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Beslutsamhet bakom EUs hållbarhetsstrategier, men konsekvensanalyser
efterlyses
När EU-kommissionen
tillträdde i slutet av
november 2019 hade
de en mycket viktigt
målsättning; att göra
EU mer relevant för
EUs medborgare. Storbritanniens historiska
beslut att lämna EU är
en viktig del av sceneriet. Strax innan hade de
europeiska huvudstäders gator intagits av
klimatdemonstrerande
ungdomar som med
ilska och desperation i
rösten krävde agerande
från EUs politiker NU!
I de flesta medlemsstaterna
har de gröna partierna gått
starkt framåt vilket inte
minst även avspeglats i Europaparlamentet. Så även
de mer högerextrema och
mittenpartierna. Redan förra EU-kommissionen hade
planer på att sjösätta det
största projektet någonsin,
efter skapandet av EUs inre
marknad. The Green Deal
presenterades av EU-kommissionens ordförande
Ursula von Der Leyen
nästan genast efter att hon
tillträtt. Det är EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa. Det ska vara
ledstjärnan i allt den här
EU-kommissionen gör och
ska hädanefter genomsyra
all europeisk politik.
Mot målen från Paris
EU har bestämt sig. EU
ska ta ledningen globalt
för att uppfylla målen i
Parisavtalet. Till sin hjälp
och som ansvarig för
strategin utnämnde von
Der Leyen Frans Timmer-

mans, vice-ordförande
och klimatkommissionär.
En holländsk socialistisk
politiker som kämpar för
att vinna gröna röster för
sitt parti som alltjämt visar
på minskat väljarstöd, inte
bara i Holland utan i stora
delar av Europa. Precis när
strategier och nya lagförslag skulle börja ta from
slog covid-19 pandemin till.
Många trodde arbetet med
Green Deal skulle stanna
av.
Men EU-kommissionen
använde snarare pandemin
som argument till varför
den gröna omställningen måste gå snabbare.
EU-kommissionen dröjde
inte med att presentera
förslag. För jordbrukets del
var 20 maj 2020 ett viktigt
datum då två strategier som
direkt riktar sig till primärproduktionen presenterades; Farm to Fork (”Jord
till bord”) samt strategin
för biologisk mångfald.
Siffermål för jordbruket
Farm to Fork är strategin
för en hållbarare livsmedelskedja med specifika
siffermål, som direkt berör
jordbruket och ska uppfyllas till 2030:
• 50 % minskning av användning och risker med
växtskyddsmedel.
• 50 % minskning av växtnäringsläckage och en
minskad användning av
mineralgödsel.
• 25 % ekologisk areal.
• 50 % minskad användning av antibiotika.
Dessa mål upprepas i
strategin för biologisk
mångfald, men här finns yt-

terligare ambitioner om att
skydda 30 procent av EUs
areal och att strikt skydda
10 procent av marken och
avsätta 10 procent av all
jordbruksmark för naturändamål.
Som strategier är dessa
mål inte juridisk bindande.
De åtföljs av detaljerad
lagstiftning om hur målen
ska nås. Och det kommer
mycket tydliga signaler
från EU-kommissionens
klimatkommissionär att
dessa mål gäller. EUs jordbruksorganisationer, EUs
jordbruksministrar och
flera Europaparlamentariker, i framförallt jordbruksutskottet, välkomnade ambitionerna i strategierna,
men var djupt bekymrade
över de specifika målsättningarna och hur detta
skulle påverka EU-jordbrukets konkurrenskraft.
USDA först med analys
Konsekvensanalyser har
efterlysts från dag ett och
avsaknaden av sådana har
skapat upprördhet. Men
klimatkommissionär Timmermans har stått på sig.
Pandemin har tillkommit
som argument för vikten
av snabb omställning av
såväl livsmedelskedja som
ekosystem och att en sådan
kommer att stärka de europeiska producenterna.
Men inte bara EUs olika
aktörer oroade sig. Så gjorde även det amerikanska
jordbruksdepartementet,
USDA. Vad EU gör och
ställer för krav på sin egen
marknad leder inte sällan
till att handelspartners påverkas och i slutändan de
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globala livsmedelssystemen,
resonerade USDA och
iscensatte en egen konsekvensanalys.
Av denna analys, som
presenterades i november
2020, framgick att om målsättningarna skulle införas
skulle det leda till minskad produktion för flera
sektorer och därmed en
potentiell risk för påverkan
på den globala livsmedelsförsörjningen.
EU-kommissionen
fick alltmer kritik för att
inte själva ha gjort någon
studie. EU-kommissionens
forskningsinstitut, JCR,
fick i uppdrag att ta fram
en studie. Den verkade bli
väldigt försenad. Rykten
spreds om att resultaten
Forts på sida 2
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Forts från sida 1
som visades var för oroväckande. Till slut publicerades
den, mitt under Bryssels
semestermånad, augusti
2021. Under radarn enligt
vissa.

