fick förklara för
de besökande att Sverige knappast automatiskt genom ett medlemskap skulle översvämmas med mat
från övriga Europa. Det skulle naturligtvis komma
in både bra och dåliga produkter. Dessutom utgjorde
ju ett medlemskap inte ett tvång att köpa importerad mat. Däremot var EU:s innehållsdeklarationer
mindre stränga än de svenska så de svenska konsumenterna måste bli mer aktiva, mer pålästa och
krävande för att skaffa sig kunskap om produkternas
innehåll. Förhoppningsvis reste de besökande hem
något lugnade.
En dag blev Tommie Sjöberg uppringd av en föredragande hos en av kommissionärerna. Han önskade ett möte för att informera om pågående diskussioner inom kommissionen rörande skogliga frågor.
Vid mötet, som inleddes med intressant skvaller om
kommissionären, kunde föredraganden meddela att
kommissionen hade påbörjat diskussioner och visst
förarbete för att ta fram förslag till en gemensam
skogsbrukspolitik. Intresse för en gemensam politik
fanns bland flera sydliga medlemsländer. Tommies
sagesman kunde inte tänka sig att ett stort skogsbruksland som Sverige önskade inordna sig i en
gemensam skogspolitik liknande den på jordbruksområdet. Han hoppades att informationen skulle
vidarebefordras till Stockholm så man där kunde
förbereda sig för att anlägga moteld. Under Tommie
Sjöbergs tid vid Representationen och vid inträdesförhandlingarna förekom inte några diskussioner i
skogliga frågor.
Sedan förhandlingarna slutförts inbjöds respektive kandidatland att som passiv observatör
delta i möten med arbetsgrupper vid rådet och
kommissionen och även vid rådsmöten. Efter att
EU-ministrarna, efter ”enskilda” samtal med respektive kandidatlands jordbruksminister, förklarat
kandidatländerna ”godkända” att ingå som medlemsländer i EU upphöjdes länderna till aktiva
observatörer, dvs. de hade rätt att yttra sig vid möten
i råd och kommission. Efter den 1 januari 1995 del-
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tog länderna – utom Norge – som bekant i alla möten som fullvärdiga medlemmar i EU.
Här kan också inflikas att Tommie Sjöberg
under senhösten 1994 blev sidoackrediterad vid
ambassaden i Haag. Hösten 1994 anmälde ambassaden i Haag att antalet besökande hade ökat
kraftigt. Det handlade främst om intressen med
anknytning till lantbruk och livsmedelsindustri
men också om kontakterna med det nederländska Jordbruksdepartementet med anledning av de
svenska medlemskapsförhandlingarna. De besökande önskade ofta få ambassadens hjälp med kontakter eller med att ordna möten och inte sällan ville
de få hjälp med förslag till programföreträdare för
lantbruk eller livsmedelsindustri. I oktober 1994
ackrediterades sålunda Tommie Sjöberg vid ambassaden som bilateralt lantbruksråd i Nederländerna.
Förordnandet gällde t.o.m. den 31 augusti 1995.

Lantbruksrådens roll sedan Sverige
blev medlem i EU
I samband med Sveriges anslutning till EU den 1 januari 1995 förändrades rollen som lantbruksråd avsevärt. Som EU-medlem är Sverige en del av det omfattande förhandlingsarbetet som sker i Bryssel. Det
gäller i första hand de förhandlingar i rådsstrukturen som föregår rådets beslutsfattande. Flertalet frågor initieras genom förslag från kommissionen men
ordförandeländerna kan också ta egna initiativ, dock
inte när det gäller lagstiftning. Förhandlingarna om
de olika förslagen inleds alltid i en arbetsgrupp, de
går sedan vidare till Coreper (Ständiga representanternas kommitté) och slutligen till rådet. Coreper
sammanträder i två olika formationer, Coreper 1 och
Coreper 2. I Coreper 1 sitter de biträdande cheferna
för medlemsstaternas representationer och i Coreper
2 är det representationernas chefer som förhandlar.
Jordbruksdepartementets frågor (t. ex. fiske och livsmedel) behandlas i Coreper 1 – utom de jordbrukspolitiska frågorna. För dem gäller en annan ordning
där den Särskilda jordbrukskommittén (SJK) i
huvudsak ersätter Coreper. I arbetsgrupperna och
SJK deltar lantbruksråden som representanter för
Sverige, ibland med tillresande bisittare. I Coreper
assisterar lantbruksråden ambassadören och ansvarar för rapportering. Lantbruksråden medverkar
också vid rådsmötena där jordbruksministrarna
möts varje månad för att förhandla och fatta beslut.
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Ur bibliotekets samlingar: Bo Dockereds vägval (2017). Bo Dockered,
ledamot i KSLA sedan 1983, var en av de mest avgörande aktörerna
för Sveriges inträde i EU.

I lantbruksrådens uppgifter ingår även att bevaka
kommissionens arbete inom sina respektive ansvarsområden. Ibland deltar också lantbruksråden i arbetet i kommittéer och arbetsgrupper inom kommissionen, men ofta har tillresta representanter från
departementet och myndigheter huvudansvar för
dessa. I lantbruksrådens uppgifter gentemot kommissionen ingår även att bevaka särskilda svenska
intressen.
Bevakningen av Europaparlamentet (EP) har
blivit allt viktigare i takt med parlamentets ökande
inflytande. Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft
2009 antas i princip all lagstiftning med den ordinarie lagstiftningsmetoden vilket innebär att rådet
och Europaparlamentet måste vara överens för att ny
lagstiftning ska kunna antas (medbeslutande). Det
blir därför viktigt att följa vad som utspelar sig i parlamentets utskott och plenar parallellt med rådets
förhandlingar. Särskilt i de fall då Sverige befinner
sig i en minoritetsposition inom rådet kan det vara
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av intresse att försöka påverka Europaparlamentet
genom att delge nyckelpersoner Sveriges inställning
och argument för denna. Representationen brukar
regelbundet bjuda in svenska Europaparlamentariker
(MEP:ar) och deras assistenter för att informera om
den svenska regeringens ståndpunkter och förhöra
sig om beredningsläget i parlamentet för olika frågor.
Alla förhandlingar i rådsstrukturen och i kommissionens arbetsgrupper sker på instruktion från
Stockholm. Lantbruksråden har ett mycket nära
samarbete med departementet. Vanligtvis hålls videomöten med departementet varje vecka för att gå
igenom instruktioner och diskutera viktiga frågor.
Sedan Sverige blev medlem i EU har antalet lantbruksråd varierat mellan tre och sex stycken. Under
de perioder Sverige varit ordförandeland har det varit sex för att klara det ökade trycket. Sedan 2010
är det åter tre lantbruksrådstjänster. En tjänst ägnas
åt jordbrukspolitiska frågor, en åt fiskefrågorna och
den tredje tjänsten ansvarar för frågor om livsmedel,
djurskydd samt veterinära och fytosanitära frågor.
Ansvaret för skogsfrågorna har varierat under åren.
En liknande ansvarsfördelning finns hos många
andra medlemsstater och är anpassad för att täcka
arbetet i arbetsgrupperna inom de respektive områdena. Lantbruksråden har nu tillsammans ansvar
för fem arbetsgrupper (SJK samt attachégrupper för
fiske, livsmedel, veterinära och fytosanitära frågor).
Totalt inom departementets ansvarsområde finns
ett tjugotal arbetsgrupper där tillresande från departement och myndigheter representerar Sverige.
Lantbruksråden behöver dock ha viss överblick
även över dessa arbetsgrupper eftersom alla frågor
förr eller senare hanteras i attachégrupper, SJK och
Coreper för att förbereda de slutliga besluten vid
rådets möten.
Återkopplingen från lantbruksråden i Bryssel
består i huvudsak av rapporter från de möten som
de deltar i varje vecka. Lantbruksråden skriver också de delar av Coreper-rapporten som rör den egna
sektorn samt skriver och håller samman rapporterna
från rådsmötena. Därutöver bidrar lantbruksråden
till den bredare rapportering som representationen
med viss regelbundenhet sänder hem för att redogöra för viktigare aktuella frågor, t.ex. inför kommande ordförandeskap.
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1995–1999
Annika Söderberg tillträdde en tjänst som lantbruksråd i Bryssel den 1 november 1995, tio månader efter
det att Sverige anslutit sig till EU. Tjänstgöringen
avslutades sommaren 1999. Att Annika Söderberg
fick tjänsten berodde sannolikt på att hon under
medlemskapsförhandlingarna varit samordnare för
livsmedelsfrågor, djurskydd, veterinära och fytosanitära frågor på Jordbruksdepartementet och även
deltagit i förhandlingar inom EES rörande dessa
frågor. Annika Söderberg var därför väl insatt i
många av de frågor som var aktuella och hade fått
viss erfarenhet av hur EU:s beslutsfattande fungerar.
Det blev fyra spännande men också mycket
hektiska år i Bryssel. Annika Söderberg täckte ett
stort antal arbets- och attachégrupper och hade
varje vecka minst en fråga att bevaka i Coreper. De
flesta arbetsdagar tillbringades i möten i någon av de
många arbets- och attachégrupperna. Det blev långa
arbetsdagar och ofta var det nödvändigt att använda
helgerna för att hinna ikapp med rapportskrivandet.
Möten med Jordbruksrådet ägde rum en gång i månaden, alltid på måndagar, och helgerna före rådsmötena ägnades i stor utsträckning till förberedelser.
Många av de frågor som föll på tjänsten hade
varit känsliga i den svenska debatten inför medlemskapsomröstningen och var så alltjämt. Det gällde
t.ex. djurskyddsfrågorna, livsmedelssäkerhet och
vissa frågor rörande djurfoder. Flera av dessa frågor
föll inom ramen för den inre marknaden som initierats 1991 och var i stark utveckling under de här
åren, lagstiftningstakten var mycket hög.
Under medlemskapsförhandlingarna hade Sverige haft ett stort antal förhandlingsfrågor på dessa
områden där vi försökte få permanenta undantag
från EU:s lagstiftning. Vi fortsatte att driva många
av dessa frågor och hade även i andra förhandlingsfrågor ståndpunkter som kommissionen och rådssekretariatet uppfattade som extrema och som ibland
ansågs strida mot grundläggande principer i EU:s
lagstiftning. Det gjorde att de svenska representanterna ofta fick det mycket tufft. Det hände att vi
vid sittande möten fick hånfulla kommentarer från
tjänstemän vid kommissionen och rådssekretariatet.
Kollegerna från de övriga medlemsstaterna
var däremot oftast mycket tillmötesgående även
om inte de heller alltid hade särskilt stor sympati
för de svenska ståndpunkterna. Det gick snabbt
att komma in i de olika attachégrupperna och de
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flesta var mycket hjälpsamma och förklarade de
olika procedurer som till att börja med verkade helt
obegripliga och gav råd om hur vissa tjänstemän
skulle hanteras. Stämningen i de olika grupperna
var mycket kollegial och man hjälpte ofta varandra.
EU-kunskaperna och förståelsen för förhandlingssituationen i Bryssel var vid denna tid av naturliga skäl låg i stora delar av Regeringskansliet.
Det gällde också Jordbruksdepartementet och dess
myndigheter. Lantbruksråden fick därför ägna
mycket tid åt att försöka förklara för departementet
och EU-samordningen på UD hur förhandlingssituationen såg ut och vilka handlingsalternativ som
i realiteten stod till buds. Instruktionernas utformning var en ständig diskussionsfråga och stora ansträngningar lades på att försöka få dem mer flexibla
och ändamålsenliga. Det blev särskilt viktigt inför
Coreper-möten. Under de här åren behandlades en
mängd förslag till rättsakter och andra beslut. Det
är omöjligt att redogöra för alla dessa men några
förtjänar en lite mer utförlig beskrivning.
Galna kosjukan, BSE
Våren 1996 tog Italien över det roterande ordförandeskapet i EU:s råd. De hade planerat att driva
frågor om bergsjordbruk och om den gemensamma
jordbrukspolitikens framtid. Men det var en helt annan fråga som kom att dominera ordförandeskapet.
Galna kosjukan, BSE (bovin spongiform encefalopati),
hade upptäckts i Storbritannien 1987 och det var där
sjukdomen fick sin huvudsakliga spridning, även om
enstaka fall upptäcktes i de flesta medlemsstater.
Trots de ansträngningar som kommissionen och de
brittiska myndigheterna gjort för att bekämpa sjukdomens spridning ökade antalet fall och i mars 1996
upptäcktes en ny variant av den mänskliga sjukdomen Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (vCJS). En brittisk vetenskaplig kommitté meddelade regeringen
att det inte gick att utesluta kopplingar mellan BSE
och denna nya variant av vCJS. Den brittiska regeringen vidtog ytterligare skyddsåtgärder och informerade samtidigt kommissionen om utvecklingen.
Kommissionen informerade i sin tur övriga medlemsstater vilket ledde till att flera av dessa införde
nationella skyddsåtgärder.
Kommissionen kallade in sin ständiga veterinärkommitté till möte den 25 mars 1996. Kommittén
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Galna kosjukan visade tydligt att säkerheten i vårt livsmedelssystem
kräver vaksamhet såväl vid nations- som för artgränser. How the
cows turned mad (2003) finns i KSLA:s bibliotek..

var en av kommissionens s.k. genomförandekommittéer (rådet delegerar till kommissionen att genomföra vissa beslut) och enligt den ordning som
gällde för dessa var kommissionen tvungen att följa
kommitténs åsikt om en kvalificerad majoritet av
medlemsstaterna stod bakom den. Vid mötet förordade 14 av de 15 medlemsstaterna ett embargo mot
produkter från Storbritannien men ingen omröstning genomfördes. Endast Storbritannien var emot.
Kommissionen kallade under kvällen in kommittén
till ett nytt möte redan påföljande dag för att genomföra en omröstning. 14 medlemsstater stödde fortsatt
kommissionens förslag vilket ledde till att kommissionen samma dag införde ett totalt exportförbud
beträffande nötkreatur och alla produkter av nötkreatur samt kött- och benmjöl från Storbritannien.
På dessa möten representerades Sverige av sina veterinärchefer men Annika Söderberg deltog som an-
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svarig på representationen i mötena. Eftersom det
hela gick så snabbt fick instruktioner inhämtas via
telefon från Stockholm under mötets gång.
Storbritannien protesterade kraftigt mot beslutet som de ansåg vara alltför långtgående.
Premiärminister John Major deklarerade att fram
till dess embargot lyftes skulle Storbritannien inte
medverka i EU:s beslutsfattande och använda sitt
veto i det mellanstatliga samarbetet. Av denna bojkott märktes dock inte mycket i det dagliga arbetet
i Bryssel. I kommissionen och rådet utbröt en febril
aktivitet för att komma till rätta med situationen.
Ett extra möte med Jordbruksrådet kallades in till
den 1 april. Vid mötet diskuterades hur man skulle
bekämpa sjukdomen och återvinna konsumenternas förtroende samt hur de drabbade producenterna
skulle kompenseras. Inga beslut fattades men mötet
antog ett antal slutsatser med några principer för det
fortsatta arbetet.
BSE-frågan återkom vid samtliga Jordbruksråd
under våren. Det var stora svårigheter att komma
överens om villkoren för att lyfta embargot i sin
helhet. I början av juni kunde dock Storbritannien
återuppta exporten av vissa derivatprodukter. En
annan svår fråga var storleken och utformningen av
den ekonomiska kompensationen till producenterna.
Sedan Jordbruksrådet vid upprepade tillfällen
misslyckats med att komma överens lyftes frågan
till stats- och regeringscheferna som vid sitt möte i
Europeiska rådet den 21 juni kom överens om riktlinjer för hur exportförbudet skulle lyftas stegvis
samt om storleken på kompensationen till producenterna. Senare samma månad beslöt Jordbruksrådet
slutligen om kriterier för hur kompensationen, totalt
850 miljoner ecu, skulle fördelas.
Detta blev inledningen till ett omfattande lagstiftningsarbete i Jordbruksrådet och en mängd
beslut av kommissionen som till slut ledde till att
embargot kunde lyftas i augusti 1999 efter drygt
tre år. Ett av de många beslut som togs gällde ursprungsmärkning av nötkött, något som föreslagits
av bland annat Sverige. Åtgärden ansågs då mycket
kontroversiell eftersom den kunde anses gå emot
principen om att man inte får diskriminera några
medlemsstater på den inre marknaden. BSE-krisen
fick också stora institutionella återverkningar.
Europaparlamentet tillsatte två undersökningskommittéer för att se över hur frågan hanterats av kommissionen, rådet och berörda medlemsstater. I kom-
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mittéerna utfrågades många av de ansvariga. Både
kommissionen och de brittiska myndigheterna fick
stark kritik från kommittéerna.
Kommissionen tog till sig av kritiken. En intern
omorganisation genomfördes där ansvaret för frågor
om livsmedelssäkerhet flyttades från jordbruksdirektoratet till konsumentdirektoratet för att separera konsumentintressena från producentintressena.
Kommissionen lade också ett förslag till en ny livsmedelslag som antogs 2001. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) inrättades
2001 och fick sitt säte i Parma, Italien. EFSA och
dess vetenskapliga kommittéer har nu en central roll
i EU:s beslutsfattande när det gäller frågor om säkra
livsmedel. I många fall krävs att EFSA lämnar ett
positivt yttrande för att en lag ska kunna antas eller
en produkt godkännas. Frågor om hälso- och konsumentskydd fick en starkare ställning genom bestämmelser i Amsterdamfördraget som antogs 1999.

En av skiljelinjerna mellan USA:s och Europas syn på livsmedelsproduktion handlar om användningen av antibiotika.
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Antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte
(foderundantaget)
En annan fråga som var mycket aktuell under denna tid och många år därefter, var frågan om förbud
mot antibiotika i foder. Det kan beskrivas som en
framgångssaga där Sverige först arbetade i kraftig
motvind men efter långt och systematiskt arbete
lyckades vända EU:s politik på området.
Sverige förbjöd redan 1976 foder med låga tillsatser av antibiotika som gavs för att få djuren att
växa snabbare. Bakom förbudet låg farhågor om att
överdriven antibiotikaanvändning kunde leda till
resistens. I medlemskapsförhandlingarna begärde
Sverige undantag från EU:s gemensamma foderlagstiftning för att kunna upprätthålla förbudet. I
EU var då tolv olika antibiotikasubstanser godkända
som tillväxtbefrämjare. Sverige lyckades inte få något undantag men utlöste i stället en skyddsklausul i
fodertillsatsdirektivet och kunde därigenom behålla
förbudet under en begränsad tid. För att få ha det
kvar på sikt krävdes att Sverige kunde lägga fram
vetenskapliga fakta som visade att det var motiverat.
I så fall skulle kommissionen föreslå en ändring i
EU:s lagstiftning så att det blev förbjudet i hela EU.
Jordbruksdepartementet sjösatte ett mycket ambitiöst arbete. En utredning tillsattes med uppdraget att sammanställa och redovisa vetenskapliga
fakta och bedömningar av betydelse för ett ställningstagande till frågan om ett fortsatt förbud mot
antibiotika som fodertillsats. Utredare blev Statens
Veterinärmedicinska Anstalts generaldirektör LarsErik Edqvist och sekreterare var laboratorieveterinär Christina Greko.
Samtidigt bedrevs ett intensivt lobbyarbete mot
såväl kommissionen som medlemsstaterna. Till att
börja med fanns ett starkt motstånd inom kommissionen och från flertalet medlemsstater eftersom man
ansåg att det saknades vetenskapligt stöd. År 1997
presenterade Edqvist sitt betänkande Antimicrobial
Feed Additives (SOU 1997:133) och i november
samma år arrangerade departementet en konferens
i Bryssel för att presentera resultaten. Konferensen
dokumenterades i en skrift som gavs ut på svenska,
engelska och franska med den engelska titeln Today
we defeat bacteria. What about tomorrow?
Parallellt med departementets arbete drevs frågan även av svenska EU-parlamentariker och svenska ledamöter i EU:s ekonomiska och sociala kommitté. Även LRF verkade genom sitt Brysselkontor

79

för ett förbud. Denna enighet från den svenska sidan var en stor styrka och bidrog sannolikt till att
ansträngningarna så småningom bar frukt. Under
1998 förstärktes lobbyarbetet ytterligare och en konferens hölls i Stockholm med inbjudna från kommissionen och medlemsstaterna. I det här arbetet
var lantbruksrådets roll underordnad men Annika
Söderberg deltog i vissa aktiviteter, hade kontakter
med kommissionen och bidrog till att sprida betänkandet till berörda i Bryssel. Från början fanns ett
stort motstånd mot Sveriges krav på förbud men
gradvis märktes en större förståelse inte minst från
centrala tjänstemän som arbetade med foderfrågor i
kommissionen.
I den ständiga foderkommittén diskuterades
antibiotikatillsatserna och kommissionen föreslog
att åtta av de tolv tillåtna substanserna skulle förbju-

das baserat på försiktighetsprincipen. I kommittén
fanns till en början ett stort motstånd mot förslaget
men i december 1998 röstades förslaget igenom i
Jordbruksrådet.
År 1999 antog rådet slutsatser om en strategi
för att motverka antibiotikaresistens. Bland annat
betonades vikten av en ansvarsfull antibiotikaanvändning. Som ett led i strategin lade kommissionen fram ett förslag till ny förordning om fodertillsatser där det ingick att antibiotika i foder skulle
fasas ut. I förhandlingar i rådet var medlemsstaterna
splittrade men gradvis växte stödet i takt med att
frågan blev alltmer politisk och till slut fanns en
kvalificerad majoritet för ett totalförbud. Den nya
fodertillsatsförordningen antogs 2003 och innebar
bland annat att antibiotika som fodertillsats skulle
fasas ut under tre år. Den 1 januari 2006 trädde för-

JORDBRUKSPOLITIKEN INOM EU
Karl Erik Olsson, jordbruksminister 1991–1994 och EU-parlamentariker 1995–2005
Annika Åhnberg, jordbruksminister 1996–1998
Det fanns skäl till att just jordbrukspolitiken blev
en så viktig del i EEC-/EG-/EU-samarbetet redan från
start. Det berodde på att Europa var en kontinent av
svält efter andra världskriget och att livsmedelsförsörjningen var den mest akuta frågan.
Handeln med jordbruksprodukter och livsmedel
styrdes långt in på femtiotalet av krigs- och kristida
regleringar och ransoneringar. Att skapa en gemensam inre marknad för livsmedel sågs som ett första
kraftprov för det unga EEC. Målet var tryggad livsmedelsförsörjning. Konsument- och producentintressen skulle balanseras genom politiskt beslutade
ungefärliga prisnivåer.
Jordbruk blev den första sektorn i den nya gemenskapen som fick en gemensam politik, the Common
Agricultural Policy, CAP. Euron blev senare en ny stor
kraftansträngning, ett stort och genomgripande projekt, trots alla problem.
För CAP och en del insatser för regional utveckling, forskning, etc. behövdes en gemensam budget.
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1 (en) procent av medlemsländernas BNP/BNI blev
den nivå man till sist enades om att sätta i händerna
på Bryssel. Det kan jämföras med att medlemsländernas budgetar för offentliga utgifter ofta låg i intervallet 30–50 procent av BNP.
Efter något decennium fick CAP problem. Målet
tryggad livsmedelsförsörjning nåddes, men med
råge. Man hade underskattat den snabba produktivitetsutvecklingen i jordbruket och politikens stimulerande effekt. Resultatet blev överskott: mjölksjöar,
smör- och köttberg, en växande byråkratisering och
en ansträngd och ifrågasatt CAP-finansiering.
Åttiotalets diskussion om dessa problem och de
stora exportländernas krav på tillträde till EU:s marknad ledde till reformer. Det första större steget togs
1992: sänkta garantipriser, sänkt gränsskydd, delvis kompenserat av kontantbidrag. Förhandlingar i
GATT/WTO ledde till en ytterligare sänkt tröskel mellan EU:s inre marknad och världsmarknaden.
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budet i kraft, 20 år efter det svenska förbudet och 11
år efter det svenska EU-inträdet.