Studien visade på att
siffermålen kan leda till
ökade kostnader för produktionen och minskad
konkurrenskraft för EUs
jordbruk, men inte lika
långtgående konsekvenser
som USDAs rapport. Studi-

erna var inte genomförda
på exakt samma grunder.
Samtidigt började flera
universitet att göra studier
utifrån olika antaganden
och för olika sektorer.
Universitetet i Kiel gjorde
en med specifikt fokus på

spannmål. Nu senast har
holländska lantbruksuniversitet Wageningen presenterat en studie.
Ingrid Rydberg
ingrid.rydberg@lrf.se

Åsikterna går isär om Wageningens analys
Wageningens analys
pekar, precis som
övriga studier av EUs
hållbarhetsinitiativ för
jordbruket, på minskad
konkurrenskraft, produktion och export från
EUs jordbruk samt ökad
import för att säkra EUs
försörjningsbehov.
I studien har effekterna
på olika sektorer undersökts och det framgår att
för spannmålssektorn kan
avkastningen minska med
mellan 25-30 procent och
ännu mer för permanenta
grödor såsom frukt, oliver
och vin eftersom det finns
färre alternativ för dem.
För animaliesektorn
förväntas produktionsbortfallet bli ungefär 10-15

procent och de mest beror
på ökade foderkostnader
som en följd av minskad
användning av växtnäring i
växtodlingen och därmed
sämre kvalitet och minskade skördar.
Importen av majs och
raps förutspås öka samtidigt
som exporten av vete, oliver
och vin minskar. Författarna till studien drar slutsatsen att om EU vill göra den
här omställning snabbt och
utan att det finns alternativ
kommer sektorn att behöva
kompenseras ekonomiskt
för det genom högre stöd.
Här behövs även stora
satsningar på forskning och
innovation för att sektorn
ska klara omställningen.
Av studien framgår
också att markanvändning-

en utanför EU kan komma
att öka med 2,5 miljoner
hektar på grund av ökad
import till EU samt med
ytterligare 5,4 miljoner
hektar till följd av minskad
EU-export.
När studien presenterades i Europaparlamentets utskott för jordbruk
och miljö kommenterade
flera parlamentariker. Men
Tassos Haniotis, avdelningsdirektör på EU-kommissionens direktorat för
jordbruk, DG Jordbruk,
underströk att resultaten
måste tas för vad de är.
Enligt honom kan effekterna bli mindre eftersom det
sker en utveckling inom
sektorn. Mer innovation
och forskning, nya odlingsmetoder, precisionsjord-

bruk och andra förändringar inte minst med tanke på
att priset på insatsvaror går
upp.
Om omställningen sker
över en natt blir konsekvenserna stora, men eftersom
målen gäller till 2030 så
kan det antas att alternativa
metoder, produkter med
mer har utvecklats. Men
oron är fortsatt stor i sektorn och berörda beslutsfattare inom Europaparlamentet och ministerrådet
för hur målen kan uppnås.
Ingrid Rydberg
ingrid.rydberg@lrf.se
Läs mer:
Wageningen Economic
Research Report 2021 - 150

Kostnadskrisen i Europas jordbruk – vad görs?
I Frankrike ser FNSEA
fram mot presidentvalets utfästelser till jordbruket. I Norge jobbar
Bondelaget på kort sikt
för åtgärder mot elkrisen och på längre sikt
förbereds vårens prisförhandling med regeringen.
Kostnadskrisen för jordbruket syns på flera håll i Europa. Framförallt är det lokal
media och lantbrukspress
som lyfter krisen. I fokus
står de kraftigt stigande priserna på insatsvaror, men
underliggande finns andra
utmaningar som påverkar
det europeiska lantbruket.
Vad gör man i olika länder?