Den gemensamma jordbrukspolitiken
Under denna period fortsatte utvecklingen av EU:s
jordbrukspolitik, CAP. Det stora reformarbetet
hade påbörjats 1992 med MacSharry-reformen.
Den tidigare politiken med prisstöd hade lett till
stora överskott som behövde minskas. Samtidigt
hade EU-produktionen svårt att konkurrera på
världsmarknaden på grund av sina höga prisnivåer.
Prisstöden sänktes och ersattes till viss del av inkomststöd baserade på areal och djur. Det var alltså
denna politik som gällde vid det svenska medlemsskapsinträdet 1995. Under detta år trädde GATT:s

Överskottsproblemen gav problem för många uländer, inte minst i Afrika, som efter självständigheten
var i starkt behov av att utveckla sitt eget jordbruk.
Med de öppna marknader som de pådyvlades av
världens ”expertis” kom de att översvämmas av billiga jordbruksprodukter från såväl USA som EU. Det
gav en högst olycklig brist på överensstämmelse
med EU:s och många medlemsländers biståndspolitik
inom de areella näringarna.
Det dröjde länge innan detta problem fick sin lösning. Men 2012 upphörde EU att betala exportbidrag.
Och 2015 nådde man en överenskommelse inom
WTO om att utvecklade länder skulle upphöra med
exportbidrag senast 2020. För u-länder sattes den
bortre gränsen till 2030.
Produktivitetsökningen i jordbruket avtog kring
millennieskiftet samtidigt som produktionsmetoderna alltmer utsattes för granskning. En ny våg av
frågor kring världens livsmedelsförsörjning blev tydlig. Samtidigt blev frågorna kring miljön, särskilt den
globala uppvärmningen, allt fler. Ofta var de kopplade till jordbruk, skogsbruk och fiske. Om utgifterna
för CAP skulle accepteras borde de tydligare sättas
in på att lösa miljöproblem. Reformerna av CAP under 2000-talet innebar att ett stöd till landsbygdsutveckling som även inkluderar miljöinsatser infördes.
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jordbruksavtal i kraft vilket tillsammans med tre
nya medlemsstater (Sverige, Finland och Österrike)
satte ytterligare press på CAP och reformarbetet
fortsatte med den s.k. Agenda 2000 som avslutades
1999. Ytterligare sänkningar av stöden genomfördes
och för första gången togs en politik för landsbygdsutveckling fram.
Reformarbetet fortsatte sedan 2003 och 2007
i den så kallade hälsokontrollen samt senast 2013.
Stöden frikopplades från produktionen och ytterligare krav, tvärvillkor, för att erhålla stöden infördes.
Likaså ökade fokus på miljö- och landsbygdsåtgärder. Fortfarande går en stor del av EU:s gemensamma medel till CAP men det är tydligt att stora
reformer har genomförts och att utvecklingen har
gått i den riktning som Sverige velat se.

Successivt har pengar omfördelats från direktstödet
till landsbygdsutveckling.
De allra senaste åren, med Brexit och andra politiska omvälvningar, har gjort frågorna kring EU:s
existens och arbetsformer akuta. Och därmed också
frågorna om CAP och de olika EU-ländernas inbetalningar till budgeten – och vad respektive land får
tillbaka.
Bönderna i EU förser över 500 miljoner människor
med hållbart producerad mat till rimliga priser. EU:s
jordbrukspolitik ser till att bönderna har en skälig levnadsstandard och fastställer krav på djurskydd, miljöskydd och livsmedelssäkerhet. Jordbrukspolitiken
stöder också en hållbar landsbygdsutveckling och
bevarande av oersättliga natur- och kulturvärden. De
22 miljoner bönderna och lantarbetarna utgör basen
för den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin som
är en av de största ekonomiska sektorerna inom EU.
Omkring 44 miljoner arbetstillfällen inom EU inom
livsmedelsförädling, matbutiker och restaurangbranschen är beroende av jordbruket.
Därmed inte sagt att den gemensamma jordbrukspolitiken bör leva vidare oförändrad. CAP har
genom åren blivit både oerhört komplex och komplicerad. Förenkling och likvärdig tillämpning i hela
EU är vad som behövs nu.
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Sverige som ordförandeland
I rådet leder det roterande ordförandeskapet arbetet
ett halvår i taget. Det innebär också att ordförandelandets representanter är ordförande i arbetsgrupperna, attachégrupperna, SJK, Coreper och vid
rådets möten. Under de svenska ordförandeskapen,
våren 2001 och hösten 2009, var lantbruksråden således ordförande i sina respektive arbetsgrupper och
i SJK.
Förberedelserna för ordförandeskapen inleddes i
båda fallen i mycket god tid innan Sverige övertog
ordförandeklubban. Representationen och därmed
lantbruksråden hade en viktig roll i dessa förberedelser som krävde täta kontakter framförallt med kommissionen men också med medlemsstaterna, särskilt
de som innehade ordförandeskapet före oss. 2001
var det Frankrike och 2009 ingick vi tillsammans
med Frankrike och Tjeckien i en s.k. ordförandetrio.
2001 – viktiga frågor
En helhetssyn på livsmedelskedjan under mottot ”Säker, hållbar, etisk” var den övergripande
prioriteringen för det svenska ordförandeskapet för
jordbruks-, fiske- och livsmedelspolitiken. Oförutsedda händelser, som en ny BSE-kris och utbrott
av mul- och klövsjuka i flera medlemsstater, ställde
stora krav på ordförandeskapet. Beträffande BSE
fattades flera beslut, bland annat om utökade tester,
som skulle bidra till en långsiktig lösning av sjukdomsproblemet.
Såväl Jordbruks- som Fiskerådet antog slutsatser
om fortsatt integrering av miljöhänsyn och hållbar
utveckling i respektive politikområde. Båda råden antog också slutsatser om biologisk mångfald.
Fiskerådet fattade vidare beslut om tillämpning av
försiktighetsprincipen och fleråriga förfaranden för
fastställande av totala tillåtna fångster (TAC).
Jordbruksrådet behandlade flera frågor om djurskydd. Till exempel togs beslut om att förbättra
djurskyddet i svinsektorn och en rådsresolution om
djurtransporter antogs. Etiska aspekter i djurskyddet
diskuterades i Jordbruksrådet, i Europaparlamentet
och vid en konferens i Stockholm. Vidare fattade
Jordbruksrådet beslut om en reform av marknadsordningen för socker, beslut om åtgärder för att
komma till rätta med situationen på nötköttsmarknaden till följd av BSE-krisen, samt beslut om ett
förenklat system för stödutbetalningar till mindre
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jordbruk. Jordbruksrådet antog också slutsatser om
en aktionsplan för ekologisk produktion (beslutet hade här formen av just slutsatser och inte av
en rättsakt). Kommissionen lade fram en grönbok
om den framtida fiskeripolitiken som diskuterades
ingående under det svenska ordförandeskapet. Det
resulterade i ett gediget underlag för det vidare reformarbetet.
Under det svenska ordförandeskapet behandlades också frågorna om en generell livsmedelslag för
EU och inrättandet av den tidigare nämnda europeiska livsmedelsmyndigheten, European Food Safety
Authority (EFSA). Detta var förslag som hade presenterats i kommissionens vitbok om livsmedelssäkerhet i början av 2000. Mot bakgrund av tidigare
livsmedelskriser fanns en bred samsyn hos medlemsstaterna om behovet av en stark EU-lagstiftning
på området, varför Sverige kunde driva på förhandlingarna och få till stånd en politisk överenskommelse om både livsmedelslagen och inrättandet av
myndigheten vid Jordbruksrådet i juni. Det formella beslutet togs vid Jordbruksrådet i december
samma år. Många av dessa frågor lyftes också fram
i EU:s strategi om hållbar utveckling som antogs
vid Europeiska rådets möte i Göteborg där folkhälsa
och naturresurser var två fokusområden.
2009 – viktiga frågor
Ordförandeskapet 2009 skilde sig på många sätt
mot det första genom att EU hade växt till 27
medlemmar. Europaparlamentets roll hade stärkts,
vilket bland annat innebar att jordbruks- och fiskepolitikerna nu låg under medbeslutandeförfarande.
2009 var det också val till Europaparlamentet och
en ny kommission skulle tillsättas. Detta föranledde en svensk regeringsföreträdare att i en brittisk TV-intervju referera till höstens arbete som ”the
Presidency from hell”. Riktigt så illa blev det nu inte.
Samtidigt pågick en process under hösten som
påverkade kommittéförfarandet. Den innebar att
allt lagstiftningsarbete som pågått under hösten
var tvunget att anpassas till den nya överenskommelsen mellan institutionerna. För omvärlden
var detta avtal sannolikt inte särskilt upphetsande
men för de kämpande attachéerna i Bryssel blev
det en utmaning. Sverige arbetade i trio tillsammans med Frankrike och Tjeckien. För många
medlemsländer var den ekonomiska krisen högst
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Första CVO-mötet. Ordföranden Leif Denneberg med sin bisittare Lena Björnerot (CVO= Chief Veterinary Officer). Foto: Pernilla Ivarsson.

påtaglig. Hösten inleddes med ett hårt tryck på den
svenska jordbruksministern att samla till ett särskilt
rådsmöte för att diskutera mjölksektorns problem.
Detta tryck på att hitta lösningar för sektorn låg sedan kvar under hösten.
Diskussionerna om marknaden för mjölkprodukter blev animerad då sektorn var utsatt för stor
press och låga priser. Vid samtliga rådsmöten under
det svenska ordförandeskapet demonstrerade mjölkbönderna utanför rådsbyggnaderna i såväl Bryssel
som Luxemburg. Hundratals, kanske tusentals, liter mjölk spolades ut på gatorna och de upprörda
bönderna brände stora högar med traktordäck så att
röken låg svart. De svenska lantbruksråden fick smita ut bakvägen efter mötena men kunde samtidigt
notera att bönderna efter avklarade demonstrationer
lugnt slog sig till ro på barerna i närheten med några
kalla belgiska öl.
Även på insidan av rådsbyggnaden var känslorna
starka, den svenska ministern blev vid något tillfälle
utskälld av sin franska kollega för att det inte gjordes
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tillräckliga insatser och informella möten hölls utan
att det svenska ordförandeskapet bjöds in. Man
kan konstatera att det kan vara en utmaning att
som ordförande driva frågor som ligger en bit från
den nationella ståndpunkten, i detta fall att för ett
marknadsliberalt land hantera krav på ökade stöd.
På samma sätt var det en utmaning för det svenska
ordförandeskapet att balansera mellan producentoch konsumentintressen i förhandlingarna om en
förordning som syftar till att minska risken för att
olagliga timmer- och trävaror släpps ut på marknaden. Det blev verkligen en balansgång på tunn lina,
men till slut nåddes en politisk överenskommelse vid
rådsmötet i december.
Jordbruksrådet förde en debatt om reformering av den gemensamma fiskeripolitiken, på basis av en grönbok som kommissionen presenterat.
I rådet fördes också sedvanliga förhandlingar om
fiskemöjligheter i Östersjön och i Västerhavet.
Lissabonfördraget, som trädde i kraft i november
2009, innebar bland annat att medbeslutande inför-
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des för vissa fiskefrågor. Det gjorde att fiskeförhandlingarna vid rådsmötet i december fick ett delvis nytt
upplägg jämfört med tidigare år.
På det veterinära/djurskyddsområdet var det
främst två lagstiftningsfrågor som var i fokus. Båda
innehöll starka svenska intressen, vilket som nämnts
ovan kan vara problematiskt eftersom ett medlemsland som ordförande inte förväntas driva egna intressen utan istället säkerställa rådets samlade intressen.
Den första rättsakten rörde lagstiftningen om
skydd för djur som används vid försök. Sverige hade
redan under det tjeckiska ordförandeskapet fått anta
en mer återhållsam attityd i arbetsgruppen. Frågan
hade hanterats under det tjeckiska ordförandeskapet
och parallellt med detta av Europaparlamentet.
Sveriges ambition var att uppnå en överenskommelse med Europaparlamentet under sitt ord-

förandeskap, dvs. sy ihop parlamentets yttrande
med rådets ståndpunkt. Sverige inledde med att
redan under försommaren träffa den ansvarige parlamentsledamoten, rapportören. Sedan visade det
sig rapportören inte återkom efter parlamentsvalet
i juni (brittiska tories hade sin egen kris) och en ny
rapportör utsågs i form av tyskan Elisabeth Jeggle
från den konservativa gruppen. I september hölls
ett nytt möte mellan de svenska företrädarna Lena
Odland, ordförande i arbetsgruppen, och lantbruksrådet Pernilla Ivarsson, samt rådssekretariatet och
Europaparlamentet. Det var en mycket lyckad start
där man kom överens om process och ambitionsnivå. Även för rapportören skulle ju en snabb överenskommelse vara en stor framgång. Det innebar
ett antal möten där ordförandeskapet informerade
en grupp av parlamentariker, vilka företrädde de
olika partierna, om innehållet i rådets dokument.

Kick off vid inledningen av Sveriges ordförandeskap. Fr. v. Mathilda Åberg, Maria Rosander, Bengt Lewin, Eva Gråberg och Carl-Johan Lindén.
Foto: Pernilla Ivarsson.
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Lena Odland svarade på frågor och var med sin
kunnighet en mycket trovärdig företrädare – det
etablerades en utmärkt relation mellan henne och
rapportören. Parallellt med dessa övningar med
Europaparlamentet fördes diskussionen vidare i
rådet inom ramen för expertgrupp och senare attachégrupp (då ordförandeskapet togs över av lantbruksrådet). Det svenska förhandlingsteamet flyttade mer eller mindre in på rådskontoret och ägnade
tid åt att skriva lagtext och att försöka få ett brett
stöd från alla medlemsländer. Förhandlingarna mellan de tre institutionerna (rådet, Europaparlamentet
och kommissionen) övergick så småningom i mer
formella trilogmöten som leddes av den svenska
Coreper-ambassadören Jan Olsson med lantbruksrådet som bisittare. Vid dessa möten bjöds också
nästkommande ordförandeland, Spanien, in genom
ansvarigt lantbruksråd. Sverige nådde inte riktigt
ända fram under december så Spanien fick avsluta
i januari 2010.
Den andra frågan som diskuterades – om möjligt
än mer delikat för Sverige – gällde en förlängning
av övergångsregler för förflyttning av sällskapsdjur.
Den innehöll bestämmelser som gjorde det möjligt
för vissa medlemsstater, däribland Sverige, att ställa
högre hälsokrav vid införsel av hundar och katter.
Lantbruksrådet hade under sina år i Bryssel ägnat
mycket tid åt att övertyga kommissionen om hur
viktiga dessa regler var för just Sverige. Det gällde
särskilt reglerna om dvärgbandmask. Nu fick vi i
knät frågan om att förhandla fram en ytterligare
förlängning. Några medlemsländer hade samma intresse som Sverige när det gällde regelverket, medan
det för övriga 20-talet medlemsländer i olika utsträckning var något som man såg som en onödig
inskränkning av den fria rörligheten. Förhandlingen
var en utmaning och man kan t.ex. konstatera att för
efterföljande ordförandeland (som var ett av de länder som hade starkast invändningar) innebar ordföranderollen att man solidariskt slutförde arbetet med
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rättsakten. Sedan är det en helt annan historia att
det första fallet av dvärgbandmask konstaterades i
Sverige under våren 2010. Därmed uppfyllde vi inte
längre kraven på frihet så det undantag vi uppnått
hade inte längre någon betydelse för oss.

Summering
Uppdraget som lantbruksråd i Bryssel har genomgått
en stor förändring sedan Stefan de Marés tid som
utsänd. Vid den tidpunkten styrde lantbruksrådet i
mycket över sin egen tid och hur den lades upp. Nu
är uppdraget mycket mer inordnat i det arbete som
sker vid representationen där lantbruksråden ingår
bland Regeringskansliets alla utsända. De är kuggar i förhandlingsmaskineriet där goda kontakter
med kollegor i andra medlemsländer, med tjänstemän i de olika institutionerna och även med de olika
parlamentarikerna och deras assistenter är viktiga.
Att förstå vad som är viktigt för de övriga parterna
och förmåga att hitta lösningar där allas behov kan
tillgodoses är avgörande för framgång, Det är inte
självklart att våra närmaste allierade alltid är våra
nordiska grannländer eller de som talar ett anglosaxiskt språk som vi förstår. Jordbrukspolitiken har
mycket handlat om gemensamma intressen med de
som vill se marknadslösningar, ofta Storbritannien,
Danmark och Nederländerna. I djurhälsofrågor kan
det visa sig att vi kan ha mycket gemensamt med
ett land som Portugal och i veterinära frågor har
Sverige och Frankrike ofta en samsyn. För djurskyddsfrågorna är det idag Danmark, Tyskland,
Nederländerna och Belgien som hittat en gemensam
plattform för samarbete. Brexit kommer att prägla
arbetet i Bryssel under kommande år vilket t.ex. har
stor betydelse för fiskefrågorna där mycket av politiken handlar om hur man fördelar resurser.
Så länge EU består och interna förhandlingar
bedrivs på samma sätt som idag kommer det finnas
behov av lantbruksråd i Bryssel.
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BSE-frågan fick stora återverkningar, framför allt i slutet på 1990-talet. Illustration från Annika Söderberg.
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30 ÅR I MED- OCH MOTGÅNG
Karl Erik Olsson, jordbruksminister 1991–1994 och EU-parlamentariker 1995–2005

Det är närmare 35 år sedan jag aktivt började arbeta
med jordbrukspolitik. Bonde hade jag varit sedan
födseln, politiken kom därefter.
Jag blev så småningom ordförande i riksdagens
jordbruksutskott. Under den perioden hade jag sporadiska kontakter med Bryssel. Jag var där inför vårt
riksdagsbeslut 1990 om avreglering, bland annat för
att närvara vid den stora GATT-konferensen 1989,
som dessvärre havererade. Då träffade jag bl.a. lantbruksrådet Jerzy Glücksman, som hann tjäna under
flera jordbruksministrar och blev något av en institution.
De stora överskotten inom det svenska jordbruket, med åtföljande exportförluster, drev på oss politiker att komma fram till en avreglering. Ingen tänkte
på allvar att vi kunde bli medlemmar i EU, allt sådant
tal hade viftats bort av ledande politiker. Beslutet om
avreglering togs i juni 1990. Inte anade jag då att när
avregleringen skulle börja genomföras ett drygt år
senare skulle jag själv få hela frågan i mitt knä som
jordbruksminister.
Den socialdemokratiska regeringen hade i oktober 1990, för att rädda den sviktande kronan, skrivit
en halv mening i tilläggspropositionen om att Sverige
borde gå med i EU, och vid midsommar 1991 lämnade
regeringen in en medlemskapsansökan. När jag tillträdde som jordbruksminister i oktober fick jag den
dubbla uppgiften att avreglera svenskt jordbruk och
parallellt föra medlemskapsförhandlingar med EU
och därmed förbereda en ”återreglering” enligt EUmodell.
Det var inte så lätt att förhandla in stora svenska
produktionsvolymer i EU, när vi själva var på väg att få
bort överskotten. Jag arbetade med hypoteser som

”hade vi varit medlemmar och haft EU-stöd, då hade
vi haft så här stor produktion, precis som EU-12”.1 Jag
tyckte själv inte att vi lyckades särskilt bra i förhandlingarna. Men våra politiska meningsmotståndare
tyckte tvärtom: ”De har lyckats alldeles för bra, det
här ska de få betala.”
Jag gillade faktiskt både att regera och att förhandla. Men regeringstiden var ett elände med ekonomisk kris, etc. Det var inte förvånande att vi måste
lämna över till socialdemokraterna igen 1994. I januari 1995 kom jag till Europaparlamentet.
Jag försökte att utveckla den sociala verksamheten under mina 10 år i Bryssel. Många besökare kom
resande. Det blev som regel visit i EU-parlamentet
och mottagning hemma hos mig på Rue du Grand
Hospice eller middag på mitt stamställe L’Huitrière
vid Fiskartorget.
Då jag 2001 beslöt mig för att återgå till jordbruksfrågorna även i EU-parlamentet, följde många kontakter med politiker och jordbrukarorganisationer
i resten av EU och i de dåvarande ansökarländerna.
Som talesman för liberalerna i jordbruksutskottet
och rapportör för lantbruket, och utvidgningen med
Central- och Östeuropa i Parlamentet (se avsnittet om
Warszawa) upplevde jag några av de mest intressanta
åren i slutet på min politiska bana fram till 2004.
Jag hade beslutat att stiga av som 66-åring.
Samtidigt var jag inte riktigt trött nog, så jag jobbade
några år som senior adviser vid KREAB i Bryssel. På så
sätt kunde jag besöka Bryssel regelbundet, och det
kändes viktigt. 2008 lät jag mig väljas till ordförande
för Sveriges Pensionärsförbund och representerade
även Sverige i den europeiska äldreplattformen AGE.
Brysselränderna ville inte gå ur.

1. Europeiska unionen bildades 1 november 1993 och hade 12 medlemsländer – EU-12 – fram till 31 december 1994. Antalet medlemmar
har ökat till de nuvarande 28 länderna genom ett antal utvidgningar.
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Foto: Pudelek (Marcin Szala) [CC BY-SA 3.0].
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BONN
Skogsdöd, återförening och Grüne Woche
Bengt-Olof Svensson

Genom århundraden
har banden mellan
Sverige och Tyskland
varit nära och inflytandet starkt i båda
riktningarna. Under
hansatiden var handeln intensiv och det
tyska inflytandet i
Stockholm och andVisbys tyska köpmannagilles sigill.
ra handelsstäder var
Foto: Wolfgang Sauber [CC BY-SA
mycket stort. Det pro3.0].
testantiska arvet från
reformationen förenar
än i dag Sverige med främst norra och östra
Tyskland. Banden med delar av nordöstra Tyskland
är särskilt starka efter den gemensamma historien
då områdena var svenska under nästan 200 år. De
svenska kungahusen har alltid haft nära förbindelser
med Tyskland. Svenska kungar och drottningar har
hämtats från de tyska furstehusen.
Tyskland var under åren kring det förra sekelskiftet den största vetenskapliga och kulturella inspirationskällan i Sverige. Detta präglade inte minst
utvecklingen inom de areella näringarna. Kunskaper
om ny teknik inom såväl lantbruk som skogsbruk
under den agrara revolutionen i Sverige under slutet
av 1800-talet och början av 1900-talet hämtades till
stor del från Tyskland. Såväl teoretiska som praktiska kunskaper om lantbruk- och skogsbruk kom
från Tyskland.
Tyskland är och har varit Sveriges viktigaste
handelspartner. Tyskar är ledande när det gäller att
investera i Sverige. Det svenska näringslivet har alltid varit starkt representerat i Tyskland. Samarbetet
mellan ländernas näringsliv, institutioner och organisationer har alltid varit omfattande och långtgående. Intresset för Sverige och svenska samhällslösningar är stort i Tyskland. Det bilaterala samarbetet
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är och har alltid varit intensivt. Detta gäller inte
minst lantbruket och skogsbruket.
Sammantaget har förbindelserna mellan Sverige
och Tyskland inneburit att Sveriges regeringar under i stort sett hela 1900-talet funnit ett behov av
att särskilt bevaka utvecklingen inom lantbruk och
skogsbruk i Tyskland genom att stationera lantbruksråd vid ambassaderna i Berlin och senare i
Bonn. I samband med de svenska förhandlingarna
om ett medlemskap i EU var de bilaterala kontakterna med Tyskland särskilt viktiga. Härigenom gavs
möjlighet att på ett tidigt stadium framföra svenska
synpunkter.
Tyskland är och förblir inte minst efter ett brittiskt utträde en tung partner som har ett avgörande inflytande inom EU och särskilt vad gäller
den gemensamma jordbrukspolitiken. I Tyskland
finns fortfarande i aktuellt minne situationen efter
andra världskriget med livsmedelsbrist och svält.
Det innebär att Tyskland alltid kommer att aktivt
stödja det europeiska jordbruket och livsmedelsförsörjningen. En tidigare tysk jordbruksminister uttryckte detta som att jordbrukspolitiken är till för
att skydda såväl konsumenter som producenter och
måste vara långsiktig och pålitlig, ”Dauerhaftig und
zuverlässig”. Detta gäller i högsta grad i nuläget med
tendenser till ökad spänning och upprustning även
i vår del av världen.
Som exempel på den politiska tyngd som lantbruk och livsmedel tillmäts i Tyskland kan nämnas
att det i den tyske förbundskanslerns kansli finns
en särskild avdelning för lantbruk. Chefen för detta
kansli var under förbundskansler Helmuth Kohl
agr.dr Franz-Josef Feiter som bakom sig hade flera
års erfarenhet från EU i Bryssel. Dr Feiter blev efter tiden i förbundskanslerns kansli statssekreterare
i det tyska jordbruksministeriet. Självfallet var detta
en viktig kontakt och en ingång till den högsta politiska ledningen i Tyskland för lantbruksråden.
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H. M. Konung Carl XVI Gustaf besöker Tyskland under slutet av 1980-talet för att studera skogsdöden. Arkivfoto.

Den dåvarande svenske ambassadören Torsten
Örn konstaterade vid något tillfälle att enligt hans
uppfattning hade lantbruksråden, liksom för övrigt
även övriga specialattachéer, tillträde till de högsta
politiska ledningarna på att annat sätt än de utsända
diplomaterna från UD. Torsten Örn utnyttjade detta genom att aktivt ta del av och delta i olika möten
som ordnades av lantbruksrådet mellan Sverige och
den tyska jordbrukspolitiska ledningen.
Som en följd av den stora betydelse som Tyskland
har internationellt inom livsmedelsområdet fanns
lantbruksråd på ett stort antal ambassader från världens alla hörn i Bonn. Betydande livsmedelsproducenter som t.ex. Danmark, Frankrike, Holland och
USA hade på sina ambassader fler än ett lantbruksråd.

Skogsdöden som kom av sig
Under 1970-talet och början av 1980-talet var
skogsfrågorna mycket aktuella i kontakterna mellan Sverige och Tyskland. Skogarna på bergen i
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Tyskland och i Centraleuropa i övrigt skadades och
träden dog. Förklaringen ansågs vara försurning
och luftföroreningar. Utvecklingen följdes med stor
oro i Sverige av staten och ansvariga myndigheter.
Försurningsfrågan bevakades intensivt av massmedia och miljöorganisationer.
Frågan engagerade naturligtvis i hög grad lantbruksråden vid den svenska ambassaden i Bonn,
under denna period Hanns-Otto Düselius och Eric
Falk. Den senare var för övrigt skogsman som kom
till Tyskland efter att ha varit generaldirektör för
Skogsstyrelsen. Det rapporterades flitigt om utvecklingen i de tyska skogarna. Lantbruksråden svarade
för en omfattande kontaktverksamhet mellan ansvariga myndigheter i respektive land och genom delegationer som gjorde studieresor. Även den svenske
kungen var engagerad och studerade problematiken
på plats i Tyskland genom ambassadens försorg.
Det dåvarande Domänverkets årliga inbjudan
till älgjakt med svenska och tyska gäster var en viktig del av kontaktskapande åtgärder. Gästerna var
högt uppsatta politiker och skogsmän från Sverige
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och Tyskland. Bland gästerna återfanns ministrar
och statssekreterare. Jakterna ägde rum på kungens
marker i norra Östergötland med traditioner från
Gustav V:s dagar. Organisationen var densamma
som på de kungliga jakterna och tillgången på älgar var osedvanligt god vilket innebar att gästerna
hade alla möjligheter att se och skjuta älg. Den tyska
statssekreterare och tillika skogsman som under en
jakt fick skjuta en kapital älgtjur försummade därefter inget tillfälle att i Tyskland lovorda det svenska
skogsbruket i alla avseenden. Detta var viktigt mot
bakgrund av att det svenska sättet att bedriva storskaligt skogsbruk ofta kritiserats av tyska miljöorganisationer.
Oron i Sverige var befogad. Skogsbruket och
skogsindustrin är ekonomiska hörnpelare. Sur nederbörd hade sänkt pH-halten i skogssjöar i södra
Sverige så mycket att det hade lett till omfattande
fiskdöd. Politikerna var pressade att agera snabbt.

Därför drogs långtgående slutsatser och fattades
beslut på ett relativt magert underlag. Utvecklingen
i skogen föreföll dyster, särskilt som politiker och
massmedia tenderade att lyssna på de mest pessimistiska forskarna som fick stort genomslag.
I dag har kunskaperna ökat. Det visade sig att i
de områden i Tyskland som var mest drabbade var
en starkt bidragande orsak att omfattande planteringar skett med fel trädslag på fel lägen. Träden
klarade inte luftföroreningarna i kombination
med vindar och torka i extrema geografiska lägen.
Luftföroreningarna och nedfallen har också minskat sedan 1970-talet.
Numera är forskarna eniga om att skogen både
i Sverige och Europa växer bättre och producerar
mera virke än för 30–50 år sedan. Hotet mot skogsträdens hälsa har visat sig vara överdrivet. Det utesluter inte att fortsatta åtgärder måste vidtas för att
begränsa olika utsläpp av föroreningar.

Jordbruksminister Karl Erik Olsson på älgjakt med bl.a. den tyske statssekreteraren Wolfgang Gröbl. Foto: Bengt-Olof Svensson.
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Domänverkets generaldirektör Bo Hedström överlämnar trofé från älgjakt i Sverige till lantbruksrådet Bengt-Olof Svensson. En glad jordbruksminister Karl Erik Olsson är åskådare. Foto: Ewa Säfwenberg, LRF Media.

Den tyska återföreningen
Efter att muren fallit år 1989 anslöts åter Östtyskland (DDR) till Västtyskland, Förbundsrepubliken
Tyskland (BRD). Den formella anslutningen skedde
den 3 oktober 1990.
Östtyskland var pressat av dålig ekonomi och
tilltagande politiska protester. Det fanns inga alternativ till ett närmande till Västtyskland. Året
mellan murens fall den 9 november 1989 och återföreningen den 3 oktober 1990 var stökig, kaotisk
och påverkad av krafter som låg utanför de styrande
politikernas inflytande.
Den dåvarande västtyske förbundskanslern
Helmuth Kohl fann det nödvändigt att i detta
läge handla snabbt och presenterade omedelbart efter murens fall ett program med tio punkter för arbetet med den tyska återföreningen som
slutmål. I Östtyskland beslutades i början av år
1990 att de fem förbundsländerna Brandenburg,
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Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt och Thüringen skulle bildas och anslutas till
Förbundsrepubliken. Samtidigt blev Berlin officiellt
den nya förbundsrepublikens huvudstad.
Återföreningen följdes med stort intresse av
Sveriges ambassad och av lantbruksrådet. Det tyska
jordbruksministeriet var angeläget om att visa situationen och utvecklingen i de nya delstaterna och
lantbruksråden i Bonn hade möjlighet att under de
närmaste åren delta i studieresor till samtliga nya
förbundsländer.
I Östtyskland hade tvångssocialiseringen av
jordbruket genomförts konsekvent genom att bilda
ett antal stora kollektivjordbruk. Efter återföreningen var ambitionen att återlämna marken till de
tidigare privata ägarna. I flera fall ombildades kollektivjordbruken till privatägda storjordbruk. De sociala och ekonomiska konsekvenserna för landsbygden blev omfattande. Rationaliseringen i samband
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med privatiseringen innebar att en arbetsstyrka på
ett jordbruk som tidigare uppgått till kanske 1 000
personer kunde minskas till under 100. Samtidigt
upphörde de tidigare sociala funktionerna som ett
kollektivjordbruk hade haft i form av sjukvård,
barntillsyn, äldreomsorg med mera.
För lantbruksrådet i Bonn, som hade tillfälle
att på plats studera situationen inom jordbruket
och livsmedelsindustrin i de nya förbundsländerna,
var det påtagligt och överraskande hur i alla avseenden dåligt skick allting befann sig. Detta gällde
såväl ekonomin som tekniken. Avkastningen inom
jordbruket var undermålig och byggnader och anläggningar var i olika stadier av förfall. Även relativt
nya anläggningar gav ett intryck av att vara i det
närmaste helt nedslitna. Detta var genomgående
för hela det östtyska näringslivet och samhället och
det blev på detta sätt uppenbart att det konsekvent
genomförda socialistiska systemet kommit till vägs
ände och bevisat sig vara helt oförmöget att åstadkomma en hållbar ekonomisk och social utveckling.
Det blev även Östtysklands fall.

Grüne Woche
i Berlin
Grüne Woche (Gröna
Veckan) äger sedan
1920-talet rum i januari varje år i Berlin.
Namnet härrör från
besökarna som under
första åren var mestadels lantbrukare iklädda gröna lodenrockar.
Grüne Woche är en av
världens största livsmedelmässor med under det senaste året
2016 utställare från
65 länder och närmare
500 000 besökare. I
anslutning till mässan
anordnas olika semi-

Tysk skogsman.
Foto: Bengt-Olof Svensson.

Lantbruket i diplomatins korridorer

narier och sammankomster med anknytning till
jordbruk och livsmedelsindustri. Mässan är även en
jordbrukspolitisk träffpunkt. Det svenska deltagandet har varierat under åren. De svenska livsmedelsproducenterna har inte helt uppfattat betydelsen av
att träffa en halv miljon tyska konsumenter.
Under efterkrigstiden utvecklades mässan även
till en möjlighet att visa upp västvärlden och visa
politisk närvaro i Västberlin. Detta innebar att de
stora livsmedelsproducerande länder som USA,
Frankrike, Italien med flera hade stora hallar där
besökaren flyttades in i respektive lands matvärld.
Efter återföreningen är inte denna funktion lika
aktuell. Mässan har därför i ökad utsträckning
kommit att präglas av livsmedel från de tyska förbundsländerna. Deltagandet har ökat från länder i
Central- och Östeuropa inklusive nyare medlemsländer i EU. Mässan utnyttjas även av grannländer,
exempelvis Österrike, för att stort marknadsföra sig
som turistland där mat och dryck tillmäts en stor
roll. Lantbruksrådet försökte, dock utan framgång,
att implementera detta synsätt i Sverige – vi missar möjligheten att marknadsföra oss mot en halv
miljon presumtiva Sverigebesökare från Berlin med
omnejd.
För det svenska lantbruksrådet i Bonn och medföljande var Grüne Woche en av årets absoluta höjdpunkter. Under början av 1990-talet hade mässan
fortfarande kvar sin stora betydelse som internationell jordbrukspolitisk träffpunkt. En stor, svensk delegation med jordbruksministern i spetsen besökte
årligen mässan. I den svenska delegationen ingick
generaldirektörerna för de areella näringarnas myndigheter och högre tjänstemän.
Den svenska delegationens program var omfattande och intensivt. Starten för lantbruksrådet
var att tillsammans med ambassadören möta upp
vid flygplatsen på torsdag förmiddag. Inom parentes kan nämnas att två limousiner med chaufförer
ställdes till den svenska delegationens förfogande
under hela besöket. Därefter följde en svensk lunch
på inbjudan av Sveriges generalkonsul i Berlin i residenset. Efter lunchen skedde avfärd till mässan
och Berlins borgmästares mottagning i anslutning
till invigningsceremonin. Efter en storståtlig invigningsceremoni inbjöd Tysklands jordbruksminister
till en intimare mottagning enbart för ministerkollegor med närmaste medarbetare där även ambassadör och lantbruksråd deltog. Resterande del av den

93

svenska delegationen åkte direkt till en svensk middag som hölls av den svenska Lagerhusföreningen
med dess ordförande, Lantbruksstyrelsens legendariske och mångårige generaldirektör Ingvar Widén,
som värd.
Fredag morgon mötte den svenska delegationen upp i den svenska montern på mässan. Under
förmiddagen genomförde den tyske jordbruksministern sin officiella rundtur på mässan. En viktig
uppgift för lantbruksrådet var att i god tid före
mässan påverka det tyska jordbruksministeriet för
att åstadkomma besök i den svenska montern, vilket
lyckades ibland. Intresset för Sverige ökade i samband med förhandlingarna om ett medlemskap i
EU. Tysklands jordbruksminister hade därefter en
större lunchmottagning som åren efter återföreningen ägde rum i Kronprinzenpalais i det tidigare
Östberlin.
Under fredag eftermiddag hade den svenske
jordbruksministern sin mottagning i den svenska
paviljongen där det bjöds på svenska specialiteter av
mat och dryck. Gäster var förutom svenskar tyska
politiker och tjänstemän från myndigheter och organisationer. En höjdpunkt var år 1994 inför den
svenska omröstningen om medlemskap. I stort sett
samtliga tyska jordbrukspolitiker och högre tjänstemän med ministern i spetsen var närvarande förutom ledningen för Deutscher Bauernverband med
ordföranden Freiherr Heereman som härförare.
Heereman var Bauernverbands ordförande i mer än
20 år och för övrigt en stor Sverigevän med goda
kontakter inom svenska LRF. Heereman var även
mycket mån om kontakterna med de lantbruksråd
som fanns vid ambassaderna i Bonn och deltog själv
vid de olika sammankomster och studieresor som
ordnades av Bauernverband för lantbruksråden.
De svenska lantbruksråden hade goda kontakter med Deutsches Weininstitut och dess dåvarande
verksamhetsledare Dr Werner Michel, som för övrigt studerat i Sverige. Detta resulterade i att den
svenska delegationen varje år på fredag eftermiddag
var inbjudna till en tysk vinprovning med det bästa
Tyskland hade att erbjuda av viner. Därefter åkte
ministern och ambassadören till en galamiddag med
Tyskland president i dennes Berlinresidens. Övriga
deltog i CMA:s (tyska officiella marknadsfören-
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ingsorganisationen för livsmedel) mottagning med
samtliga tyska förbundsländer representerade. De
hade i en stor hall var sin monter där det bjöds på
mat och dryck från respektive delstat.
Lördag morgon träffades den svenska delegationen åter i den svenska paviljongen på mässan. Dagen
ägnades åt bilaterala träffar och överläggningar mellan Sveriges jordbruksminister och kollegor från
andra länder. Varje minister residerade i sitt lands
paviljong och sökte överträffa varandra i att bjuda
sina kollegor på det bästa i mat- och dryckesväg från
respektive land. Överläggningarna ägde därför rum
under angenäma och avspända former. Lördagen
avslutades med en operaföreställning som den tyske
jordbruksministern bjöd på. Söndag förmiddag avlämnades den svenska delegationen på flygplatsen
för hemresa till Sverige. Lantbruksrådet kunde återvända till mässan för träffar och umgänge i trevliga
former med kollegor från världens alla hörn.
Tysklands jordbruksminister mellan 1983 och
1993, Ignaz Kiechle, som var lantbrukare från
Bayern, sade vid sitt tacktal till de samlade lantbruksråden i Bonn efter deras gemensamma julbuffé
för lantbruksetablissemanget i Bonn, att han egentligen inte kunde förstå att det skulle behöva vara
så många och stora politiska problem med jordbruk
och livsmedel när det i grunden egentligen bara är
en fråga om att äta, drick och njuta.
Sammantaget kan konstateras att de olika mer
informella mötena under Grüne Woche med den
högsta politiska ledningen i Tyskland och med de
politiska ledningarna från i första hand andra europeiska länder var av stor betydelse. Genom dem
underlättades väsentlig fortsatta mera informella
kontakter. Som exempel kan nämnas att den dåvarande svenske jordbruksministern Karl Erik Olsson
hade goda möjligheter till informella samtal med såväl Tysklands jordbruksminister Borchert som med
sin kollega från Österrike, Franz Fischler. Sverige
och Österrike förhandlade under denna tid om
medlemskap i EU. Franz Fischler blev senare kommissionär inom EU med ansvar för jordbruksfrågor.
Här kan nämnas att Tysklands inställning till det
svenska medlemskapet och till Sveriges lantbruk
var mycket positiv med stor beredvillighet att understödja svenska intressen.
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MOSKVA
Skördar, miljö och reformer
Ingemar Nilsson

The Great Grain Robbery
I juli 1972 kunde en överraskad
värld konstatera att Sovjetunionen
i hemlighet hade köpt upp nästan
all tillgänglig spannmål på världsmarknaden. Världsmarknadspriserna fördubblades på några veckor.
Importerande u-länders försörjning
Sovjetisk medalj
för insatser inom
var hotad. Hur hade detta kunnat
jordbruksmekahända?
nik.
Världsmarknaden var sedan
länge full av prissänkande överskott. Ett sovjetiskt skördebakslag 1964, som för
övrigt bidrog till Chrusjtjovs fall, hade gett en förvarning. Bristen täcktes med spannmålsköp i USA.
Vikar Säfvestad, då lantbruksråd i Washington
D.C., rapporterade hem att amerikanska jordbruksdepartementet något senare varnade för att
USA inte i fortsättningen ensamt kunde garantera
världens livsmedelstrygghet. Men detta föll snart i
glömska – år efter år av globala överskott och priser
i botten gav ett stämningsläge hos exportörerna som

innebar: ”Sälj till varje pris och se till att komma
före konkurrenterna!”
Under våren och försommaren 1972 blev ledningen i det då helt slutna Sovjetunionen klar över
ett kommande skördebakslag, större än det förra.
Det sovjetiska spannmålsmonopolet tog under hand
kontakt med alla sina affärskontakter i västvärlden
– privata, kooperativa och halvstatliga – och skrev
kontrakt med dem på betydande, men inte var för
sig sensationella kvantiteter. Till respektive affär
knöt den sovjetiska sidan ett villkor: ”Vi har beslutat att gynna just er firma. Men säg inget till någon
annan. Och avvakta med rapporteringen till era
myndigheter!”
Moskva hade gjort en glänsande affär och den
västliga spannmålsvärlden stod där med lång näsa.
I denna snopna församling fanns också Sverige. Inför en väntad rekordskörd hade vi på ett bräde sålt
en halv miljon ton spannmål, den största sådana affären någonsin. Liksom i övriga världen jagades det
syndabockar. Men snart ändrades perspektivet till
”hur ska vi förhindra att det händer igen?”

Till Moskva!

Spannmålshamnen i Duluth vid Lake Superior, Minnesota. Oktober
1972. Foto: Ingemar Nilsson.
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Jordbrukssveriges svar blev att placera ett svenskt
lantbruksråd i Moskva. Förstahandsuppgiften var
att bevaka spannmålsproduktionen för att förhindra
att vi i brist på direktkunskap skulle göra om misstaget från sommaren 1972. Man handlade snabbt.
Genom att dra in den ifrågasatta befattningen i
Bonn fick man utan budgettrassel utrymme för en
ny befattning i Moskva. Den i Bonn redan tillträdde
Harald Stålberg förflyttades och inledde sitt arbete i
den sovjetiska huvudstaden 1973.
Utöver spannmålsfrågan, vad fanns det för kontaktytor mellan svenskt och sovjetiskt jordbruk?
Svar: mjölkproduktion och växtförädling. Alfa
Laval Agri, nu DeLaval, kunde peka på en stark
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närvaro i Ryssland redan på tsartiden, om än med
senare avbrott. Nu var den uppbyggd igen – mejerier,
mjölkningssystem och kompletta ladugårdar såldes
och byggdes. Tetra Pak tillkom enligt sin strategi att
gå in tidigt i svåra tillväxtmarknader. Sovjet hade
en kvalificerad växtförädling och Sverige var då en
stormakt på området. Kontakterna mellan företag
och institut var ganska omfattande. Svalöf, Sveriges
Utsädesförening och Weibulls var de svenska aktörerna.
På skogsområdet fanns en del kontakter mellan
myndigheter och forskningsinstitut, men knappast omfattande. Frågor om fiskekvoter m.m. behandlades multilateralt på årliga konferenser med
alla strandägarstaterna vid Östersjön, baserade på
rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES. Till det kom bilaterala förhandlingar, se nedan. De gav lantbruksråden anledning
att vidga sin ryska vokabulär och att lära sig hålla
isär sill, strömming och skarpsill. Och att skilja
spätta från skrubbskädda.
Miljöfrågorna sägs ibland ha ”uppfunnits” vid
FN:s stora miljökonferens i Stockholm 1972. Men
de kan ha funnits redan tidigare. Naturvårdsverket
hade skapats 1967, med en tidigare statssekreterare i Jordbruksdepartementet som generaldirektör,
Valfrid Paulsson. Denna befattning hade han i 24
år, till 1991. Samtidigt behöll han viktiga uppgifter i
Jordbrukssverige, bl.a. var han 1986–1992 ordförande i SLU:s styrelse. 1992–95 var han KSLA:s preses.
Han hade under sin tid som generaldirektör ett aktivt intresse för samarbetet med Sovjetunionen inom
ramen för ett bilateralt miljöavtal. Miljöfrågorna
lydde fram till 1987 under Jordbruksdepartementet,
och riksdagens motsvarande utskott blev jordbruksoch miljöutskottet (idag i omvänd ordning). Miljö
var därmed en självklar uppgift för lantbruksrådet
och fortsatte vara det även när ett självständigt
Miljödepartement skapades. Efter hand som miljösamarbetet Sverige–Sovjetunionen utvecklades blev
det en allt tyngre del av lantbruksrådets arbete.

Rapport från fältet
Men först gällde det att bevaka den sovjetiska växtodlingen och alldeles särskilt att tidigt fånga upp
tecken på goda eller dåliga skördar. Utöver de allmänna svårigheterna för en ensam befattningshavare
i ett väldigt land att klara detta kom det dåvarande

96

Sovjetunionens särdrag. Det är för många idag svårt
att föreställa sig hur slutet och misstänksamt mot
utlänningar Sovjet då var. Alla statistikuppgifter
hölls otillgängliga tills de sent omsider trycktes i
någon årsbok. Hemlighetsmakeriet var dels ett mål
i sig, dels kunde det ge fördelar som beskrivits ovan.
Bakom detta fanns ytterligare en faktor: jordbruksministeriet och dess regionala myndigheter hade
själva ingen bra metod för skördeprognoser.
Så vad skulle lantbruksrådet göra? Åka runt och
titta? En hopplös uppgift, och statistiskt tvivelaktigt. USDA, amerikanska jordbruksdepartementet,
hade fått igång ett system med satellitövervakning
av växande grödor. Men det måste kombineras med
observationer på marken för att ge användbara resultat. Den uppgiften låg på lantbruksattachékontoret på amerikanska ambassaden. Det fanns ett avtal
som gav dem rätt till vissa bilresor i de viktigaste
jordbruksområdena.
Harald Stålberg hade förmågan att skapa goda
relationer och han fick åka med på några av dessa
resor. Han berättade så här:
”Vi åkte söderut från Moskva, längs en i förväg
godkänd resrutt. Det gav naturligtvis ett allmänt
intryck av grödorna. Vi fick inte lämna vägen.
Bakom oss på något avstånd följde ’Organen’. Vi
pratade med jordbruksmyndigheterna i de olika
länen. Men vi behövde också få tag i växande
veteplantor, etc. för analyser i laboratorium. Vi
gjorde pinkpaus vid något buskage, norpade ett
par representativa plantor, och försökte komma
iväg innan Organen med skrikande bromsar lade
till vid vägkanten för att ta oss in flagranti crimine. Detta upprepades.”

Det konkreta resultatet blev tidig svensk tillgång
till dessa amerikanska attachérapporter, som sändes hem till Stockholm. I Washington gick de efter
bearbetning in som underlag i USDA:s månatliga
globala skördeprognoser.
Den Sovjetledda dramatiken på världsmarknaden 1972 och de följande årens hungerkatastrofer
i u-länder gjorde livsmedelstrygghet till en globalt
prioriterad fråga. Den första världslivsmedelskonferensen genomfördes i Rom 1974 i FAO:s regi och
nya organisationer föddes. Detta finns närmare beskrivet i avsnittet om Rom.
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Tiden fram till Gorbatjov
Det övergripande uppdraget var att skaffa sig en
allmän bild av det sovjetiska lantbruket. En metod
var bevakning av jordbrukstidningar och -tidskrifter. En annan var resor ut i Sovjetunionens olika
hörn: Ukraina, Moldavien, Georgien, osv. … och
det stora, gråa Ryssland. Besöken organiserades
av jordbruksmyndigheterna på plats och gick till
kol- och sovchoser och livsmedelsindustrier. Långa
luncher – med tal – och en ibland överväldigande
lantlig gästfrihet hörde till dagordningen. Inte sällan dök det upp rapporter om epokgörande framsteg
och uppfinningar inom lantbruksforskningen. Detta
ledde till besök på olika forskningsinstitut. I Moskva
var det informella umgänget mellan de olika ambassadernas lantbruksråd flitigt, mera formellt möttes
man en gång i månaden. Denna samlade bevakning
gav underlag till rapporter i olika ämnen hem till
Stockholm.