Frankrike
I EUs största, och från
jordbrukshåll fortfarande
kanske mest högljudda,
land tar man på sedvanligt
sätt till demonstrationer.
Bara under denna vecka
äger ett flertal demonstrationer rum, igår måndag
i Nîmes, i departementet
Gard i södra Frankrike, och
på torsdag i Clermont-Ferrand i mellersta delarna av
landet. Demonstranterna
fördömer regeringens
jordbrukspolitik. I Nîmes
var budskapet från demonstranterna från den departementala bondeorganisationen FDSEA (regionala
LRF):
• Vi vägrar att utvidga
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kantzonerna (Zones de
Non Traitement, ZNT),
d.v.s. delar av fälten utan
användning av växtskyddsmedel.
• Ni är skyldiga till att
oåterkalleligt glasa in 30
procent av Gards (departementets) jordbruksareal.
• Vi är offer för en överadministration från myndigheterna där det är
omöjligt att fylla i alla
formulär.
• Ovanpå allt detta drabbas
vi av kostnadshöjningar
och försenad ersättning
för den omfattande frosten 2021.
På nationella nivå publicerade franska LRF,

FNSEA, den 7 januari den
opinionsundersökning om
det upplevda läget bland
franska lantbrukare som
görs vartannat år. Bilden som avspeglar sig är
dubbel, 29 procent av de
franska lantbrukarna ser sin
ekonomiska situation som
god och att man kommit ur
krisen med corona-pandemin. Men föga förvånande
vittnar 40 procent av de
tillfrågade också om betydande svårigheter i verksamheten med hänvisning
till stora klimatrisker och
prisökningen av insatsvaror
som tyngt jordbruket under
2021. Svårigheterna som i
hög grad kopplas till alltför
höga driftskostnader, påver-

Marknaden
Världsmarknadspriser
Noteringar i USD per ton på Chicagobörsen
Prisutveckling Chicago Board of Commerse
USD per ton
700

Världsmarknadspriser
I diagrammet illustreras
prisnoteringar på spannmålsbörsen i Chicago.
Priserna gäller för kontrakt
med framtida leverans
inom 1-2 månader.
Chicagobörsen avspeglar väl svängningarna på
världsmarknaden även om
inte prisnivån är direkt
jämförbar med den europeiska.
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Noteringen för griskött avser den danska marknaden.

Genomsnittlig kurs		
2021
Jan 2021		

Aktuell kurs
1 feb 2022

8,58
10,14

9,29
10,46

9,14			
10,35			

kar framtidstron.
Inför presidentvalskampanjen är förtroendeindex för politiker lågt. 42
procent av jordbrukarna
känner sig inte som en
del av det politiska erbjudandet. FNSEA uppmanar
kandidaterna att utvärdera
detta resultat och att i sina
respektive program visa lite
verklig ambition för jordbrukssektorn.
Norge
Vårt västra grannland,
Norge, har fortfarande
årliga prisförhandlingar
med regeringen. Men det
hjälper inte på den sortens
kraftiga prisuppgång på
el, diesel och gödselmedel
som jordbruket drabbats
av det senaste året. Norska
Bondelaget har än så länge,

i nuvarande kostnadskris,
inte valt att påkalla extra
förhandlingar utan laddar
inför vårens inplanerade
prisförhandling.
Det man uppnått såhär
långt är:
• Ersättningen för extraordinära kostnader 2021
och 2022 kommer att betalas efter jordbruksuppgörelsen i år. Normalt
skulle detta ha betalats ut
i februari 2023.
• Jordbruket kompenseras
för 80 procent av kostnaden för elförbrukningen under januari 2022
samt med 55 procent av
kostnaden för december
2021. Kompensationen
begränsas med ett tak på
max 20 000 kilowattimmar per månad. För växthus tillämpas inget tak.

Inhemsk marknad, vecka 5		
Griskött, slaktad vikt, Danmark

DKK/kg		
7,90		

SEK/kg
11,10

Källa: Riksbanken, Danish Crown

Framåt arbetar Bondelaget för:
• En lösning för de som
drabbats av kostnadstillväxten så här långt och
ännu inte köpt gödselmedel för kommande sådd.
Priserna på gödselmedel
har stigit med 60–100
procent i Norge och
Bondelaget befarar att
konsekvensen kan bli lägre livsmedelsproduktion.
• Kostnadstäckning för
alla kostnader, inte bara
el och gödselmedel utan
även annat såsom elmatning och plast.
• Gängse kompensation av
kostnadsökningar i kommande prisförhandling.
Det är absolut nödvändigt, resonerar man, annars går det inte att tala
om inkomstutveckling i
nivå med andra grupper i