Med några års mellanrum var det jordbruksministerbesök, i Sverige och i Sovjet, vilket gav en
hel del arbete. Det fanns naturligtvis ett allmänt
kontakt- och utbytesmotiv. Men i relationen med
Sovjet var utbytet också ett stöd till de där aktiva
svenska företagen. Alla viktiga – även kommersiella
– beslut fattades inom ramen för olika ministerier,
jordbruks-, utrikeshandels-, etc. Ett sovjetiskt besök
i Sverige kunde se ut så här: Början givetvis med
Stockholm och departementet; LRF, KSLA; ett
mejeri; Alfa Laval Agri i Tumba, med försöksgården
Hamra; Uppsala och SLU. Eventuellt Jönköping
och Jordbruksverket. Sedan Skåne: Tetra Pak; mejeri; Lantmännen; Svalöf, Weibulls; ett par större
jordbruk. Åter till Stockholm.
Motsvarande besök i Sovjet: Moskva och jordbruksministeriet; forskningsinstitut; Alfa Lavalbyggd mjölkgård utanför Moskva. Rundresa till
Ukraina eller Vitryssland, med besök på jordbruk

Novgorods läns första bonde, Smirnova, och jordbruksminister Mats Hellström i juli 1991. Foto: Ingemar Nilsson.
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och industrier. Åter till Moskva. Efter hand under
åttiotalet blev det allt fler delegationsresor för lägre
administrativa nivåer, men mönstret förblev ungefär
detsamma.
På forskningsområdet gick kontakterna ganska
trögt, med växtförädling som ett undantag. Vikar
Säfvestad, lantbruksråd i Moskva 1980–1982, klagade någon gång på bristande intresse från svensk
sida. Sovjetisk forskning åtnjöt efter 1950- och 1960talen ett ganska högt anseende i väst, bl.a. grundat
på framstegen inom rymdforskningen. Detta antogs
gälla också andra grenar. En Ultunaforskare, långt
senare tillfrågad om anledningen till den svenska
attityden, svarade att besöksutbytet sällan gav någonting. I efterhandsperspektivet har man kunnat
se hur stora delar av den sovjetiska forskningen under Brezjneveran, stagnationsperioden, också hade
tappat farten. Resurserna i pengar och personal
var fortsatt stora, men resultaten ofta blygsamma.
I en rapport efter Sovjets upplösning talades det
om att ”hitta diamanterna i askan”. Vid åttiotalets
mitt hade uppgiften att bevaka skördeutsikter trätt
i bakgrunden. Det svensk-sovjetiska samarbetet på

miljöområdet blev däremot allt mer omfattande.
Avtal slöts, myndigheter samarbetade, projekt sjösattes, expertgrupper träffades.

Gorbatjovperioden, glasnost
Kärnkraftshaveriet i Tjernobyl i april 1986 blev en
historisk vattendelare. Förutom miljöföljderna blev
de politiska konsekvenserna stora. Det misskrediterade den gamla regimen, på bredden i det sovjetiska samhället och internationellt. Det bidrog
till att forma Gorbatjov till reformator. Det blev
utgångspunkten för miljörörelser i Ryssland och i
Baltikum som snart också fick ett politiskt innehåll.
Lantbruksrådet och det teknisk-vetenskapliga attachékontoret på ambassaden rapporterade hem om
haveriets biologiska respektive tekniska aspekter.
Lennart Grenestedt innehade befattningen 1983–
1987 under denna dramatiska tid.
Frågan om reformer i jordbruket var aktuell
redan tidigare, men under åttiotalets andra hälft
tilltog diskussionen i styrka. Bland de alternativ
som diskuterades fanns familjejordbruk av nordisk

Ryskt besök i Sösdala, maj 1994. Från mitten och åt höger: jordbruksminister Karl Erik Olsson, jordbruksansvarige vice premiärministern
A. Zaverjucha, V. Sheremetev, f.d. sovjetisk lantbruksattaché i Stockholm. Foto: Ingemar Nilsson.
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modell. Att vi arbetade under samma klimatförhållanden som huvuddelen av det sovjetiska jordbruket
tillmättes stor betydelse. Sovjetiska lantbruksakademien och olika forskningsinstitut sände ut enskilda
och grupper för att studera det nordiska jordbruket.
I denna process spelade lantbruksrådet i Moskva, i
nära samarbete med kollegerna på sovjetiska ambassaden i Stockholm, en aktiv förmedlande roll. En
viktig aspekt var ett tänkt bondejordbruks avsättning av sina produkter och anskaffning av insatsvaror. Bondekooperationen i Sverige och i de övriga nordiska länderna studerades i detalj. LRF och
dess branschorganisationer uppvisade ett betydande
engagemang, med LRF:s ordförande Bo Dockered
som främsta drivande kraft. Studieresor i båda
riktningarna stod på dagordningen, till Ryssland,
men alltmera också i direktkontakt med Estland,
Lettland och Litauen. 1989 började bondejordbruk
bildas, med stöd från högsta ort, inte minst i den
baltiska närregionen. I Estland hade man börjat redan 1987. Storjordbruken ålades att avstå obrukad
eller marginell mark till en fond för detta ändamål.
Länsmyndigheterna fick direktiv och en del pengar
till att stödja etableringen. På det internationella
planet arbetade Sovjetiska lantbruksakademien tillsammans med Världsbanken 1990–1991 fram en
modell för en genomgripande omdaning av de sovjetiska storjordbruken till privatjordbruk, större eller
mindre, enskilda eller i bolagsform.
På miljösidan kom problemen med Östersjöns
hälsa att allt tydligare dominera det svensk-sovjetiska samarbetet. Inom den bilaterala miljökommittén var överläggningarna lugna och till största delen
fokuserade på vetenskapligt utbyte.
Att det fanns skillnader i livsstil och värderingar
märktes på hur chockerad den sovjetiska delegationen var under ett besök 1989, när miljöministern
Birgitta Dahl anlände till en middag i Uppsala
på sin cykel. Inte riktigt ett transportmedel för en
minister enligt det sovjetiska synsättet. Samtidigt,
hemma i Sovjetunionen, var jordbrukets allmänna
miljöproblem föremål för en omfattande diskussion.
Bo Libert, lantbruksråd 1988–1990, lade ner ett betydande arbete på resor och kontakter med forskningsinstitut med denna inriktning. Det resulterade
så småningom i en bok, The Environmental Heritage
of Soviet Agriculture. Han har efter Moskvaperioden
ägnat huvuddelen av sin tid åt dessa frågor, först
inom OECD:s miljödivision, sedan, efter en tid
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på Naturvårdsverket, i motsvarande enhet inom
United Nations Economic Commission for Europe,
UNECE.
Frågan om Sovjetunionens livsmedelsförsörjning
diskuterades fram till 1990 nästan enbart i termer
av eventuellt behov av spannmålsimport. Någon
bulkimport av smör förekom. Kött- och mjölkproduktionen skötte man själv, vid behov med hjälp av
importerad fodersäd. Eller oftast så att man importerade kvalitetsvete till kvarnarna och lät de ganska
varierande egna brödsädskvaliteterna stanna lokalt
och användas som fodersäd. Från 1990 skedde en
total förändring och en omfattande import av kött,
charkuteri- och mejeriprodukter inleddes. Ofta
i lockande konsumentförpackning, något dittills
okänt. Frukt, grönsaker och drycker följde också
med. För livsmedelsföretag ute i världen öppnade
sig en ny stor marknad.
De baltiska republikernas frigörelseprocess kunde från lantbruksrådets perspektiv ses tydligt under
de årliga fiskeförhandlingarna. Inom ramen för de
multilateralt tilldelade nationella kvoterna av olika
fiskslag kunde man bilateralt byta kvoter på bas av
behov och konsumentpreferenser i respektive land.
Traditionellt innebar det ett utbyte av kvalitet, t.ex.
lax och torsk till svenska fiskare mot kvantitet –
större mängder sill och skarpsill till sovjetiska fiskekolchoser i Baltikum. Fram till 1988 var det inga
problem att komma överens. De förhandlingar som
var planerade för en vecka var normalt avklarade
efter två eller tre dagar. Moskva ledde förhandlingarna utan att släppa in representanter för Estland,
Lettland och Litauen. 1989 och 1990 var bilden en
helt annan, med förhandlingarna under veckan huvudsakligen inom den sovjetiska delegationen.

Sovjetunionens upplösning, Jeltsinperioden,
övergripande ekonomiska reformer
Estland, Lettland och Litauen blev självständiga
igen. För att återuppta kontakten med jordbruksforskarna i de tre länderna ordnades i december 1991
en expedition av KSLA och SLU. Den leddes av
KSLA:s preses Valfrid Paulsson och SLU:s rektor
Mårten Carlsson, åtföljda av fakulteternas dekaner
och ett antal institutionschefer m.fl., en grupp som
fyllde en buss. Resan startade i söder i Vilnius och
Kaunas, gick vidare norrut till Riga och sedan via
Tartu till Tallinn. Resan var inte utan logistiska
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äventyrligheter, men allt gick väl. Uppslutningen
från baltisk sida var förväntat massiv. Målet med
resan uppnåddes med råge.
En annan följd av händelserna 1991 kom på fiskeområdet. Sveriges bilaterala avtal med Sovjet skulle
efterträdas av separata avtal med de tre baltiska länderna och Ryssland. Detta arbete var omfattande,
detaljrikt och innebar en stor insats av mötestid.
På miljöområdet ledde bekymren för Östersjöns
hälsa fram till en omförhandlad Helsingforskonvention 1992. Den byggde på ett omfattande arbete
för att kartlägga dels punktföroreningskällor som
storstäders och industriers avlopp, dels de diffusa,
men sammantaget betydande föroreningarna från
jordbruket. En av de konkreta svenskfinansierade
åtgärderna blev BAAP, The Baltic Agricultural

Fiskeförhandlingar i Riga, Lettland, med lantbruksrådet som tolk.
Den svenska delegationen utanför bild: Stefan de Maré, Tommie
Sjöberg. Februari 1992. Arkivfoto.
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Run-off Action Program. Det leddes av SLU och
omfattade Ryssland, Estland, Lettland, Litauen och
Polen. Det inleddes 1993 som ett treårigt program.
Kärnan var konkreta åtgärder för att långt uppe på
land förbättra jordbrukets hantering av stallgödsel,
annan växtnäring och bekämpningsmedel och därigenom minska belastningen på bäckar, åar, floder
och ytterst på Östersjön. Projektet fick efterföljare
och slutfördes 2008. Lantbruksrådet deltog i projektets utformning och sedan med periodvisa konsultinsatser.
I Baltikum reformerades jordbruket genom restitution av marken och själva gårdarna, om de fanns
kvar, till de ursprungliga ägarna eller deras arvingar.
Grundvalen var 1938 års fastighetsregister som hade
bevarats. I Estland kom de först bildade familjejordbruken (från 1987) ibland i konflikt med denna
princip. Processen var besvärlig och utdragen. Den
resulterade i en blandning av familjejordbruk och en
del sammanhållna bolagsjordbruk. De svenska och
övriga nordiska bondeorganisationerna var aktiva
genom maskinleveranser, personkontakter, utbildning och praktikplatser m.m.
Jordbruksdepartementet förstärkte sin Baltikumnärvaro genom ett flitigt Stockholmsbaserat resande
på tjänstemannanivå, och ett antal ministerbesök.
KSLA tillämpade en liknande strategi. För informationsutbyte och samordning hade akademien redan
1989 skapat en Baltikumgrupp, i utgångsläget med
företrädare för akademien, departementet, LRF och
SLU. Efter hand tillkom Lantbruksstyrelsen (senare Jordbruksverket), Skogsstyrelsen, Fiskeriverket,
Lantmäteriet m.fl. Lantbruksrådsbevakningen av
Estland, Lettland och Litauen överfördes 1995 till
en nyskapad tjänst med placering i Warszawa (se
detta avsnitt). För att fylla ett stort behov av bakgrundsinformation om de tre länderna och deras
historia, och ge en överblick över reformarbetet,
tog akademien fram en skrift Baltikum i förvandling
(1999). Arbetet med denna leddes av Gunnar André.
Jordbruksreformerna i Ryssland, inledda 1989,
hade vid årsskiftet 1991/92 kommit en bit på väg.
Ett antal bondejordbruk hade skapats på 8 procent
av jordbruksarealen. Ett demonstrationsfamiljejordbruk, ”Svenska gården”, hade byggts upp utanför
Moskva. Bakom stod Alfa Laval Agri och LRF.
Det större arbetet med att dela upp de sovjetärvda
storjordbruken i fungerande stora och små företag
hade inletts.
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"Wealth of Nations" – polsk gödselstack under BAAP-projektet, april 1994. Foto: Ingemar Nilsson.

Men 1992 påbörjades de övergripande samhällsekonomiska reformerna under ledning av Jegor
Gajdar och Anatolij Tjubajs m.fl. De genomfördes
i ett statsfinansiellt nödläge med ett galopperande
budgetunderskott. Bakom detta stod dels de sociala
programmen, dels stora subventioner till industrin
och till livsmedel/jordbruk. Reformerna innebar
också minskade skatteintäkter. En snabb inflation
urholkade samtidigt pensioner och offentliganställdas löner. Enligt OECD-beräkningar bestod
jordbruksföretagens intäkter 1990 bara till 20–30
procent av produktlikvider för leveranser av vete,
mjölk, grisar, etc. Resten, den dominerande delen,
var transfereringar från den statliga budgeten. Detta
var förklaringen till att de sovjetiska konsumentpriserna på livsmedel kunnat hållas så låga, trots en
ineffektiv produktion.
I reformerna ingick att jordbruket nu skulle klara
sig på egen hand. Detta enorma intäktsbortfall blev
en chock. Alla investeringar upphörde, kolchoser
och sovchoser vegeterade vidare, i bästa fall täckande rörliga kostnader, levande på rost och röta.
Produktionen av mjölk och kött sjönk till hälften
av 1990 års nivå. Ingen kunde eller vågade satsa på
något nytt. Antalet bondejordbruk sjönk, många
övergavs. Verklig fattigdom rådde på landsbygden
under resten av nittiotalet. I denna miljö fanns små
förutsättningar att bedriva samarbete. Det kom
igång igen några år in på 2000-talet, men nu i helt
andra former.
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Reform av det helstatliga sovjetiska skogsbruket
diskuterades under sent åttiotal och tidigt nittiotal.
Man undersökte modeller i väst. Nordiskt bondeskogsbruk fann man svårförståeligt, mycket därför
att jordbruk och skogsbruk inom den sovjetiska
ramen sågs som väsensskilda företeelser. Man fann
det kanadensiska systemet lämpligast för Ryssland.
Staten skulle fortsätta att äga skogsmarken. Man
skulle som tidigare sälja avverkningsrätter till mogen skog. Men man skulle också satsa på att arrendera ut skogsmark under hela produktionscykler.
Den svenska importen av främst massaved från
Ryssland fortsatte öka. Samarbete inleddes mellan
Jordbruks-/Industridepartementet på svensk sida
och t.ex. Komi-området (öster om Archangelsk, mot
Ural) på den ryska. Skogsstyrelsen trädde in som
ledande part i andra Sidafinansierade samarbetsprojekt med Ryssland och Vitryssland. Huvudtemat
var rationellt skogsbruk med miljöhänsyn. Svenska
skogsföretag gick in i brukningsarrenden av nämnd
typ, men också i industrietablering, i första hand
i nordvästra Ryssland. IKEA byggde upp flera industrier. Tetra Pak fann att de endast i egen regi
kunde få fram mjölkförpackningspapper som höll
kvalitetskraven. Av de svenska gröna näringarna var
det mot slutet av 1990-talet skogsbruk och skogsindustri som var den största samarbetssektorn. Det
talades till och med om att ersätta den 1995 indragna lantbruksrådsbefattningen, men nu i form av ett
skogsbruksråd.
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Foto: Erik Cronberg.
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PARIS
Fokus på svensk mat och matkultur i EU
Christer Lagergren

1980- och 90-talen
kännetecknades av en
mängd faktorer och
händelser som kunde
tjäna som underlag
till positiva argument
vid en profilering av
svensk mat och matkultur i EU.
Sverige har haft stora framgångar
Salmonellakrisen i
i Kock-VM, Bocuse d'Or.
Alvesta 1953 hade redan lett till att Sverige
intagit en världsledande position när det gällde salmonellabekämpning. Den bilden kröntes av att
Sverige år 1992 fick i uppdrag av WHO att organisera ett veckolångt seminarium i Malmö kring
salmonellabekämpning. Kronfågels lansering av en
garanterat salmonellafri kyckling i Danmark 1990
väckte också stor uppmärksamhet.
Efter flera års debatt förbjöds 1986 antibiotika
som tillväxtbefrämjare i djurfoder. Det var samma
år som den första brittiska galna kon började dansa
och efter stor turbulens och många otäcka TV-bilder
förbjöds även kadavermjöl som fodertillsats 1986.
Campylobacterkrisen 1987 medförde att Sverige blev ledande när det gällde grundforskning
för att minska problemen med campylobacter.
Listerialarmet 1988 ökade ytterligare fokus på vikten av bakteriologisk kvalitet i livsmedel.
Som ett uttryck för vår traditionella omsorg om
tamdjur, överräckte Ingvar Carlsson 1987 symboliskt den nya djuromsorgslagen till Astrid Lindgren
på hennes 90-årsdag. År 1989 grundade cancerläkaren Karl-Henrik Robèrt stiftelsen Det Naturliga
Steget, som har initierat yrkesföreningar inom miljöområdet och överbryggat vetenskapliga motstridigheter genom konsensusdokument. Det Naturliga
Steget har rönt mycket stor uppmärksamhet världen
över och 2000 fick Karl-Henrik Robèrt ta emot The
Blue Planet Prize, ”Miljöns nobelpris”.
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1992 antog LRF sitt konsumentpolitiska program ”Sveriges bönder på väg mot världens renaste
jordbruk”. Det utgör ett löfte från Sveriges bönder
till Sveriges konsumenter att kontinuerligt förändra
produktionsmetoderna, så att de mer och mer överensstämmer med naturens lagar och anpassas till
kretsloppstänkandet.
1983 tog Tore Wretman initiativet till tävlingen
Årets kock bland professionella matlagare. Den tävlingen har starkt ökat matlagningsintresset, vinnarna har fått allt högre prestige och kockyrket har blivit alltmer eftertraktat. Svenska deltagare har under
åren nått stora och uppmärksammade framgångar
i olika kocktävlingar – i Norden, Europa och även
globalt, som i Kock-VM, Bocuse d’Or.
När mellanölet försvann från de svenska butikshyllorna 1977 förlorade bryggerinäringen mycket av
marknadens intresse. Samtidigt tvingade detta de
svenska processteknikerna att utveckla sina kunskaper för att kunna brygga smakrika och karaktäristiska öl trots begränsad alkoholhalt. Detta ledde till
att svenska bryggerier så småningom började vinna
internationella öltävlingar. Vid VM i Birmingham
vann Pripps Blå, klass II, en guldmedalj 1990, och
Carnegie Porter, klass II, vann guld 1992.
När Margareta Winberg blev jordbruksminister
1994 med Pia Enochsson som statssekreterare, började de båda planera för en ny lantbruksrådstjänst,
stationerad på Sveriges ambassad i Paris. De ansåg
att Sverige hade en delvis unik syn på livsmedelsproduktion, djurmedicinering, djuromsorg, miljö
och natur, etc., som de ville lyfta fram internationellt. Den nya befattningshavaren skulle inte ägna
sig åt traditionella lantbruksrådsuppgifter, som att
bevaka och rapportera om värdlandets jordbrukspolitik, utan istället aktivt marknadsföra svensk mat
och matkultur i hela EU. Stationeringen i Paris var
rent strategisk, mitt i matkulturens lejonkula.
Förslaget presenterades i ett antal fora, bestående
av yrkesmässigt sammansatta grupper av rådgivare

103

eller samtalspartners. Jordbruksdepartementets rådgivargrupper kom fram till att idén var positiv och
värd att sjösätta, så nu gällde det att hitta en person
med passande kvalifikationer kunskaps- och erfarenhetsmässigt och med goda språkkunskaper. Mot
bakgrund av hans tidigare tjänstgöringar på LRF,
Kronfågel, Svensk Fågel och Pripps samt hans långa
utlandserfarenhet blev Christer Lagergren utvald
till den nya tjänsten som lantbruksråd vid ambassaden i Paris, med hela EU som arbetsfält.
”Det nya lantbruksrådet ska aktivt marknadsföra
svensk mat och svensk matkultur i EU och inte ägna
sig åt att samla in jordbruksstatistik och besöka lantbruksutställningar som de traditionella lantbruksråden”, sade Margareta Winberg i sitt tal på LRF:s
riksstämma 1995.

Uppdraget i praktiken
För att ett marknadsföringsbudskap ska anammas
av målgruppen bör det stämma med målgruppens
kunskaper, attityder eller förutfattade meningar.
Bygger man sitt budskap på denna bas så går det
att tillföra komponenter som logiskt bygger vidare
på och kompletterar den ursprungliga informationen på ett trovärdigt sätt. Christer Lagergrens
dilemma när han skulle marknadsföra svensk mat
och matkultur i EU, var att dessa två företeelser i

stort sett var okända utanför Sverige – undantaget
smörgåsbordet. Det fanns ingen ”image” som han
kunde bygga vidare på så han måste hitta något som
målgruppen redan hade någon mening om eller attityd till. Det mest naturliga blev att utgå från den
befintliga uppfattningen om Sverige och svenskarna
ute i Europa.
Alltså frågade Christer Lagergren under olika
föredrag sina åhörare vad de visste om Sverige och
svenskarna, varvid de ofta nämnde midnattssolen.
På frågan om när det finns midnattssol, svarade de
tvekande att det är väl på sommaren…? Nästa fråga:
Hur ser det då ut på vintern? Med förfärade uttryck i
ögonen utbrast åhörarna ”hu, är det mörkt lika länge
då?” Efter att Lagergren bekräftat att det förhåller
sig så med vintermörkret, undrade åhörarna hur de
blir som måste leva så länge i mörkret, varpå lantbruksrådet undrade om de kände några svenskar och
om dessa skilde sig mycket från deras andra vänner?
”Ganska snart kunde jag sammanfatta (ovetenskapligt men tänkvärt) att målgrupperna tyckte att
vi svenskar ofta var fåordiga, tystlåtna och socialt
otränade men samtidigt pragmatiska och effektiva.
Vi var fixerade av säkerhet och kvalitet och måna om
att åstadkomma resultat. Vi ansågs vara ärliga; i synnerhet när det gäller affärer. Samtidigt var vi lättlurade och våra chefer ansågs ha svårt att fatta beslut.
Vi led av någon sorts konsensusnoja, där alla skulle

Svensk mat och svensk matkultur var okända företeelser i EU – med undantag för smörgåsbordet. Foto: Holger Ellgaard [CC BY-SA 4.0].
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få vara med och tycka. Dessutom var vi oerhört
konflikträdda. Vi var vanligen dåligt bevandrade i
konst, historia och litteratur och ofta okunniga om
vår egen familjs historia bara några få generationer
bakåt i tiden. Vi värnade om miljön och älskade att
vara ute i naturen, där vi gärna ägnade oss åt någon
sport. Slutligen ansågs vi sakna empati och spontanitet men betraktades ändå ofta som besserwissrar.”
Stämde den här uppfattningen om oss svenskar?
Och om den stämde, hur hade det kunnat bli så?
Detta blev viktiga frågor för Christer Lagergren att
ta sig an i sitt arbete.
Genom att tjänsten i Paris var ett regeringsuppdrag öppnades många dörrar. Lantbruksrådet kunde
i princip kontakta vilken expert inom vilket område
som helst, för att fördjupa sig i deras expertområden
eller testa hypoteser på dem, utan att bli avvisad.
”På så sätt fick jag våra karaktärsdrag bekräftade
och kunde härleda orsakerna till att de uppkommit.
Jag byggde helt enkelt en tvärvetenskaplig bild av
vår karaktär och tillämpade sådana discipliner som
historia, geografi, klimatologi, genetik, bakteriologi,
demografi, retorik, demokrati, gastronomi, djurhållning och etnologi.”
När dessa discipliner fick ge en bakgrund till
svensk mat och matkultur, gick det att visa att det
svenska sättet att producera livsmedel och de relativa fördelarna med detta sällan var resultatet av
en väl genomtänkt strategi, utan att det helt enkelt
tillkommit genom en viss form av ”marketing by
accident”. Det blev en ödmjukare och mer lättsmält
bild att förmedla vid lantbruksrådets föredrag i olika
europeiska sammanhang under åren.
Djuromsorgsfrågorna var viktiga inom EU (se
också Brysselavsnittet). Vid ett tillfälle förmådde
Margareta Winberg köttföretaget Scan att köra
ned en av sina hypermoderna gristransportbilar till
Bryssel, så att hon tillsammans med djurrättsaktivisten Brigitte Bardot och EU-parlamentarikern Marit
Paulsen kunde demonstrera den svenska djuromsorgen för sina ministerkollegor. På fransk radio skojade man då om att svenska grisar reser bekvämare
till slakteriet än franska arbetare till jobbet. Vid ett
tillfälle viskade en spansk kollega till Margareta
Winberg: I wish I were a Swedish pig.
En viktig möjlighet att nå ut uppstod då Annika
Söder var pressansvarig på Utrikesdepartementet.
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Hon inbjöd Christer Lagergren att tala vid ett av
mötena med de olika ambassadernas presschefer.
Detta ledde i sin tur till boken ”Laddningen” i svenska livsmedel, som också gavs ut på engelska, franska
och tyska och gjordes tillgänglig för en större krets
intresserade genom Svenska Institutet.
Lantbruksrådets månadsvisa ”Parisrapporten”
skickades till Jordbruksdepartementet för delgivning till en växande skara befattningshavare på departement, ambassader, statliga verk, institutioner,
branschorganisationer, företag, forskare m.fl. Han
samarbetade också med ”Food from Sweden” och
deltog i deras olika evenemang.
Inom industri och företag ställer man vanligen
upp mätbara mål för verksamheten, men för detta
arbete lät det sig inte göras. Eventuella förändringar i attityder eller exportsiffror var svåra dels att
ta fram, dels att härleda grunden för. Istället fick
Christer Lagergren sätta som mål att åstadkomma
ett visst antal opinionsbildarkontakter, fåpersonskontakter (t.ex. för att bygga nätverk, planera projekt eller endast entusiasmera) och framträdanden
(t.ex. hålla föredrag i olika sammanhang). Under
treårsperioden hann han med drygt 100 opinionsbildarkontakter, närmare 700 fåpersonskontakter
och ett 100-tal föredrag i olika EU-länder och på
olika språk.
1998 upphörde lantbruksrådstjänsten i Paris.
Varför frågar sig säkert läsaren? Jordbruksdepartementet hade, av skäl som inte redovisas här, bestämt
sig för att fortsättningsvis arbeta med frågorna på
annat sätt. En del av de upparbetade kontakterna
kom att leva kvar genom de nätverk som skapats under de tre åren tjänsten funnits. Sådana måste dock
ständigt underhållas för att vara aktuella.
Som framgår i denna skrift finns idag en tjänst
som lantbruksråd i Peking med uppgift att sälja
svensk mat. Regeringen har uttalat ambitioner att
utveckla arbetet med bl.a. export av svenska livsmedel till ytterligare någon eller några stationeringsländer och med de kvalitéer vad gäller svenska
matprodukter som utgjorde grunden för tjänsten i
Paris. Det kan finnas anledning att i det arbetet dra
lärdom av de erfarenheter som åren med ett svenskt
lantbruksråd i Paris gav. Några av dessa finns redovisade i boken Visst kan Sverige och svenskhet bli
säljargument av Christer Lagergren.
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WARSZAWA
Sjulandsuppdrag med östutvidgning i fokus
Jan Henrik Amberg

Knappt hade Sverige klivit in över tröskeln till den
Europeiska unionen den 1 januari 1995, förrän nästa kandidatkull bankade på den attraktiva porten.
Denna så kallade östutvidgning kom att utgöra den
största expansionen i unionens historia. Med Sverige
uppgick unionen till femton medlemmar, tolv år senare bestod gemenskapen av tjugosju europeiska stater – tio från före detta östblocket samt Cypern och
Malta. Sedan dess har även Kroatien anslutit sig.
Förhandlingar förs i dag med fem länder på Balkan.
Efter 1995 års EU-utvidgning med Sverige, Finland
och Österrike kom dagordningen, inte bara i Bryssel
utan också i unionens huvudstäder, i stor utsträckning att domineras av arbetet med östutvidgningen.
Bland de viktigaste punkterna på denna dagordning
fanns jordbruksfrågorna.
Det var i syfte att försöka besvara de många och
ofta svåra frågorna kring de utmaningar som östutvidgningen innebar för jordbruks- och livsmedels-

marknaden i EU – och därmed också i Sverige, som
nyligen blivit medlem – som Jordbruksdepartementet
1995 beslöt inrätta en tjänst som lantbruksråd med
placering i Warszawa och med sidoackreditering i ytterligare fem av östutvidgningens tio länder: Estland, Lettland och Litauen, Tjeckien och
Ungern. Lantbruksrådet skulle även täcka Ryssland,
om än i begränsad omfattning. Bevakningen av
Ryssland kom av resursskäl att bli tämligen sporadisk och begränsad till regelbunden men översiktlig
distansrapportering och stöd vid officiella besök.
Det var naturligt att placera tjänsten i Polen, som
var det största jordbrukslandet bland de aspirerande
EU-länderna, och mycket av arbetet kom också att
fokusera på utvecklingen i Polen. Man förutsåg tidigt att landet skulle spela en viktig roll i den utvidgade unionen och då inte bara i förhållande till
jordbrukspolitiken.

Gårdsbesök i Litauen 1996. Lantbrukarparet och Jan Henrik Amberg (med kamera i hand) tillsammans med en representant från den
litauiska jordbruksorganisationen (damen i gult). Arkivfoto.
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Hos lettisk grisuppfödare (nr 2 från vänster) 1996. Dennes föräldragård konfiskerades i samband med kollektiviseringen efter andra världskriget. Då han fick tillbaka gården i början av 1990-talet övergav han sin karriär som professor i kärnfysik vid universitetet i Riga och byggde
upp en exemplarisk grisfarm efter att ha köpt böcker om grisuppfödning på ett antikvariat i Riga. Foto: Jan Henrik Amberg.

Inriktningen på den nya tjänsten i Warszawa
kom därför att bli något annorlunda än för de traditionella lantbruksråden. Arbetet från den polska
huvudstaden innebar framför allt att analysera de
sex kandidatländernas jordbrukspolitik med fokus
på EU-anpassningen, snarare än att följa jordbruksoch livsmedelsproduktionen, spannmålsskördar,
nötkreatursavel och annat som traditionellt varit
ett lantbruksråds dagliga uppgiftsämnen. Arbetet
handlade också om att etablera en bilateral dialog
med ländernas regeringar om EU-harmonisering
och att analysera konsekvenserna för den framtida
gemensamma jordbruksmarknaden av de reformer
som kandidatländerna genomförde. Det var samtidigt viktigt att bidra till att öppna dörrar för centrala
svenska aktörer inom politik och förvaltning, näringsliv och jordbrukskooperation. De nya ländernas
jordbruks- och livsmedelsmarknader höll på att expandera mycket snabbt och det var betydelsefullt att
såväl kunna lämna adekvat analys av utvecklingen
och information om rådande förhållanden som att
kunna ge understöd till svenska aktörers ansträngningar att komma in på de nya marknaderna och
bidra till långsiktiga svenska investeringar.
Det bilaterala besöksutbytet under 1990-talets
andra hälft var därför mycket intensivt. Jordbruksministern och statssekreteraren i Jordbruksdepartementet besökte under denna tid samtliga
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kandidatländer – ofta flera gånger – och kandidatländernas jordbruksministrar avlade frekventa besök
i Sverige. Studiebesök arrangerades, både för kandidatländernas regeringskanslier, nationella sektorsorganisationer och enskilda experter. Intresset
för svenska erfarenheter var stort, också därför att
Sverige själv nyligen fått anpassa arbetssätt och
förvaltning till unionsmedlemskapet. Det var viktigt att medverka till att relevanta svenska myndigheter, institutioner och sammanslutningar med
Jordbruksverket och LRF i spetsen, kunde etablera
värdefulla och långsiktiga kontakter med sina motsvarigheter och med inflytelserika interlokutörer i de
kommande EU-länderna.
I arbetet ingick viktig främjandeverksamhet och
dörröppnande också till förmån för andra svenska
aktörer, inte minst kommersiella. Det fanns en nyfikenhet hos svenska exportörer, men också en rädsla
och en förklarlig brist på kunskap. De nya länderna
och deras snabbt expanderande marknader var intressanta, men samtidigt på många sätt annorlunda
och ofta svårgenomträngliga. Erfarenheterna från
svensk livsmedelsexport var också begränsade och
utvecklingen på 1990-talet hade ofta gått svindlande snabbt i de nya marknadsekonomiska demokratierna. Många svenska aktörer såg sig snart
omsprungna av stora tyska och franska konglomerat
som snart hade mutat in de mest lukrativa delarna av
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de nya och expansiva marknaderna. Konsekvenserna
av detta kan man än i dag se i hur marknaden domineras av många av de distributionskedjor som var
tidigt ute i dessa EU-länders livsmedelssektorer.
Av de tolv central- och östeuropeiska länder
som kom att bli EU-medlemmar den 1 maj 2004
(Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen,
Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern), respektive den 1 januari 2007 (Bulgarien och Rumänien),
var majoriteten (tio) länder med ett förflutet bakom
järnridån i det forna östblocket. Det var länder som
tack vare kommunismens fall 1989–1991 äntligen
kunde ansluta sig till den fria västvärlden och påbörja en mödosam väg mot demokrati och marknadsekonomi – en väg som många menar fortgår än
i dag, snart tre decennier senare. Det var dock inte
bara länderna i det forna östblocket som tvingades
anpassa sig till demokratins och marknadsekonomins ofta hårda krav. Även EU fick anpassa sig till
en ny verklighet med en medlemskrets som hade
andra erfarenheter. Unionen var inte längre en sammanslutning av västeuropeiska stater med liknande
utgångspunkter. Den var nu en familj med medlemmar som kom från en väldigt annorlunda värld, som
inte bara hade andra erfarenheter utan också ofta
andra värderingar – något som vi tydligt får erfara
än i dag. Östutvidgningen var ett experiment som
saknade historiska förlagor att luta sig mot och ingen
kunde förutse vilka konsekvenser som skulle följa i
dess kölvatten, också på jordbruksområdet.
Östutvidgningen var den enskilt största utökningen av EU-familjen i unionens historia och tog
mycket kraft och resurser, men den innebar samtidigt en historisk återförening av Europa. Det var inte
bara den tyska återföreningen i oktober 1990 som
var historisk, utan också det faktum att alla Europas
länder – för första gången sedan andra världskriget
bröt ut ett halvt sekel tidigare – tillsammans kunde
bestämma om sitt öde och göra det inom ramen för
en gemenskap som under tiden skapats av länderna
i västra Europa.
Den långa EU-anslutningsprocessen hade inletts
mycket snart efter murens fall. Redan i september
1989 undertecknade Polen, utvidgningskretsens
största land, ett handelsavtal med EG (Europeiska
gemenskapen, senare EU). Några månader senare
kungjordes landets avsikt att söka medlemskap i
EG. Snart följde andra central- och östeuropeiska
länder efter, jämte Cypern och Malta.
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En av de många frågor som ställdes – och farhågor som restes – var hur den gemensamma
marknaden och inte minst den gemensamma jordbrukspolitiken skulle klara av att absorbera de nya
medlemsländernas ofta mycket omfattande och
i största utsträckning nyligen avkollektiviserade
jordbruks- och livsmedelssektorer. Att analysera
och prognosticera detta var en av lantbruksrådets
viktigaste, men kanske också svåraste, uppgifter.
Bland europeiska politiker, också svenska, och i media uttrycktes emellanåt en påtaglig rädsla för vad
som skulle hända när EU (som man ofta beskrev
det) ”plötsligt skulle dränkas av billiga och dåliga
livsmedel från länderna i det forna östblocket”. Om
de nya ländernas jordbruksproduktion expanderade
skulle det kunna hota den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och tvinga unionen till drastiska
kursändringar. Detta var en oro som var utbredd och
i uppdraget som lantbruksråd ingick att inte bara
försöka svara på denna svåra fråga, utan också initiera en dialog med kandidatländerna.
Utvidgningen utökade antalet konsumenter
inom unionen med 100 miljoner, samtidigt som antalet jordbrukare i Europa fördubblades. Det fanns
mot denna bakgrund en stark oro för att den dittillsvarande gemensamma jordbrukspolitiken, med
dess omfattande och över lång tid inarbetade jordbruksstöd, inte skulle klara av budgettrycket och
behöva begränsas – något som många gamla EUländer vände sig emot, inte minst Frankrike. Man
insåg tidigt att de omfattande skillnaderna i struktur, organisation, politik och produktivitet mellan
EU-länderna och kandidatländerna skulle kräva
stora omstruktureringar.
Men det fanns stora skillnader också mellan
kandidatländerna. De flesta kandidatländer (Polen
och Slovenien undantagna) kom ju direkt från en socialistisk planekonomisk värld med omfattande kollektivjordbruk, centralstyrda kvoter och mestadels
låga priser med svag korrelation till produktionsoch distributionskostnader.
Polen var bjässen i gruppen. Landet var större
än de övriga kandidatländerna tillsammans och
samtidigt avvikande med tanke på att den stora
jordbrukssektorn till största delen hade förblivit
privat och bestod av en fragmentiserad jordbruksstruktur, med rötter från tiden före andra världskriget, som hade överlevt kommunisttiden. Största
delen av det polska jordbruket utgjordes därför av
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Professorsskötta grisar. Foto: Jan Henrik Amberg.

mycket små enheter och de flesta polska bönder
bestod av självhushåll. Samtidigt nådde endast en
mindre del av jordbruksproduktionen marknaden
och skulle så småningom kunna omfattas av CAP.
Inkomstnivåerna var också mycket lägre i de kommande medlemsländerna. Som lantbruksråd stod
man inför uppgiften att försöka analysera hur marknaden på sikt skulle kunna påverkas och hur landsbygdsstrukturen skulle komma att förändras. Fanns
inte en risk att de polska regeringarnas behov av att
hantera en ofta galopperande arbetslöshet – till följd
av marknadsekonomins införande och de statliga
produktionssektorernas successiva sönderfall – skulle medföra en konservering av strukturen på landsbygden och på sikt utgöra en potentiell grogrund för
ett utbrett socialt missnöje när samhällsgapet mellan
stad och land ökade? Man får betänka att det 1995
fanns två miljoner småjordbrukare i Polen och över
en miljon arbetslösa på landsbygden.
Polen var sålunda inte bara störst men också avvikande genom sin dominerande privata jordbrukssektor. Det kan måhända tyckas att reformerna
borde vara lättare att genomföra i ett land som hade
kvar ett privat jordbruk än i länder där kollektivjordbruk varit dominerade (som i de baltiska staterna, i
Tjeckien och i Ungern). Men att genomföra strukturreformer är svårast i ett land som redan har privat
jordbruk. Skulle de polska bönderna, efter att med
umbäranden ha lyckats övervintra den kommunistiska epoken, i en ny tid av frihet tvingas ge upp sina
jordbruk även om de var små och sällan särskilt lönsamma? Den samhälleliga strukturen från tiden före
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andra världskriget hade i stor utsträckning bevarats.
Under den korta mellankrigstiden hade Polen inte
hunnit slutföra nödvändiga rationella landreformer.
När Polen 1939 ockuperades av Nazityskland och
Sovjetunionen, bodde tre fjärdedelar av befolkningen på landsbygden och de allra flesta var bönder
eller beroende av jordbruket. Nästan två tredjedelar
av jordbruksenheterna bestod av mindre än 2 hektar. Denna fragmentisering kvarstod fram till 1989,
trots efterkrigstidens kollektiviseringsförsök (kollektivjordbruken var koncentrerade främst till de
nya polska landområdena i västra delarna av landet
och de sista försvann 1994). Än i dag finns nästan
1,5 miljoner enskilda bönder och en medelareal på
knappt 12 ha (1995 var antalet jordbruk 2 miljoner
och med en genomsnittsareal på drygt 7 ha).
I de baltiska länderna, som under kommunisttiden ingick i Sovjetunionen, i Tjeckien (liksom i
Slovakien) och i Ungern var läget annorlunda. Här
dominerade kollektivjordbruk (95 procent av den
tjeckoslovakiska jordbruksarealen före 1990, 90 procent av den ungerska och motsvarande siffror för de
baltiska staterna). Fragmentiseringen och omfattningen av självhushåll innebar därför att jordbrukets andel av BNP inte nödvändigtvis var mycket
större i Polen än i de övriga kandidatländerna (1996
var siffran för Polen 6 procent, i Ungern 5,8 procent, Tjeckien 4,8 procent – samma som Slovakien,
Estland 6,3 procent, Lettland 7,2 procent och
Litauen 12,8 procent).
I slutändan får nog konstateras att de flesta av
farhågorna lyckligtvis inte kom att besannas. Både
EU-15 och CAP överlevde östutvidgningen. EUinträdet har överlag haft en positiv inverkan på ländernas jordbrukssektorer, mycket tack vare det omfattande fondstöd som länderna kom i åtnjutande av
(främst Polen, som i dag är unionens största mottagare av strukturfondmedel), och för landsbygden
i stort. Polens och Sloveniens relativt konsoliderade
jordbruksstrukturer med dominerande småjordbruk
visade sig trots allt ha varit en fördel, inte minst i
Polen med en ofta positiv marknadsanpassning.
Samtidigt utgör så kallad ”dual farming structure”,
som alltjämt finns i flera av de andra nya medlemsländerna, en fortsatt utmaning att tackla. Många
småbönder där är för små och saknar nödvändig erfarenhet för att klara konkurrensen, samtidigt som
de större enheterna alltjämt lider av kollektivarvet
och av kvarvarande strukturella svagheter.
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WASHINGTON I
USA och Kanada som arbetsfält
Fredrik Daveby

Detta är det första av två perspektiv på rollen som lantbruksråd i Washington, delat av ett lantbruksråd som
arbetat där.

Hur bevakar man en hel kontinent?
Det är en av de första frågorna som dyker upp i
huvudet när erbjudandet kommer från departementsledningen om tjänsten som lantbruksråd i
Nordamerika. Egentligen är det en märklig fråga
med tanke på att även jag med stort intresse under

många år hade tagit del av lantbruksrådens rapporteringar i allmänhet och från Nordamerika i synnerhet. För konsumenten av information är det en
ickefråga hur man gör, medan det för producenten är
närmast existentiellt. Svaret var, är och förblir detsamma. Man tar sig an uppgiften bit för bit.
Den delen av uppdraget som avser analys av ett
politiskt skeende, en opinion eller en marknadsutveckling försvåras självfallet av det synsättet.
Motpolen är vikten av överblick, öra mot marken
och kontakter med andra som har intresse av att följa

Kontakter och nätverk är av avgörande betydelse för att kunna analysera det politiska skeendet och branschens utveckling. Arkivfoto.
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samma fråga. Ett lands investering i diplomatiska
specialister är just detta. Till skillnad från karriärdiplomater inom utrikesförvaltningen ges lantbruksråden mer tid för fördjupning som med rätta också
förväntas innebära specifik och fördjupad kunskap
i ämnet. Det är också rimligt att förvänta sig att
kontaktytorna i stor utsträckning ärvs mellan befattningshavarna, vilket bidrar till att analysförmågan består även när man byter bemanning. Att ärva
kontakter, förvalta dem och att utveckla nya är viktigare än allt annat de första 100 dagarna. Ja, kanske
till och med de första 200.
Vad gör ett svenskt lantbruksråd i Nordamerika?
Det enkla svaret: samma sak som på de flesta andra
ställen. Det bör dock tilläggas att de senaste tjugo
åren har det inte funnits någon specialistbemanning
på området vare sig i USA eller i Kanada.
Ett något mer utvecklat svar och en tydligare beskrivning av historien visar på markanta skillnader i
vissa avseenden. Störst skillnad utgör nog det faktum
att skog, skogsindustri och vidhängande miljöfrågor
var en mycket uttalad del av bevakningsområdet. För
tiden mellan 1995 och 1996 var tjänsten till och med i
sin helhet underställd Näringsdepartementet. Detta
efter att den nytillträdda regeringen valt att flytta de
skogliga frågorna från Jordbruksdepartementet till
Näringsdepartementet.
Förutom att vara ett stöd för departement och
myndigheter var det en uttalad uppgift att stödja
berörda branscher och intresseorganisationer. Det
gällde i stor utsträckning lantbrukets föreningsrörelse, övriga företrädare för lantbruk och livsmedelsindustri, skogens och skogsindustrins intressenter samt inte minst miljörörelsen i dess olika former.

Kunde amerikanerna lära oss något?
Vad kunde vi lära oss av nordamerikanerna när
det gällde miljöfrågor? Frågan var inte ovanlig och
byggde ofta på en felaktig tro att Europa i allmänhet
och Sverige i synnerhet har ett starkare skydd för
miljö och bättre incitament för hållbarhet. Dagens
dieselskandal med VW-koncernen vid skampålen
både i USA och Europa är ett bra exempel på att det
än idag finns områden där USA har en väsentligt
starkare miljölagstiftning än något land i Europa.
Under nittiotalet var det främst inom skogsbruket
som det fanns ett stort svenskt intresse av att ta del
av miljölagstiftningen i såväl USA som i de kana-
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densiska provinserna. Skyddet för vattendrag var
kanske den mest påtagliga skillnaden.
USA och Kanada är väl ganska lika? Både ja och
nej. Om vi inskränker oss till de areella näringarna
så föreföll bägge länderna oftast hamna på samma
sida i handelspolitiska frågor. Inom det skogliga området var det dock närmast en ständig tvist under
nittiotalet rörande den fria rörligheten för sågade
trävaror. USA framstod som extremt protektionistiskt och gjorde allt i sin makt för att skydda sin inhemska industri från framförallt import från British
Columbia. Från kanadensisk sida får det nog anses
vederlagt att avverkningsrätter såldes till den inhemska industrin av provinsmyndigheterna till mycket
låga priser. En avgörande skillnad var och är alltjämt
att skogsmark i Kanada i huvudsak ägs av samhället, företrädesvis av provinserna. Skogspolitiken var
därmed i huvudsak en provinsiell fråga i Kanada
vilket gjorde den både svår och extra komplex att
bevaka. I USA ägs huvuddelen av skogsmarken av
privatpersoner och företag.
Var direkta handelsfrågor en del av jobbet? Visst
var det så. Svensk Fontinaost som fastnat i tullen
i New York eller svensk havre som det inte gick
att få tillstånd för att lasta av i en importhamn i
södra USA. Den svenska vodkans frammarsch
i USA under åttiotalet hade säkert också hjälp.
Lantbruksrådens betydelse ska dock inte överdrivas.
Genom EU-medlemskapet förändrades delvis
rollen som bevakare och svensk representant på
plats i det land som av många, åtminstone fram till
nu, betraktats som frihandelns förespråkare nummer ett. Detta om möjligt något oförtjänt goda rykte
krävde god kunskap på plats för att analysera och
bedöma. Under åren inför GATT-avtalet 1994 rapporterades mycket om processen, tagna positioner
och möjliga vägar framåt.
Spelade det någon roll för lantbruksrådet vem
som var president i USA? Utan tvekan, ja. Mer tur
kan man inte ha än att komma till sin position samtidigt som det är skifte vid makten. Efter 100 dagar på posten installeras en ny president i USA. Bill
Clinton hade vunnit valet 1992 och en ny uppsättning människor skulle leda den politiska delen av
verksamheten. Flyttlassen kom i strid ström under
hela första halvåret 1993. Flera Sverigevänner och
upparbetade kontakter befordrades under resans
gång. Clintonadministrationens politiska agenda
låg närmare Sveriges ståndpunkter än någon tidi-
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gare presidents. Detta oavsett styre i Sverige, skulle kare från Sverige möjlighet till direktkontakt med
jag säga. Intresset för miljöfrågor och hållbarhet var beslutsfattare och andra intressenter antingen i spepåtagligt och det var utan tvekan ett ömsesidigt in- cifika frågor eller i mer generella termer.
tresse att samarbeta just där. Miljörörelsen i USA
Där ingick också ett moment av att lyfta fram
fick med Clintonadministrationen ett större infly- svensk mattradition och svensk design. Det exotiska
tande och vårt nätverk och samarbete med dessa i detta var också ett sätt att skapa ett intresse även
NGOs blev mycket betydelsefullt.
för den medföljande då det var vanligt förekomFörändrades rollen som lantbruksråd beroende mande att till middagar bjuda in kontaktpersonen
på vem som hade regeringsmakten i Sverige? Jag med respektive. Det var nog ingen annanstans i den
hade förmånen att inneha uppdraget som lantbruks- svenska representationen där det uteslutande bjöds
råd under såväl borgerligt som socialdemokratiskt på svensklagad mat med möjlighet att få recepten
styre. Det var en påtaglig skillnad men förmodligen med sig hem.
Hur är det att vara verksam inom Utrikesinte alls kopplat till respektive regering i sig utan till
det faktum att den socialdemokratiska regeringen departementets organisation på uppdrag av ett annat
efter en folkomröstning hade att hantera ett EU- departement? På en större ambassad är detta inget
inträde den 1 januari 1995. Detta krävde ett extraordinärt fokus på den inre
marknaden och EU:s jordbrukspolitik.
Ett antal lantbruksrådsposter drogs in
i samband med detta och det påverkade bevakningen även i Nordamerika
där huvudmannaskapet övergick till
Näringsdepartementet. Bevakningen
övergick till att i huvudsak avse skog,
skogsindustri och därtill vidhängande
miljöfrågor.
Hur utnyttjade näringslivet, organisationer och myndigheter förekomsten av lantbruksråd i Nordamerika?
Som man ropar får man svar, brukar
det heta. Det gällde i högsta grad de
externa avnämarna av information från
lantbruksrådet. En, som jag uppfattade
det, lång tradition av regelbunden öppen rapportering till intresserade även
utanför statsapparaten resulterade också
i många frågor och engagemang. Detta
ledde inte sällan till att informationsmottagarna själva ville ta del av företeelser av särskilt intresse i Nordamerika.
Alla lantbruksråd i Nordamerika kan
göra tillägg i sina arbetsbeskrivningar
avseende erfarenheter från resebyråbranschen. Besök från departement,
myndigheter, intresseorganisationer,
Sveriges Riksdag, skogsindustri och
livsmedelsindustri var vanligt förekommande. Mycket av den representation
Miljöfrågor i fokus. Här studeras ekologisk bomullsodling i fält (Texas 1992).
som förekom var till för att ge besöArkivfoto.
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ovanligt. Vid beskickningen i Washington D.C., som
vid den tiden var Sveriges största ambassad, var en
betydande del av personalstyrkan på ett 50-tal personer representanter för andra departement än UD.
Försvarsmakten var företrätt av representanter från
flertalet vapenslag. Arbetsmarknadsdepartementet
och Finansdepartementet var företrädda på samma sätt som Jordbruksdepartementet och senare
Näringsdepartementet. Därtill hade Sveriges tekniska attachéer och dåvarande Exportrådet bemanning på plats. Det bör i detta sammanhang påpekas det stora värdet i att också ha en lokalanställd
assisterande medarbetare. Möjligheten att ordna
besöksprogram, vara uppdaterad på tullregler och
inte minst för att upprätthålla en ständig bemanning på kontoret i en tid då varken mobiltelefoner
eller internet var arbetsredskap, var ovärderligt för
effektiviteten i arbetet.
Det var mycket stimulerande att både arbeta i
den blandning av kompetenser som ambassaden
utgjorde och att arbeta nära den grupp av karriärdiplomater, som samtliga hade toppbetyg och diplomatskola i bagaget och därtill oftast en bakgrund
med flera tidigare posteringar innan de nådde åtråvärda positioner på ambassaden i Washington D.C.
I en miljö där alla gått samma skola, alla bedöms