samhället och börja minska inkomstklyftan.
Christina Furustam
christina. furustam@lrf.se
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Ny rapport om handel och geopolitik från
Kommerskollegium
”EUs historiska strategi att främja fred och
säkerhet via ekonomisk
integration fungerar och
bör inte överges när vi
går in i en ny era som
präglas av geopolitiska
spänningar och växande
protektionism.”
Det konstaterar Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel,
EUs inre marknad och
handelspolitik, som tagit
fram en ny rapport om hur
EU bör förhålla sig i att
använda handelspolitiken
för geopolitiska syften.
Kommerskollegium
konstaterarar att de geopolitiska spänningarna i världen ökar, men att svaret på
denna utmaning inte nödvändigtvis är att begränsa
det ekonomiska utbytet
mellan länder. Istället slår
kollegiet ett slag för att EUs
handelspolitik för geopolitiska ändamål bör bygga
på den europeiska eller vår
egen historiska erfarenhet,
där ekonomisk integration
mycket framgångsrikt använts för att skapa fred och
stabilitet både i och utanför
Europa.
Rapporten, som presenterades i november 2021,

tar avstamp i den geopolitiska utveckling världen
sett på senare år och där
handelspolitiken funnits
med som instrument, inte
minst i relationen mellan
USA och Kina.
Sammanhanget handelspolitik samt geo-och
säkerhetspolitik har vuxit i
aktualitet också de senaste
månaderna och veckorna mot bakgrund av den
säkerhetspolitiska utvecklingen i östra Europa.
Övergripande strategiskt anser Kommerskollegium att ett fungerande
multilateralt samarbete
även framåt bör vara huvudstrategin i EUs handelspolitik. Om denna dörr
stängs är samarbete och
integration med likasinnade i handelspolitiken och i
synen på globala utmaningar vägen fram. Bland annat
konstaterar Kommerskollegium att EU bör överväga
nya sätt att fördjupa den
transatlantiska ekonomiska
integrationen. USA är EUs
enskilt viktigaste geopolitiska relation. Kommerskollegium lyfter också
vikten av att från geo- och
säkerhetspolitisk synpunkt
prioritera unionens närområde och därmed förnya

ansträngningarna för EUs
utvidgning.
När det gäller Kina
poängterar rapporten att
ekonomiska och handelspolitiska relationer
bör upprätthållas. Något
annat, konstaterar man,
vore inte önskvärt vare
sig ur ett handelspolitiskt
eller ett säkerhetspolitiskt
perspektiv. Beträffande
relationen till Ryssland
konstaterar Kommerskollegium i rapportens svenska
sammanfattning: ”Med
tanke på Rysslands illegala
ockupation av Krimhalvön
och Sevastopol samt bristen
på framsteg i genomförandet av Minskavtalen, är EUs
handelspolitiska alternativ i relation till Ryssland
mycket begränsade. Om
Minskavtalen genomförs
bör dock EU hålla öppet
för framtida ekonomisk
integration mellan EU och
Ryssland.”
Rapporten intar en
kritisk hållning till begreppet ”strategisk autonomi”
som EU-kommissionen
bland annat använder i sin
handelspolitiska översyn. Begreppet handlar i
mångt och mycket om just
förhållandet handels- och
säkerhetspolitik. Kommer-

skollegium menar att termen ”strategisk autonomi”
ger otillräcklig strategisk
vägledning och går igenom
problem med att främja
säkerhetspolitiska intressen
med ensidiga handelsbegränsande åtgärder. En
risk är exempelvis att de
multilaterala systemen
undermineras.
Kommerskollegium
konstaterar också att forskning visar att handel och
integration har en säkerhetspolitisk stabiliserande
effekt även på auktoritära
länder.
Denna artikel gör inte
anspråk på att göra en rättvis summering av rapporten, härtill är den alltför
komplex. Internationella
Perspektiv vill fästa uppmärksamhet på att det är
en intressant rapport som
finns att ladda ned i sin
helhet på Kommerskollegiums hemsida.
Christina Furustam
christina. furustam@lrf.se

Rapporten hittar du här:
https://www.kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/rapporter/2020/2021/an-eu-trade-policy-for-geopolitical-ends.pdf
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