utifrån samma kriterier och alla tävlar om samma
jobb skapas en speciell kultur. Det kunde ha både
sina positiva och negativa sidor. Än idag kan det i
media refereras tveksamheter bland diplomater när
en tidigare minister eller partiledare blir utnämnd
till ambassadör. Med all respekt, jag är fast övertygad om att dessa personers kompetenser kan vara väl
så värdefulla i en ambassadörsroll. Det gör dock att
konkurrensen blir större om de mest eftertraktade
tjänsterna och bland de som är högst på stegen.
Borde Sverige återbesätta tjänsten som lantbruksråd i Nordamerika? Det beror på, skulle jag
säga. Det är mycket en fråga om i vilken utsträckning som Sverige vill spela en ledande roll inom
skog, skogsindustri och hållbarhetsfrågor globalt. Ur
handelssynpunkt lär både EU och den ordinarie utrikesförvaltningen göra ett fullgott jobb för en fungerande handel med livsmedel och övriga jordbruksprodukter. Men för skogen och dess produkter finns
inte alls det intresset inom EU. Det kan till och med
vara så att i ett EU med många länder som i första
hand är konsumenter av skogsprodukter kan fokus
bli ett annat än det som gynnar producentländerna
i norr. Här finns en kontaktyta med Nordamerika
som inte får underskattas och som bör upprätthållas
även i dagens digitala värld.

En ambassad är ett lag med olika kompetenser och ett gemensamt mål (VM 1994). Fredrik Davelid längst till höger. Arkivfoto.
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WASHINGTON II
Erfarenhetsutbyte och bondesamverkan
Christina Furustam

Detta perspektiv på rollen som lantbruksråd i Washington ges ur LRF:s synvinkel. LRF har under ett tidigt skede delfinansierat denna, för svenska bönder, så
viktiga utkikspunkt.

Var tid, sitt behov och sitt lantbruksråd
Just nu finns flera anledningar för Sverige att ha
personer med kunskap om jord- och skogsbruk på
ambassader runt om i världen.
I november 2015 kunde LRF:s styrelse i samband med en studieresa till USA och Kanada lyssna
till Danmarks lantbruksråd, Anna de Klauman.
LRF hade arrangerat ett internseminarium och fick
hjälp av den svenska ambassaden i Washington.
De Klauman berättade där om sitt arbete och sina
erfarenheter av Washington och den amerikanska
livsmedelsmarknaden med goda insikter om USA
men också djupa kunskaper om den danska livsmedelsbranschens behov.
Det finns inget att klaga på när det gäller mottagandet på svenska ambassaden. Värdskapet gav
en god inblick i den svenska-amerikanska relationen samt i USA:s aktuella ekonomiska och politiska utveckling. Men det hade förstås känts bra
med en svensk diplomat på plats med de Klaumans
särskilda inblick i amerikansk jordbrukspolitik och
livsmedelsmarknad i kombination med kunskap om
sitt lands jordbruk och livsmedelsindustri. Senast
Sverige hade någon utsänd till Washington var det
Fredrik Daveby, som skriver om detta i föregående
Washingtonavsnitt, och han slutade 1996.
Att jämföra det svenska och det danska behovet
av det regeringsstöd som särskild ambassadkompetens inom jordbruk och livsmedel innebär är kanske en aning orättvist. Danmark har sedan länge en
utvecklad export på livsmedelsområdet och behovet har sannolikt varit mer konkret än det svenska.
Men år 2015 och än mer idag känns det ändå en
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aning bittert att ha ett danskt men inte ett svenskt
lantbruksråd i Washington. Svenskt jordbruk vill se
större export av svenska livsmedel, särskilt sådana
som innehåller svensk jordbruksråvara. Och delar
av USA och Kanada är intressanta marknader. Det
finns en växande insikt om att export är nödvändigt
för att svenskt jordbruk ska kunna växa och stärka
sin roll i den svenska ekonomin. Exportfrämjande är
en del av ett lantbruksråds naturliga uppgifter och
just denna roll är för närvarande särskilt saknad i
Nordamerika men också på andra håll.
På 1990-talet stod, som Fredrik Daveby berättar, frågor rörande jordbruks- och handelspolitik i
centrum för ett svenskt lantbruksråd i Washington.
I förhandlingarna om världshandelsorganisationen
WTO (World Trade Organization) var USA och
EU de stora antagonisterna.
Vid sidan av lantbruksrådets stödjande roll visà-vis branschorganisationer och livsmedelsindustri
när det gäller exportfrämjande drar branschen nytta
av lantbruksrådets kunskapsöverföring och traditionella diplomati, där förståelse skapas för respektive
parts politiska positioner och agerande.
Idag känns vårt behov av bilateralt utbyte större
än på länge, även när det gäller mer allmänt kunskapsutbyte och traditionell diplomati. Det är inte
bara på grund av USA:s president Donald Trump,
utan för att så många av utmaningarna är globala
och EU och USA är betydelsefulla aktörer. Det finns
en lång rad frågor kopplade till jord- och skogsbruk
som växer i betydelse för en hållbar utveckling. Här
är det nödvändigt att USA och EU har ett utbyte.
Svenskt jord- och skogsbruk ligger emellertid
långt framme i många hållbarhetsfrågor också i förhållande till övriga EU-länder och detta gör det viktigt med svensk kompetens i Washington/Ottawa
som möjliggör ett initierat kunskaps- och förståelseskapande utbyte. Klimatfrågan är en sådan fråga.
Men det finns många andra områden som har stor
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påverkan, inte minst på handelsdiskussionen. Ett
exempel på en viktig fråga i detta sammanhang är
antibiotikaanvändningen, där Sverige och USA har
mycket olika förhållningssätt. Forskning och teknikutveckling är ett annat område av stor betydelse.
Ett område som ligger nära det som ett svenskt
lantbruksråd kan bidra med är det bilaterala utbytet
mellan världens bondeorganisationer, inklusive de
nordamerikanska.
Jordbrukets internationella utbyte genom LRF
går långt tillbaka. 1947 var LRF:s föregångare en
av grundarorganisationerna till IFAP, International
Federation of Agricultural Producers, tillsammans
med bland andra övriga nordiska bondeorganisationer och de nordamerikanska organisationerna.
Jordbruks- och handelspolitik har alltid varit ämnen
det funnits olika meningar om, mellan såväl länder
som bönder. Men i det internationella bondesamarbetet är det mycket tydligt att frågorna som förenar
är fler än frågorna som skiljer. En stor del av värdet
med internationellt samarbete är att byta erfarenheter i viktiga frågor. Det har för världens bönder,
precis som för världens länder, alltid varit viktigt –
och än mer idag med de stora utmaningar världen
och jordbruket står inför.
När IFAP upplöstes 2011 var det inte på grund
av ointresse för internationellt utbyte utan för att
organisationen varit lite för ivrig att få med fler
medlemmar från värdens fattiga länder och tog bi-

ståndsorganisationer till hjälp. Skapandet av World
Farmers Organisation (WFO) samma år visar att
intresset och behovet fanns där lika starkt då som
1947.
De grundläggande jordbrukande frågorna förenar. De allra flesta bondeorganisationer förefaller
finna nytta med internationellt bondesamarbete.
Det handlar om att göra gemensam sak och sin röst
hörd, men också om inspiration och erfarenhetsutbyte.
De nordamerikanska bondeorganisationerna har
precis som de nordiska länge varit viktiga i LRF:s
internationella kontakter. Bondekollegorna inom
EU är på något vis som syskon. Med dem delar vi
vardagen och ibland tar vi kanske varandra alltför
givna och kivas, precis som syskon. Med de amerikanska organisationerna har vi ett mer sporadiskt
men också kanske mer ordnat och diplomatiskt
samarbete. Detta sker inom ramen för WFO men
också bilateralt genom American Farm Bureau
Association.
Bondesamarbetet finns oavsett lantbruksråd
och statligt stöd för export och annat affärsutbyte.
Flertalet andra bondeorganisationer har både och.
Det vill svenskt jordbruk också ha. Det handlar om
att leva upp till den bild en fransk president redan
för tio år sedan målade upp för europeiskt jordbruk:
”Det är framtiden lika mycket som nanoteknologin
och rymdindustrin.”

LRF:s styrelse under ledning av Helena Jonsson på besök i Washington hösten 2015. Foto: Christina Furustam.
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PEKING
Med uppdrag att sälja svensk mat
Magnus Nikkarinen

En ny lantbruksrådstjänst vid ambassaden i Peking
kom till och förverkligades under hösten 2014. Den
har en hel del likheter med det uppdrag som forna
tiders lantbruksråd hade. För att kunna redogöra för
den nya tjänsten behöver man backa till 1 januari
1995, då inte bara Sverige gick med i EU, utan också
Världshandelsorganisationen WTO bildades, vilket
bl.a. resulterade i två avtal av central vikt för den
internationella handeln, nämligen Jordbruksavtalet
och avtalet om sanitära och fytosanitära åtgärder
(SPS).
Som det har kunnat konstateras i de tidigare
kapitlen i denna skrift, så har lantbruksråden i
huvudsak varit fokuserade på policyrelaterade och
omvärldsbevakande uppgifter under hela efterkrigstiden. Sveriges export av jordbruks- och livsmedelsprodukter hade historiskt sett inte varit så stor och
därför var heller inte problemen med tullar, kvoter
eller andra tekniska handelshinder så omfattande.

Magnus Nikkarinen i ett bilateralt möte med Shanghais tullmyndighet i november 2014. Arkivfoto.

I och med Sveriges medlemskap i EU 1995 gjordes
bedömningen att Sveriges export till stor del skulle
komma att fokusera på EU-marknaden. De eventuella handelsrelaterade frågorna av intresse för svensk
jordbruks- och livsmedelsindustri skulle således vara
frågor kopplade till EU:s inre marknad och därför
inte innebära några problem med tullar eller andra
handelshinder.
Den svenska jordbruks- och livsmedelsindustrin
satte alltså sina exportförhoppningar till EU, samtidigt som det nya internationella frihandelsregelverket trädde i kraft i form av WTO-avtalet samma
år. Genom WTO-avtalet skapades för första gången
ett jordbruksavtal som reglerade och satte tak för
hur höga tullar WTO:s medlemsländer får sätta,
samt hur stora kvoter som ett importerande land ska
tillåta, men även vilka typer av subventioner och i
vilken omfattning som dessa ska få användas.
Ett annat avtal som kom till var avtalet om sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS, Agreement
on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures), vilket skulle säkerställa att handeln med
jordbruks- och livsmedelsprodukter sker på ett så
öppet och rättvist sätt som möjligt, samtidigt som
åtgärder ska kunna vidtas för att säkerställa att handeln inte påverkar människors, djurs eller växters liv
och hälsa på ett negativt sätt.1 Dessa två avtal skulle
säkerställa att den internationella handeln med jordbruks- och livsmedelsprodukter fortskred utan att
onödiga hinder skapades.
Det kunde dock ganska snart konstateras att
svenska producenter hade förhållandevis svårt att
hävda sig på den europeiska marknaden, samtidigt

1. Det kan exempelvis handla om länders möjligheter att stoppa import av produkter från exporterande länder för att det där skett ett djursjukdomsutbrott, att otillåtna ämnen hittats i livsmedel där, eller att det återfunnits växtskadegörare där som det importerande landet är
oroligt att få in. Under början av 00-talet blev det även allt vanligare att åtgärder infördes som mer rörde produktionssätten och skillnader
i synen på dessa, som till exempel användningen av GMO respektive tillväxtbefrämjare i produktionen.
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som importen till Sverige ökade från såväl andra
EU-länder som länder utanför EU. Det gjorde att vi
successivt tappade marknadsandelar, då den ökande
konkurrensen från importen inte kunde kompenseras med en tillräckligt stor exportökning. Från mitten av 00-talet kunde man dock skönja tendenser
att svenska företag börjat se över möjligheterna att
exportera till andra länder än EU-länder, så kallade
tredje länder. Det tydligaste tecknet var att svenska
myndigheter fick allt fler förfrågningar om hur man
gör för att börja exportera, samt att företag som redan påbörjat någon typ av export drabbats av olika
tekniska handelshinder och behövde stöd av svenska
staten för att komma över dem.

Förändrad internationell handel
Detta kan ses i skenet av de förändringar som skedde
inom den internationella handeln med jordbruksprodukter. Flera länder, bl.a. EU, hade successivt liberaliserat sin jordbruks- och livsmedelssektor genom
sänkta tullar, ökade importkvoter och subventioner
som inte var lika handelsstörande som tidigare. Allt
detta bidrog förstås till ökad internationell handel,
men det som samtidigt skedde var att mängden tekniska handelshinder som länder införde ökade för
varje år, vilket försvårade handeln. Antalet notifieringar om åtgärder som WTO:s medlemsländer har
vidtagit kan fungera som en fingervisning. År 2002
var det 810 notifieringar, för att 2010 vara 1 408
stycken och 2016 var antalet 1 682 stycken.
SPS-frågorna har fått ett ökat fokus av flera anledningar. Först och främst kan man söka förklaringen i att konsumenter runt om i världen ställer
allt högre krav på att de produkter de konsumerar
är säkra. Därför utvecklas lagstiftningen hela tiden,
vilket leder till nya krav och begränsningar. En annan anledning är det faktum att allt fler produkter
och länder blir del av den internationella handeln
och därför måste importerande länder ha en allt
större organisation och kunskap för att klara att
hantera alla ärenden. Slutligen kan en del av förklaringen även sökas i länder som använder SPSåtgärder i protektionistiska syften – de inför handelsbegränsande åtgärder för att kunna begränsa/
reglera importen, något som tidigare gjordes med
hjälp av främst tullar och begränsade importkvoter.
Magnus Nikkarinen kom till dåvarande Jordbruksdepartementet 2005 och tillträdde som an-
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svarig för internationella handelsfrågor med särskilt
fokus på SPS-frågor. Det innebar att han arbetade nära de ansvariga myndigheterna. I den rollen
kunde han se hur fokus på SPS-frågorna flyttades
från att nästan enbart vara policyrelaterat till att
mer och mer handla om konkreta exportärenden.
Dessa ärenden var kopplade antingen till svenska
producenter, som ville börja exportera och för detta måste få ett marknadsgodkännande som visade
att de uppfyllde alla krav på djurhälsa, växtskydd
och säkerhet i produktionen av livsmedel, eller till
problem som uppstått för företag som redan exporterade. Myndigheterna hade emellertid fram till
dess inte haft några specifika resurser för att arbeta
med dessa frågor. Jordbruksdepartementet (som
döptes om till Landsbygdsdepartementet 2011) beslutade därför om finansiering till Jordbruksverket
och Livsmedelsverket från 2008 för att säkerställa att svenska företag skulle få adekvat hjälp
att lösa olika problem med tillträdet till andra
marknader. Arbetet skedde i nära samarbete med
Landsbygdsdepartementet, UD och utsänd personal
på svenska ambassader.
Svenska företags intresse för att kunna exportera
till nya marknader hade fortsatt att öka i början på
2010-talet. Såväl Landsbygdsdepartementet som
myndigheterna kunde också notera de ökade kraven från branschorganisationerna (Lantbrukarnas
Riksförbund, Livsmedelsföretagen, Kött & Charkföretagen, Svensk Fågel och Fiskbranschens Riksförbund) på att staten skulle stödja näringslivet. Som
argument framfördes att det inte räcker med att bara
fokusera på EU, utan man måste bli mer konkurrenskraftig genom att söka sig till nya marknader.
Byråkratiskt komplicerade länder, som Ryssland,
Japan, Korea, Sydafrika, Brasilien och Kina, har ofta
förväntningar på att svenska myndigheter ska vara
direkt delaktiga i att godkänna de SPS-krav som
ställs på de exporterande produkterna. Till skillnad från handeln med de flesta europeiska länder
så innebär det ofta att tjänstemän från ambassaden behöver ha fortlöpande kontakt med ansvariga
myndigheter i det importerande landet, understött
av främst svenska myndigheter med expertkunskap.
Dessutom behöver ofta ansvarigt departement säkerställa att formella möten ända upp på ministernivå genomförs i det aktuella landet för att skynda
på arbetet. Animaliska produkter som nöt, gris, fågel, ägg och fisk, samt mejeriprodukter, är de som
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Kinas snabba ekonomiska utveckling skapar avsättningsmöjligheter för svenska produkter. Foto: Lishuilynn [CC BY-SA 4.0].

oftast ställs inför dessa krav, det vill säga produkter
som har en förhöjd risk att medföra någon form av
smitta eller sjukdom.

Kina ökar sin efterfrågan
I det ökade arbetet med SPS-frågor var det ett land
som stack ut, gällande såväl antalet ärenden som i
fråga om branschens signaler om vilka marknader
vars tillträde bör prioriteras, nämligen Kina. I takt
med Kinas snabba ekonomiska utveckling under
början av 2000-talet ökade landets efterfrågan på
importerade livsmedel väldigt fort och traditionella jordbruks- och livsmedelsexportörer, såsom
Danmark, förstod tidigt vilken potential som fanns.
Efterfrågan blev inte mindre av de återkommande
livsmedelsskandaler som Kina haft genom åren, där
melaminskandalen 2 2008 varit den mest uppmärksammade. Detta faktum hade även nått den svenska
livsmedelsbranschen, som alltmer efterfrågade ett
ökat stöd från staten. Det exportärende som var mest

aktuellt var frågan om ett exportgodkännande för
fläskkött. Den svenska grisnäringen hade sett sina
marknadsandelar sjunka på den svenska marknaden
och hade svårt att få avsättning för de styckningsdetaljer som inte konsumeras i Sverige (som öron,
svans och fötter), samtidigt som det i Kina finns en
marknad där konsumtion av alla delar av grisen är
omfattande och ger mycket bra betalt. Det flertal
resor som dåvarande Landsbygdsdepartementet genomförde med landsbygdsminister Eskil Erlandsson
och statssekreterare Magnus Kindbom och det förtjänstfulla arbete som ambassadens utsända gjorde
under ambassadör Lars Fredéns ledning, var inte
tillräckligt. Under hösten 2013 inleddes därför ett
intensivt arbete på den enhet som ansvarade för internationella frågor, EU och internationella sekretariatet (EUI), för att visa på behovet av att stärka
bemanningen på plats i Kina för att nå framgång
i exportärendena som rörde fläsk, men även andra
aktuella produktområden som fågel, fisk, mjölk och
havre.

2. I september 2008 upptäcktes att man inom flera kinesiska mejerier spätt ut mjölk med ett ämne, melamin, som egentligen används för att
tillverka hårdplast. Det ledde till flera barns död och gjorde att hela den kinesiska mejerimarknaden störtdök. När den började återhämta
sig var det främst importerade mejeriprodukter som efterfrågades.
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Att tillsätta nya råd för att arbeta med ett specifikt sakområde var dock inte det lättaste. Ända
sedan EU-medlemskapet hade den återkommande
positionen inom Regeringskansliet varit att ordinarie utsända, via Utrikesdepartementet, skulle kunna
hantera alla typer av frågor som en ambassad eller ett
konsulat får. Det innebar att en tjänst, finansierad av
Utrikesdepartementet, på den svenska ambassaden
i Peking inte var en framkomlig väg, trots att även
själva ambassaden ställde sig mycket positiv till det.
I sammanhanget kan det vara värt att nämna att under 2012–2013 hade även ambassaden i Moskva efterfrågat en specifik tjänst som lantbruksråd, då man
även där sett antalet marknadstillträdesärenden öka
och kunnat konstatera att andra EU-medlemsländer
(med lantbruksråd) hade större framgång i sina

handelsärenden. I och med Rysslands inblandning
i Ukraina och den annektering av Krim som gjordes
under 2013, blev uppföljningen av en sådan tjänst
inte aktuell, då EU införde ekonomiska och politiska sanktioner. Ryssland svarade med att införa
sanktioner för flera livsmedelskategorier och därigenom kraftigt begränsa möjligheterna för EU och
svensk export. Det försämrade förutsättningarna för
tillsättandet av en tjänst och att bedriva framgångsrikt svenskt exportfrämjande på plats i Ryssland.
Skulle tillsättandet av en tjänst vara möjlig måste
det därför ske via Landsbygdsdepartementets budget. Tjänstemännen Magnus Nikkarinen och Per
Andersson inledde ett intensivt arbete med argumentation och underlag för att visa på behovet av
tjänsten och genom ett stort engagemang från EUI:s

FN:s International Forest Day 2018 uppmärksammas med att lantbruksrådet Lennart Nilsson och Liu Dongsheng från kinesiska skogsstyrelsen planterar träd i Peking. Foto från China Economic Net (www.ce.cn), editor Wang Jupeng.
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enhetschefer, Maria Rosander och Eva Sjögren,
kunde en temporär lösning hittas. Det beslutades
att ett tillfälligt lantbruksråd skulle tillsättas, då såväl landsbygdsministern som statssekretaren genom
sina resor hade fått god kunskap om behovet och
potentialen på den kinesiska marknaden. Uppgiften
för lantbruksrådet skulle vara dels att arbeta med
aktuella sakfrågor, dels att samla in tillräckligt med
information för att avgöra om tjänsten skulle permanentas.

Lantbruksråd med koordinerande uppdrag
Under hösten 2014 tillsattes därför ett skogs- och
lantbruksråd på den svenska ambassaden i Peking
som ett test. Med sitt långa engagemang i frågan, åtog sig Magnus Nikkarinen den uppgiften.
Placeringen var vid den ekonomiska sektionen, en
grupp på cirka tio anställda, fördelade på hälften utsända och hälften lokalanställda. Just lokalanställda
spelade en mycket viktig roll för de fortlöpande
kontakterna med kinesiska myndigheter. Inte minst
genom att de agerade tolkar, men också tack vare
deras ingående förståelse för den kinesiska byråkratin. Inom jordbruks- och livsmedelsområdet hade
den lokalanställda kinesiskan Li Ping arbetat med
olika exportärenden i många år och hade därför ett
mycket värdefullt konstitutionellt minne och kontaktnät kring alla sakfrågor.
Det faktum att titeln också inkluderade skog har
sin förklaring i att den mycket väletablerade exporten av svenska skogs- och trävaror ökade stadigt till
Kina i början av 2010-talet. Den svenska skogs- och
träbranschen indikerade att Kina var en mycket viktig tillväxtmarknad och den var mycket positiv till
att en tjänst inrättades. Men till skillnad från livsmedelsbranschen hade skogsbranschen en mycket
gedigen erfarenhet av handel med byråkratiskt komplicerade marknader, samtidigt som antalet handelshinder som behövde överbryggas med statligt
understöd inte var lika omfattande. Det innebar att
endast en mindre andel av en tjänst kunde motiveras
för skogsrelaterade frågor.
Detsamma gällde miljö- och produktionsteknik
inom såväl jordbruks- och livsmedelsområdet som
inom skogsområdet. Flera svenska företag hade under längre tid varit aktiva i Kina och insett potentialen. Detta gällde inte minst De Laval, som med sina
mjölkproduktionsanläggningar varit på den kine-
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siska marknaden sedan början på 1980-talet. Dessa
företag hade, i likhet med skogssidan, då och då ett
behov av understöd i olika frågor, från tjänstemannanivå upp till högsta regeringsnivå. Det berodde
på det kommunistiska Kinas statsapparat och regim
som innebar att affärer och problem förr eller senare
måste gå via något statligt organ för att redas ut. Det
innefattade understöd från ambassad eller svenska
statliga representanter och behövde inte gälla rena
marknadstillträdesfrågor utan även exempelvis i
samband med etableringar av lokal produktion eller
samarbeten med universitet. Men huvuduppgiften
för tjänsten var ändå glasklar: att främja och bidra
till att öka den svenska exporten av jordbruksprodukter och livsmedel till Kina.
Lantbruksrådet i Peking fyller en viktig funktion
som den koordinerande parten mellan en mängd
olika aktörer i såväl Kina som Sverige. Det innefattar kontakter med statliga företrädare, branschorganisationer och andra lantbruksråd från olika
EU-länder, men givetvis även företag och konsulter som på olika sätt företräder företagen. Genom
tillsättandet av tjänsten kunde arbetet fokuseras och
genom att tjänsten och titeln fanns på ambassaden
signalerade svenska myndigheter att de ansåg att
frågorna om jordbruk och livsmedel var viktiga. Det
var också något som kinesiska företrädare uttryckte
uppskattning för, inte minst som en signal för det
goda samarbetet mellan Kina och Sverige.
Desto tuffare var det för kollegorna i Norge i relationerna med Kina. Den norska nobelkommitténs
beslut att dela ut Nobels fredspris till den kinesiske
människorättsaktivisten Liu Xiaobo 2010 väckte
det politiska etablissemangets ilska – och som av
en händelse började kinesiska hälsomyndigheter
hitta farliga organismer i norsk lax, den i särklass
viktigaste exportprodukten till Kina, och införde
handelshinder mot Norge. Ett mycket bra exempel på hur livsmedelsområdet och SPS-åtgärder
kan användas som verktyg i det storpolitiska spelet. Handelshindren var fortfarande igång 2014 och
innebar bl.a. ett flertal förfrågningar från svenska
aktörer om vilka möjligheter det fanns att exportera
lax från Sverige istället.
Vad gäller själva arbetet gick det fort att bli operativ, inte minst då det fanns ett tiotal aktuella exportärenden att följa upp. Andra centrala uppgifter
var att följa nyhetsbevakningen inom jordbruks- och
livsmedelsområdet, samt att göra specifika analyser
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av aktuella handelspolitiska frågor och initiativ från
den kinesiska regimen. Det fanns också en efterfrågan från svenska aktörer om att som lantbruksråd
representera Sverige vid exempelvis invigningar. Ett
av de mer exotiska uppdragen var att invigningstala
vid en helt ny grisproduktionsanläggning mitt ute på
landsbygden i centrala Kina, där ett svenskt företag
(Munthers) hade bidragit med installationen av anläggningens luftrenaraggregat. Vid sådana tillfällen
får ett lantbruksråd också inblick i de olika kulturella skillnaderna mellan exempelvis stad och land i
Kina. Att de centrala personerna hos såväl det lokala
företaget som de lokala myndigheterna praktiskt taget uteslutande var medelålders eller äldre män var
detsamma om man befann sig i stad eller land. De
stora skillnaderna var istället så alldagliga saker som
det konstanta rökandet och även intaget av alkohol,
som var mycket mer omfattande ute i landet än i
Peking.
Innan arbetet i Peking påbörjades förväntades
den viktigaste uppgiften bli att nå framsteg i frågan
om marknadstillträde för gris, men den stora utmaningen uppstod på mejerisidan. Sverige hade under
en lång tid haft möjlighet att exportera svenska mejeriprodukter och då främst mjölkpulver, men nya
kinesiska regler under sommaren 2014 innebar att
svenska företag förlorade sitt godkännande. Det
betydde att hela den svenska exporten av mejeriprodukter var på väg att upphöra – en export som
uppgick till över 200 miljoner kronor årligen. Ett
intensivt arbete inleddes därför från lantbruksrådets sida, vilket innebar ett flertal olika möten och
påtryckningar på kinesiska myndigheter. Som den
kinesiska byråkratin fungerar innebär begreppet
”kinesiska myndigheter” i detta fall en tjänsteman
som sitter på en myndighet i en förort i Peking och
avgör det hela. I sådana situationer är det inte svårt
att se hur nära det är till hands att tveksamma gåvor
figurerar. Det blev också extra uppenbart då lantbruksrådet avslutat ett av dessa möten. Utanför satt
en representant från ett annat EU-land och väntade
på sin tur att ha möte med samma tjänsteman. Med
sig hade han ett fång med blommor och en stor låda.
För Sveriges del löste sig frågan efter ett av dessa
möten utan att några gåvor hade utväxlats – genom
att de svenska aktörerna plötsligt återfanns på listan
över godkända företag på den kinesiska myndighetens hemsida.
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En annan sektor som lite oväntat blev föremål
för arbete var hästsektorn. Det handlade om hästar som skulle användas för ridning och rekreation.
Lantbruksrådet Nikkarinen fick information om att
en stor hästmässa med bl.a. svenska aktörer skulle
hållas strax utanför Peking, där besök gjordes. Det
visade sig att det fanns svenska företag som hade
som affärsidé att köpa in europeiska hästar till Kina
och även kombinera det med att sälja tjänster som
var utformade som den svenska ridskoleverksamheten. Det framkom dock att det inte fanns något
aktuellt marknadstillträdesgodkännande för export
av svensk häst, vilket gjorde att det arbetet intensifierades. Genom den direkta närvaron av ett lantbruksråd i Kina kunde bedömningen snabbt göras
att detta skulle kunna vara ett mycket intressant
affärsområde att utveckla, speciellt då hästsektorn
hade växt mycket under många år. Det kunde konstateras att intresset för hästar hela tiden ökade hos
den del av kinesiska befolkningen som ökat sitt välstånd avsevärt under samma tidsperiod.

Medial uppmärksamhet
Kunde en lantbruksrådstjänst i Kina dra till sig någon uppmärksamhet? Det fanns ett brett intresse hos
främst fackpressen i Sverige, men tjänsten uppmärksammades även i riksmedier, med bl.a. två längre reportage kring exporten av fläskkött respektive hästar i Sveriges Radios ekonominyheter. Även i Kina
fanns det ett intresse för tillsättandet av tjänsten, av
en helt annan volym. Som exempel kan nämnas att
när Sveriges ambassad lade ut en nyhet via sin egen
sociala kanal om att det tillträtt ett lantbruksråd
med uppgift att främja fler svenska livsmedel på den
kinesiska marknaden, lästes det över 300 000 gånger
av kinesiska nätanvändare.
Detta är ett exempel på det stora intresse som
fanns för Sverige med våra mått mätt, även om
det endast handlar om en bråkdel av de potentiella
konsumenterna som finns i Kina. Det signalerade
också vilken vikt som kinesiska medborgare sätter
vid säker och högkvalitativ mat. Det intressanta
med att arbeta på den kinesiska marknaden var att,
samtidigt som kinesiska myndigheter var mycket
restriktiva med att tillåta import av livsmedel från
bl.a. Sverige, det fanns ett ständigt ökande intresse
bland kinesiska konsumenter att köpa importerad
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mat – för att de så genuint misstrodde sina egna producenter. Förutsättningarna att förbättra Sveriges
position som intressant livsmedelsland var mycket
gynnsamma, speciellt som det fanns många tydliga
mervärden att lyfta fram, som en ren natur och rent
vatten där produktionen sker, gott djurskydd och låg
antibiotikaanvändning. För att ytterligare öka uppmärksamheten kring detta bedrevs en nära dialog
och samarbete med den halvstatliga organisationen
Business Sweden, för att säkerställa att de möjligheter som skapades vid olika marknadstillträden också
omsattes i reell handel med livsmedel.
När detta skrivs finns det första permanenta lantbruksrådet sedan 1995 (förutom i Rom och Bryssel)
på plats i Peking sedan hösten 2015. Innehavare av
tjänsten är Lennart Nilsson på ett treårigt förordnande. Tjänstens ansvar har breddats så att den även
innefattar en formell befattning som lantbruksråd
i Hongkong. Det kan därför konstateras att satsningen på ett lantbruksråd i Peking föll mycket väl
ut. Den har lett till att den svenska ambassaden i
Peking kan ha ett kontinuerligt fokus på jordbruksoch livsmedelsfrågorna och har inneburit att marknadstillträdesmöjligheterna för ett flertal svenska
livsmedel har kunnat förbättras. Att behovet av
utsända råd i Kina kommer att bestå är också uppenbart, då det ärende som var startskottet för hela
satsningen, marknadstillträde för fläskköttsprodukter, fortfarande inte nått någon framgång.
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Självporträtt från ett IKEA-varuhus i Peking.
Foto: Magnus Nikkarinen.
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Foto: Ilovetheeu [CC BY-SA 4.0].
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Sammanfattning och framtidsperspektiv
Redaktionsgruppen

Tre skeden: frihandel – avgränsade marknader – öppnare marknader
Jordbruksdepartementet och dess företrädare har
haft internationella kontakter ända sedan en första
tjänst som kunskapare och informatör placerades
i Storbritannien 1888. Länge var lantbruksrådens
uppdrag främst inriktat på att finna marknader för
överskott från det svenska lantbruket och produkter
från den framväxande livsmedelsindustrin. Med undantag av krigsåren 1914–1918 var den internationella handeln i stort sett fri och präglad av två stora
industriländers – Englands och Tysklands – importbehov. Vid tjugotalets slut fanns det lantbruksråd i
London, Berlin och Riga. De baltiska länderna och
Polen sågs både som möjliga marknader och som
konkurrenter.
Den internationella ekonomiska krisen med
början 1929/30 innebar slutet för frihandeln. Ekonomier och handel gick i baklås, de nationella marknaderna isolerades, den export och import som förekom styrdes av statliga avtal. Andra världskriget
innebar total statlig kontroll över jordbruk och livsmedel. Först mot mitten av femtiotalet lyftes de
kvantitativa regleringarna. De efterträddes av en
fortsatt ganska hård styrning och nationell marknadsavgränsning genom tullar och införselavgifter. EEC:s bildande 1958 innebar fri handel inom
gemenskapen. För länder som stod utanför, som
Sverige, var exportmarknaderna lika svårtillgängliga som tidigare. Denna situation kvarstod fram
till 1995 och EU-medlemskapet. Ökande överskott
innebar en eskalerande kraftmätning mellan de avgränsade jordbrukspolitiska enheterna, med exportsubventioner ställda mot importavgifter.
Genom sin storlek påverkade EEC och dess
gemensamma jordbrukspolitik CAP direkt och
indirekt jordbruket i grannländerna. Vid slutet av
sextiotalet stod det jordbrukstunga Danmark inför perspektivet att förlora inte bara Västtyskland
utan också Storbritannien, nu på väg in i EEC,
som marknader. Av ekonomiska skäl, och trots in-
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rikespolitiska betänkligheter, ansökte danskarna
om medlemskap. Det neutrala Sverige valde att stå
utanför, men ville ha nära förbindelser och marknadstillträde för industrin. En anekdot från 1971
har bevarats:
Danmarks och Sveriges statsministrar åker till
Paris för att med sin franske kollega, den då tyngste
makthavaren inom EEC, diskutera de framtida relationerna. De danska och svenska statsministrarna
redogör utförligt för sina respektive ståndpunkter.
Den franske värden lyssnar och sammanfattar: ”Jag
tror jag förstår. Danmark vill vara inne, men ute.
Sverige vill vara ute, men inne.”
Dagens Brexit-förhandlingar visar historiens
ovana att gå igen.
I början av nittiotalet förändras EU:s – som
det heter från 1993 – jordbrukspolitik. Syftet är
dels att få bukt med överskottsproduktionen, dels
att sänka tröskeln mellan den inre marknaden och
världshandeln. Det senare är snarast en följd av yttre
tryck. Sedan åttiotalet pågår inom GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade) förhandlingar
om utökad global frihandel med inte bara industrivaror utan också tjänster och jordbruksprodukter. Förhandlingarna går långsamt, men drivs med
kraft av de stora jordbruksexportörerna: USA i
spetsen, men också Kanada, Australien, Argentina,
Brasilien m.fl. Resultatet blir att GATT, som bildades 1947, vidgas och ombildas till WTO (World
Trade Organization) år 1995. Den internationella handeln med jordbruksprodukter blir betydligt friare. Samtidigt får de SPS-regler (Sanitary
and Phytosanitary) som ger normer för handeln
en stärkt ställning. Följderna av detta belyses i
Pekingavsnittet.
Sverige blir EU-medlem 1995, och alla lantbruksrådsresurser koncentreras till Bryssel, 3–6
personer. För specialbevakning av de blivande
medlemsländerna i Östeuropa finns dessutom åren
1996–2004 en befattning i Warszawa. Det svenska
jordbruket och livsmedelsindustrin har nu tillträde
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till den stora inre marknaden. Vi når vissa lokala
exportframgångar, t.ex. salmonellafri kyckling till
den danska marknaden. Men förhoppningarna om
bredare framgångar infrias inte. Kostnadsläge och
exportovana får ses som de viktigaste orsakerna.
Så småningom hittas öppningarna i stället på de
globala marknaderna, med stöd av de nya WTOoch SPS-mekanismerna, och Kinas snabba tillväxt
och importbehov. Som följd tillsätts hösten 2014
en lantbruksrådstjänst på prov vid ambassaden
i Peking. Det är den första sedan återbesättningen av Rombefattningen 2001. Ett år senare görs
Pekingtjänsten permanent.
Livsmedelsfrågor, importbestämmelser och
myndighetskontakter hade fått allt större tyngd
också i Moskva. Detta i samband med den växande importen under 1990-talet och särskilt efter
millennieskiftet. Åren 2012–2013 aktualiserar ambassaden behovet av specialistkompetens för dessa
ärenden. Men med händelseutvecklingen 2014, med
annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina,
västliga sanktioner och ryskt importembargo för
livsmedel, faller frågan. En kraftig rysk satsning på
självförsörjning, inledd redan tidigare, har gjort att
import endast av mejerivaror nu behövs.
Till detta kan läggas förändringar av Jordbruksdepartementets ansvarsområden, det departement
som fram till 1987 även var miljödepartement, under en tid då miljöpolitiken utformades och fick
sitt stora internationella genombrott. Ansvaret för
arbetet med FN:s olika specialiserade organ ligger på respektive fackdepartement. På så sätt drogs
Jordbruksdepartementet tidigt in i arbetet inom
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.
Organisationen har det övergripande globala ansvaret för frågor inom främst jordbruk, skog, fiske
och landsbygdsutveckling. Det ledde i sin tur till
behovet av att från och med 1975, efter den första
världslivsmedelskonferensen 1974, finnas på plats i
Rom med egen personal.
Ibland ställs frågan vad lantbruksråden konkret
har uträttat bortsett från den allmänna nyttan av en
bevaknings-, analys-, rapport-, kontakt- och exportfrämjande funktion. Några exempel följer.
Rom: FAO har en stor samlad kompetens inom
sitt område; uttrycket ”center of excellence” används
med rätta. Personal- och budgetresurserna är också
stora. Att dra upp riktlinjerna för deras användning
ligger på organisationens programkommitté. Att det
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svenska lantbruksrådet åren 2011–2015 skötte ordförandeposten i kommittén var av stor och konkret
betydelse.
Bryssel: I förhandlingarna som ledde fram till
medlemskapet 1995 stod stora värden på spel för
det svenska jordbruket. Lantbruksrådens kunskaper, kontakter och källor i Bryssel, som stöd åt de
svenska förhandlarna, var av avgörande betydelse.
Bonn: Skogsdöden i Tyskland på 1970- och
1980-talen, beroende på försurande luftföroreningar
men också skötselåtgärder, bevakades av lantbruksråden. Fenomenet började uppträda också i Sverige,
och stora värden stod på spel. Vetenskap, politik och
populärdebatt kämpade om tolkningsföreträdet.
Lantbruksrådens uppgift var att sovra, analysera
och rapportera.
Washington: Inom Regeringskansliet rådde
under 1980-talets avregleringsdiskussion, oklart på
vilken grund, uppfattningen att det amerikanska
jordbruket var oreglerat. Lantbruksråden lyckades i
någon mån korrigera denna bild.
Moskva: Vid början av 1991 rådde i Västeuropa
en massmedial bild av utbredd svält i Sovjetunionen
och storskalig livsmedelshjälp från väst diskuterades.
Men en faktor talade emot: de tomma affärshyllorna
berodde på omfattande hamstring. Lantbruksrådet
lyckades hitta en källa, den ryska Medicinska
Akademiens nutritionsavdelning, som kunde visa
att det fanns fickor av socialt betingade problem,
men ingen allmän livsmedelsbrist. Rapport hem,
inför ett statsministerbesök till Moskva.
Peking: Sommaren 2014 höll nya kinesiska sanitära regler på att sätta stopp för importen av svenska
mejeriprodukter. Genom ett flertal möten med olika
kinesiska myndigheter lyckades lantbruksrådet avvärja hotet.
Till sist är det ändå helheten av lantbruksrådsbefattningens arbete som är det viktiga och som ger
de långsiktiga, större resultaten. Institutionella och
– inte minst – personliga kontakter, närvaro över år
och decennier, konstans, institutionellt minne, ett
nätverk som vidgas och förnyas, detta utgör arbetets
kärna. Ett lantbruksråd ska ha ett brett kontaktnät
hemma, arbeta med sina danska, holländska, tyska
osv. kolleger på stationeringsorten, av företrädaren
överta ett utvecklat kontaktnät inom myndigheter
och organisationer, utveckla det vidare och lämna
över till nästa. Och över åren träffar man på gamla
vänner på nya befattningar. En kontakt man får i
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Bonn hittar man några år senare på en hög post i
Kommissionen i Bryssel. Tidigare ryska lantbruksattachéer, som man lärde känna i Stockholm, blir
ovärderliga kontakter när man själv börjar arbeta i
Moskva.
Nya stationeringsorter innebär ett uppbyggnadsarbete, men mål och arbetsmetoder är desamma.
Det som är nytt är de tekniska möjligheterna, rapporterna behöver inte längre gå med ”nästa ångbåtsförbindelse”. Enklare nyheter behöver inte rapporteras. Men framåtsyftande analys är alltid efterfrågad.

Exportfrämjande
Lantbruksråden i Bryssel arbetar i ett stort politiskt-administrativt system, med alla ämnesområden. Det multilaterala arbetet i Rom styrs i
hög grad av FAO:s mekanismer. Med den bilaterala Pekingbefattningens primära inriktning på att
främja svensk livsmedelsexport har historien fullbordat ett helt varv sedan 1888, då den förste mejeriagenten tillsattes i Manchester, England.
Exportfrämjande förblev lantbruksrådens viktigaste uppgift i närmare ett halvsekel. Ett kort försök gjordes med ett lantbruksråd i Paris 1995–1998.
Efter Peking kan fler sådana tjänster bli aktuella.
Men en annan fråga, den om en växande världsbefolknings framtida livsmedelsförsörjning, är inte
bara ett FAO-ärende.
Att analysera och rapportera om Kinas jordbruks- och försörjningspolitik, särskilt riktlinjerna
för framtiden, blir oundvikligen ytterligare en uppgift för lantbruksrådet i Peking, där nu dessutom en
tjänst som innovations- och forskningsråd inrättas.
Med USA:s jordbruks- och handelspolitiska
tyngd – oavsett hur den används – får ett möjligt
råd i Washington DC en liknande beställning (se
avsnittet om Washington). Produktionsvolymer i
relation till produktionsmetoder, miljö, hälsa och
kostnader är grundläggande frågor i alla länder, men
särskilt i USA och Kina.
Brasiliens utveckling är av stor betydelse för de
areella näringarna. Också här inrättar Näringsdepartementet nu en tjänst som innovations- och
forskningsråd. Med fördel skulle ett svenskt lantbruksråd på plats i Brasilia kunna komplettera det
arbetet med specifik kunskapsinhämtning m.m.
inom områden av stort intresse för svenskt lantbruk
och för vårt agerande såväl inom EU som globalt.
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Jordbrukspolitik, handelspolitik
och livsmedel
Den globala bilden kompliceras ytterligare av att
problemen med undernäring fortsätter, samtidigt
som övervikt/fetma är ett växande problem, även
i u-länder. Migrationsströmmar skapar ytterligare
försörjningsproblem. Den globala uppvärmningen
ändrar jordbrukets produktionsförutsättningar.
Parisavtalet i december 2015, med åtaganden mot
den globala uppvärmningen, anger hur problemen
ska lösas eller åtminstone motverkas. Men avtalet är
underfinansierat och står på smalare politisk grund
efter USA:s aviserade utträde. Fortsatt uppvärmning
lägger grunden för ytterligare migrationsströmmar.
Det internationella handelspolitiska arbetet kulminerade med WTO:s bildande 1995. Efter millennieskiftet togs arbetet upp igen, men nu främst
siktande på möjliga regionala avtal: EU-Mercosur,
EU-Kanada, TPP (Trans-Pacific Partnership),
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Störst påverkan på jordbruk och livsmedel
i Europa väntades TTIP få. I stället för klassiska
tullsänkningsprocesser handlade det nu främst om
att avtala om gemensamma standarder för produkter
och bakomliggande produktionsmetoder. Grovt uttryckt stod europeiska industriexportintressen (t.ex.
bilexport) mot amerikanska intressen att exportera
jordbruksprodukter, främst spannmål (där EU:s
motstånd mot GMO också var ett hinder) och kött.
Men EU-jordbruket hade också intresse av att exportera högförädlade livsmedel till USA, t.ex. ost.
Med Trumpadministrationens tillträde i januari
2017 föll både TPP och TTIP. Men före dess hann
förhandlingarna belysa viktiga principiella motsättningar, dels mellan EU och USA, dels inom EU.
En knäckpunkt var de för EU-jordbruket så viktiga
frågorna om produktionsmedel och produktionsmetoder ställda i relation till USA:s extremt liberala
regler på detta område. Amerikansk användning
av hormoner i köttproduktionen, tillväxtbefrämjande antibiotika i foder, andra tillväxtbefrämjande
medel, klorbehandling av fjäderfäkött (i stället för
att bekämpa salmonella i tidigare produktionsled)
m.m. aktualiserades. Från USA:s håll försummade
man inte att påminna om EU:s stora misslyckande
i form av galna ko-sjukan (se Brysselavsnittet). EUkommissionen var bunden av tidigare beslut mot
import av hormonkött. Men i fråga om antibiotika,
med alla dess resistensimplikationer, svävade EU-
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kommissionen på målet i sitt intresse att nå ett förhandlingsresultat med USA. Samma gällde andra
ifrågasatta produktionsmetoder.

Skog, fiske och miljö
Skog har hittills spelat en begränsad roll i EUarbetet. Emellanåt har det talats om en EU-skogspolitik, som en parallell till CAP. Frågan börjar
nu bli aktuell igen, med den klassiska motsättningen produktions- kontra miljömål. Sverige och
Finland vill själva bestämma denna balans, medan
Brysselperspektivet domineras av kontinentaleuropeiska miljö- och rekreationsaspekter. En intressant
målkonflikt är aktuell. Det nordiska skogsbruket ser
stora möjligheter att ta fram bioenergi ur skogen, för
uppvärmning och som fordonsbränsle. I Bryssel vill
miljögrupper förbjuda ett sådant utnyttjande över
huvud taget, utifrån biodiversitetsaspekter.
Frågor om skog, skogspolitik och relaterade handels- och fytosanitära regler (vedburna sjukdomar,
insekter m.m.) har över tid varit aktuella inte bara
i Bryssel, utan också i Moskva, Washington och
Peking. I Bonn var de en betydande del av arbetet.
Och naturligtvis i Rom, i FAO-arbetet på det globala planet.
Inom EU har frågorna kring uthålligt fiske,
fiskevatten och fiskekvoter, etc., inneburit tidvis häftiga diskussioner och mycket arbete. Frågorna har
ändå hanterats inom etablerade ramar. Med Brexit
följer sannolikt besvärliga förhandlingar om fiskevatten och nya regler. Globala fiskefrågor ingår i
FAO:s arbete (se Romavsnittet och förhandlingarna
om ansvarsfullt fiske).
Även miljöfrågorna hör sedan sextiotalet till
lantbruksrådens arbete (se Nairobiavsnittet), särskilt
när de haft direkt bäring på jordbruk, skogsbruk och
fiske. Global livsmedelsförsörjning, globala miljömål, global uppvärmning och globala utvecklingsmål är delar av ett stort interagerande komplex. FN:s
Agenda 2030 söker hantera detta komplex och ange
mål och arbetsmetoder – extra viktigt eftersom
dessa frågor i den allmänna debatten och i politiken
oftast diskuteras en i taget och av olika intressenter,
med suveränt förakt för att lösningarna nästan alltid omfattar flera ömsesidigt beroende sakområden.
Komplexet av frågor innehåller ofta målkonflikter
där ett gott syfte ställs mot ett annat och balanser
måste hittas.

128

Mål nr 2 i Agenda 2030 talar specifikt om att
”avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättra nutrition samt främja hållbart
jordbruk”. Det är områden som direkt relaterar till
lantbruksrådens arbete. Men för att uppnå mål nr
2 måste flera av de 17 målen uppnås, t.ex. nr 12 om
hållbar konsumtion och produktion och nr 15 om
ekosystem och biologisk mångfald – målen utgör
en helhet och är beroende av varandra. Det gör att
lantbruksråden i sitt framtida arbete måste ha god
förståelse för utvecklingsambitionerna på övriga
områden och söka samverkan med dem som arbetar
med dessa för att effektivt kunna bidra till det önskvärda slutresultatet, en hållbar värld 2030.

En värld med nya förutsättningar
– lantbruksrådens roll
På bara något år har den internationella scenen förändrats totalt. Folkomröstningen i Storbritannien i
juni 2016 om utträde ur EU gav oväntat just detta
resultat: Brexit. Det får stora följder, inte minst för
jordbruk, livsmedel och fiske. Det lika oväntade
resultatet av presidentvalet i USA, och Trumpadministrationens tillträde i januari 2017, har vänt
upp och ned på den dittills rådande världsordningen. USA har dragit sig ur TPP och TTIP. Försök att
formera ett rest-TPP pågår under kinesisk-japansk
ledning. TTIP-idén lär inte vara aktuell på länge.
EU:s finansiering uppvisar ett hål efter Brexit,
vilket påverkar CAP. En nationell brittisk jordbrukspolitik blir ett intressant försök, ur jordbrukets
synpunkt troligen plågsamt. Ett förväntat handelsavtal mellan USA och Storbritannien blir ett annat
intressant experiment – tvingas britterna släppa in
amerikanskt hormon- och antibiotikakött, etc? Och
de amerikanska köttproducenterna säger i en skrivelse till Trumpadministrationen att nu är det dags
att bryta upp även EU:s regler mot hormonkött.
Vidare, hur starkt blir ett EU utan Storbritannien?
Och, med skiftande inrikespolitiska förlopp, vilka
stater tar ledarrollen inom EU? En annan fråga för
den globala marknaden är hur länge det ryska importembargot kommer att bestå – även om den frågan inte är så viktig som tidigare i och med att den
kraftigt statsfinansierade ryska självförsörjningspolitiken har nått resultat.
Det är vår uppfattning, i denna nya värld, och efter den här genomgången av hur svenska lantbruks-
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råd har arbetat och skulle kunna arbeta i framtiden,
att det finns all anledning att diskutera några ytterligare stationeringsorter med inriktning på export
av svensk mat med fokus på kvalitet. Men också på
jordbrukspolitisk bevakning i bred bemärkelse.
Ett särskilt behov föreligger att återinrätta lantbruksrådstjänsten i Washington med tanke på vikten av att följa den nordamerikanska utvecklingen
inom de areella näringarna. USA:s inflytande på oss
i EU, inklusive Sverige, är oomtvistat. Det gäller
inte minst under dagens administration och de oförutsägbara politiska förhållanden som föreligger. Att
fortlöpande kunna tolka den utvecklingen på plats
genom sakkunniga personer, och att bygga upp nära
relationer med den amerikanska jordbruksadministrationen samt böndernas egna organisationer, bedömer vi som livsviktigt.
Vi tror också att en tjänst i Nordamerika kan bli
av stort värde för bl.a. exportfrämjande verksamhet
med fokus på svensk mat. Detta gäller också ytterligare någon strategiskt placerad tjänst i Sydostasien,
t.ex. i Singapore. När nu Storbritannien åter blir en
egen marknad, med 63 miljoner matkonsumenter,
kan det också vara dags igen för ett exportfrämjan-
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de lantbruksråd i London. I framtiden, i den vidare
världen, borde också Brasilia vara en viktig stationeringsort. Glädjande nog verkar regeringen vara inne
på liknande tankegångar.
Lantbruket blir alltmer en del av en globaliserad
värld. Vi i Sverige behöver själva kunna tolka den
utvecklingen och inte enbart genom EU:s representation i olika länder. Att vara på plats i några strategiskt valda länder för att följa utvecklingen och för
att främja vår egen export av livsmedelsprodukter
känns alltmer angeläget. De nätverk som kan skapas
på det sättet går inte helt att ersätta, trots möjligheterna till intensivt resande (med ökande restriktioner
av miljöskäl) eller genom olika digitala tjänster. De
senare kan dock utgöra ett mycket värdefullt komplement.
Vi ser de svenska lantbruksrådens framtida uppdrag och verksamhet mot bakgrunden av nya och
viktiga utmaningar för svenskt lantbruk, en svensk
hållbar utveckling samt vårt internationella arbete
för att förverkliga såväl Parisavtalet som Agenda
2030. Det blir allt viktigare att kunna göra tillförlitliga omvärldsanalyser inom områden där lantbruket
spelar en avgörande roll.
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Svenska lantbruksråd från 1927 till idag
Gunnar André, komplet teringar av Inge Gerremo

Ambassad

Namn

Period

Uppdrag

Johan Gustaf J:son
Leufvén
Johan Gustaf Johansson

1927–1932

Gustaf Bågenholm

1932–1942

Lantbruksråd. Lantbruksattaché i Tyska Riket, Schweiz och
Tjeckoslovakien.
Lantbruksattaché vid beskickningen med samma ackreditering.
Lantbruksråd. Lantbruksattaché i Tyska riket.

Dage Ljungman

1950–1955

Göran Knutsson

1955–1958

Hanns-Otto Düselius

1958–1972

Stefan de Maré

1972

Harald Stålberg

1973

Hanns-Otto Düselius

1973–1985

Eric Falk

1985–1990

Bengt-Olof Svensson

1990–1995

Nils Ågren

1958–1968

Allan De Sharengrad

1969–1972

Stefan de Maré

1972–1976

Wilhelm von Warnstedt

1976–1979

Sven-Olof Berglund

1980–1983

Gunnar Hörstadius

1983–1986

Jerzy Glücksman

1987–2000

Berlin

1929–1932

Bonn
Lantbruksattaché. T.f. lantbruksrepresentant i
Förbundsrepubliken Tyskland.
Lantbruksattaché. Lantbruksrepresentant i
Förbundsrepubliken Tyskland.
Lantbruksattaché. Lantbruksrepresentant i
Förbundsrepubliken Tyskland. Sidoackrediterad i Schweiz.
Lantbruksattaché. Lantbruksrepresentant vid ambassaden
i Bonn i Förbundsrepubliken Tyskland. Sidoackrediterad i
Schweiz.
Lantbruksråd vid ambassaden i Bonn i Förbundsrepubliken
Tyskland.
Lantbruksråd vid ambassaden i Bonn. Sidoackrediterad i
Schweiz.
Lantbruksråd vid ambassaden i Bonn. Sidoackrediterad i
Schweiz.
Lantbruksråd vid ambassaden i Bonn. Sidoackrediterad i
Ungern och EU-representationen i Bryssel.

Bryssel
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Lantbruksattaché. Lantbruksrepresentant hos de europeiska
gemenskaperna i Bryssel och OECD, Paris. Sidoackrediterad i
Storbritannien.
Lantbruksattaché. Lantbruksrepresentant hos de europeiska
gemenskaperna i Bryssel och OECD, Paris.
Lantbruksråd. Lantbruksrepresentant hos de europeiska
gemenskaperna i Bryssel och OECD, Paris.
Lantbruksråd vid Sveriges delegation vid de europeiska
gemenskaperna i Bryssel och OECD, Paris.
Lantbruksråd vid Sveriges delegation vid de europeiska
gemenskaperna i Bryssel och OECD, Paris.
Lantbruksråd vid Sveriges delegation vid de europeiska
gemenskaperna i Bryssel och OECD, Paris.
Lantbruksråd vid Sveriges delegation vid de europeiska
gemenskaperna i Bryssel och OECD, Paris.
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Ambassad

Namn

Period

Tommie Sjöberg

1992–1995

Uppdrag

Bryssel
Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Maria Larsson
1995–1998 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Anna Johansson
1995–1999 Lantbruksattaché vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Annika Söderberg
1995–1999 Lantbruksattaché vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Malin Sjögren
1996–1998 Lantbruksattaché vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Erik Rudal
1998–2001 Lantbruksattaché vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Henrik Svenberg
1999–2002 Lantbruksattaché vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Anita Janelm
1999–2004 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Carl Johan Lindén
2000–2001 Lantbruksattaché vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Niklas Amelin
2000–2001 Lantbruksattaché vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Eva Lindholm
2000–2002 Lantbruksattaché vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Carl Johan Lindén
2002–2004 Lantbruksattaché vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Stefan de Maré
2002–2005 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Anita Janelm
2003–2004 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Pernilla Ivarsson
2004–2009 Ministerråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Carl Johan Lindén
2005–2010 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Robin Rosenkranz
2006–2010 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Maria Rosander
2008–2011 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Mathilda Åberg
2008–2011 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Marianne Goffeng Raakil 2008–2014 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Kerstin Jansson
2011–2013 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Carina Folkeson-Lillo
2011–2016 Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Elin Jonsson
2013–2014 Lantbruksattaché vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
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Ambassad

Namn

Period

Uppdrag

Agneta Norgren

2013–2016

Fredrik Langdahl

2014–

Johan Krabb

2016–

Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.
Lantbruksråd vid Sveriges ständiga representation i
Europeiska unionen i Bryssel.

Miles von Wachenfeldt
Miles von Wachenfeldt
Miles von Wachenfeldt

1922–1926
1927–1931
1932–1940

Miles von Wachenfeldt

1939–1945

Miles von Wachenfeldt

1940–1945

Miles von Wachenfeldt

1946–1955

Uno Enegren

1955–1958

Harald Stålberg

1973–1979

Vikar Säfvestad

1980–1982

Lennart Grenestedt

1983–1987

Bo Libert

1988–1990

Ingemar Nilsson

1991–1995

Stellan Kronvall
Swen Westberg
Sture Persson
Sten Lundberg

1974–1976
1976–1980
1980–1982
1982–1984

Lantbruksråd vid ambassaden i Nairobi.
Lantbruksråd vid ambassaden i Nairobi.
Lantbruksråd vid ambassaden i Nairobi.
Lantbruksråd vid ambassaden i Nairobi.

Christer Lagergren

1995–1998

Lantbruksråd vid ambassaden i Paris.

Bryssel

London
Svensk lantbrukskonsulent i England.
Lantbruksattaché i Brittiska riket och Nederländerna.
Lantbruksråd. Lantbruksattaché i Brittiska riket och
Nederländerna.
Chef för den s.k. B-avdelningen för olika krigförande länders
intressen i Storbritannien, Svenska legationen i London.
Lantbruksråd. Lantbruksattaché i Brittiska riket och
Nederländerna.
Lantbruksråd. Lantbruksattaché i Brittiska riket, Irland och
Nederländerna.
Lantbruksattaché i Storbritannien och Nordirland, Irländska
republiken samt Nederländerna.

Moskva
Lantbruksråd vid ambassaden i Moskva. Sidoackrediterad i
Polen.
Lantbruksråd vid ambassaden i Moskva. Sidoackrediterad i
Polen.
Lantbruksråd vid ambassaden i Moskva. Sidoackrediterad i
Polen.
Lantbruksråd vid ambassaden i Moskva. Sidoackrediterad i
Polen.
Lantbruksråd vid ambassaden i Moskva. Sidoackrediterad i
Polen samt Estland, Lettland och Litauen.

Nairobi

Paris
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Ambassad

Namn

Period

Uppdrag

Magnus Nikkarinen
Lennart Nilsson

2014
2015–

Lantbruksråd vid ambassaden i Peking.
Lantbruksråd vid ambassaden i Peking.

Emil Fredrik Waldemar
[Wallodi] Silfverhjelm
E.F.W. Silfverhjelm
E.F.W. Silfverhjelm

1924–1927
1927–1929
1929–1939

Sveriges lantbrukskonsulent i Riga för Estland, Lettland,
Litauen och Polen.
Lantbruksattaché i Estland, Lettland, Litauen och Polen.
Lantbruksråd i Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Åke Andersson
Ivan Eckersten
Gunnar André
Gösta Eriksson
Astrid Bergkvist
Tommie Sjöberg
Inge Gerremo
Pernilla Ivarsson
Christer Wretborn
Anders Klum
Cecilia Nordin
van Gansberghe
Fredrik Alfer

1975–1978
1978–1981
1981–1984
1984–1987
1987–1990
1990–1992
1992–1995
2000–2003
2004–2007
2007–2009
2009–2015

Lantbruksråd vid ambassaden i Rom.
Lantbruksråd vid ambassaden i Rom.
Lantbruksråd vid ambassaden i Rom.
Ministerråd vid svenska ambassaden i Rom.
Lantbruksråd vid ambassaden i Rom.
Lantbruksråd vid ambassaden i Rom.
Lantbruksråd vid ambassaden i Rom.
Lantbruksråd vid ambassaden i Rom.
Ambassadör till FAO, ambassaden i Rom.
Ambassadör till FAO, ambassaden i Rom.
Ambassadör till FAO, ambassaden i Rom.

2015–

Ministerråd vid ambassaden i Rom.

Jan Henrik Amberg

1996–2000

Dorotea Poprzeski,
gift Witoldson

2001–2004

Ministerråd vid svenska ambassaden i Warszawa med uppgift
att bevaka utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Sidoackrediterad till Tjeckien, Ungern, Ryssland samt
Estland.
Lantbruksråd i Warszawa med sidoackreditering i Tjeckien,
Ungern, Ryssland samt Estland, Lettland och Litauen.

Olof Bendz
Helmer Olsson
Carl-Olof Janér
Olof Hansson
Staffan Darvelid
Carl-Johan Lidén
Anders Lundin
Fredrik Daveby

1945–1950
1951–1956
1972–1975
1975–1977
1977–1981
1981–1984
1984–1992
1992–1996

Peking

Riga

Rom

Warszawa

Washington
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Lantbruksattaché i Amerikas Förenta Stater.
T.f. lantbruksrepresentant i Amerikas Förenta Stater.
Lantbruksattaché i Amerikas Förenta stater.
Lantbruksråd vid ambassaden i Washington.
Lantbruksråd vid ambassaden i Washington.
Lantbruksråd vid ambassaden i Washington.
Lantbruksråd vid ambassaden i Washington och Ottawa.
Lantbruksråd vid ambassaden i Washington och Ottawa.
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Akronymer och förkortningar
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ACP

African, Caribbean and Pacific /states/ (Afrikanska, Karibiska och Stilla havs-länder)

BAAP

The Baltic Agricultural Run-off Action Programme (Baltiska åtgärdsprogrammet mot avrinning/näringsläckage från jordbruket)

BSE

Bovin Spongiform Encefalopati (Galna ko-sjukan)

CAP

Common Agricultural Policy (Gemensamma jordbrukspolitiken, EU)

CCP

Committee on Commodity Problems (Råvarukommittén, FAO)

CFP

Common Fisheries Policy (Gemensamma fiskeripolitiken, EU)

CFS

Committee on World Food Security (Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, FAO)

CMA

Centrale Marketing Agency (Tyska officiella marknadsföreningsorganisationen för livsmedel)

CVO

Chief Veterinary Officer (Chefsveterinär)

cwt

centum weight, centweight eller hundredweight (en engelsk centner: 50,8 kg)

ECOSOC

United Nations Economic and Social Council (FN:s ekonomiska och sociala råd)

EEC

European Economic Community (Europeiska ekonomiska gemenskapen)

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsrådet

EFSA

European Food Safety Agency (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet)

EFTA

European Free Trade Association (Europeiska frihandelssammanslutningen)

EG

Europeiska Gemenskaperna

ETK

Eesti Töörahva Kommuun (Estniska arbetarkommunen)

EU

Europeiska Unionen

EUI

Sekretariatet för EU och internationella frågor inklusive FAO (Jordbruksdepartementet
och dess efterträdare)

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation)

FN

Förenta Nationerna – UN, United Nations

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade (Allmänna tull- och handelsavtalet)

GMO

Genmodifierad organism

ICES

International Council for the Exploration of the Sea (Internationella havsforskningsrådet)

IFAD

International Fund for Agricultural Development (Internationella fonden för jordbruksutveckling)

IFAP

International Federation of Agricultural Producers (Internationella federationen av jordbruksproducenter)

KF

Kooperativa Förbundet
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KSLA

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

LRF

Lantbrukarnas Riksförbund

MEP

Member of the European Parliament (ledamot i Europaparlamentet)

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling)

OSCAR

Ordine Speciale dei Consiglieri Agricoli di Roma

SCB

Statistiska Centralbyrån

SIDA/Sida

Swedish International Development Agency 1965–1995, därefter Swedish International Development
Cooperation Agency (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete)

SJK

Särskilda Jordbrukskommittén (EU)

SLU

Sveriges lantbruksuniversitet

SPS

Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (Avtalet om sanitära och
fytosanitära åtgärder)

TAC

Total Allowable Catch (Total tillåten fångstmängd)

TPP

Trans-Pacific Partnership

TTIP

Transatlantic Trade and Investment Partnership

UD

Utrikesdepartementet

UNECE

United Nations Economic Commission for Europé (FN:s ekonomiska kommission för Europa)

UNEP

United Nations Environment Programme (Förenta nationernas miljöprogram)

USDA

United States Department of Agriculture (Amerikanska jordbruksdepartementet)

WCARRD

World Conference on Agrarian Reforn and Rural Development (Världskonferensen om jordbruksreformer och landsbygdsutveckling)

vCJS

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

WFC

World Food Council

WFO

World Farmers Organisation (Internationell organisation för världens bönder)

WFP

World Food Programme

WFS

World Food Summit (Globalt toppmöte om världens livsmedelsförsörjning)

WFSfyl

World Food Summit five years later (fem år senare)

WHO

World Health Organization (Världshälsoorganisationen)

WTO

World Trade Organization (Världshandelsorganisationen)
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2012
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

Forskning och innovation för produktiv och skonsam skogsteknik
Inte av bröd och brädor allena – en skrift om skönheten i naturen
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2011
The global need for food, fibre and fuel
Hästen i centrum – hästens roll och möjligheter som samhällsresurs
Jorden vi ärvde – den svenska åkermarken i ett hållbarhetsperspektiv
Export av skogligt kunnande från Finland och Sverige
Dags att utvärdera den svenska modellen för brukande av skog

2013
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Nr 10

Säl, skarv och fiske – om sälars och skarvars inverkan på fiskbestånden i Östersjön*
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2012
Framtidsprojektet. Ett tankeexperiment om naturresursbruket 2063
Matens kvaliteter
Global Outlook – Future competition for land and water
Slam och fosforkretslopp*
Lessons learned from forest tenure development in Sweden
Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution
Odlingssystem och biologisk mångfald – exemplet Logården*
För stundande skördar – jubileumskonferensens första del och jubileumsexkursionerna

2014
Nr 1
Nr 2
Nr 3

Skogsnäringens värdekedjor – definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2013
Fisk, gift och hälsa – fiskkonsumtionens nytta och risker

2015
Nr 1
Nr 2
Nr 3

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2014
Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning
UNIK Utmaning 2015 – en casetävling om vägen till det hållbara naturbruket

2016
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2015
Frön för framtiden – ett dialogprojekt om bioteknik i växtodlingen
Landskapsforum 2016: Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar
Seeds for the Future – a dialogue project concerning biotechnology in plant production
Land och stad – nya relationer i en osäker tid

2017
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5

Skogsägarens mål – en väg till ökad variation i skogen
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2016
UNIK Utmaning 2016 – en casetävling om konceptet Nordisk Mat
Landskapsforum 2017: Landskapsperspektiv i fysisk planering – helhetssyn för hållbara lösningar
Utan pengar – inga hagar och ängar

2018
Nr 1
Nr 2
Nr 3

Menyn och tidens tecken. Måltiderna vid KSLA:s högtidssammankomster åren 2003–2018
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse 2017
Lantbruket i diplomatins korridorer – en skrift om Sveriges lantbruksråd
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I 130 år har Sverige haft utrikesbevakning
på jordbruksområdet. Uppdragets innehåll och geografiska täckning har varierat,
liksom dess tjänstebenämning. Till en början handlade det om att finna avsättning
för svenska mejeriprodukter, men också
om att analysera och rapportera om jordbrukets utveckling på stationeringsorten.
Lantbruksrådens uppdrag förändrades
med jordbrukspolitiken; miljöfrågor och
globala livsmedelsfrågor fick med tiden en
mer framskjuten position och arbetet förändrades på ett grundläggande sätt med
det svenska medlemskapet i EU.
Svenska lantbruksråd har varit en viktig
förmedlande länk i en rad frågor de senaste hundra åren. Men det är helheten av
lantbruksrådsbefattningens arbete som är
det viktiga. Institutionella och personliga
kontakter, närvaro över år och decennier,
konstans, institutionellt minne, ett nätverk
som vidgas och förnyas, är arbetets kärna.
I en värld som knyts samman av handelsströmmar, migration och miljöfrågor kommer detta att även framgent vara viktigt.

Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B
Box 6806
113 86 Stockholm
tel 08-54 54 77 00
www.ksla.se, akademien@ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
(KSLA) är en mötesplats för den gröna
sektorn. Akademien är en fri och oberoende
nätverksorganisation som arbetar med frågor
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog
och skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk,
miljö och naturresurser samt skogs- och
lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som
berör alla och som intresserar många!

