INTERNATIONELLA PERSPEKTIV
Nyhetsbrev från LRF om internationella frågor
Salon International de l’Agriculture 2022

President Macron klappar kor lika bra
som någon annan president
President Emmanuel
Macron valde, trots full
agenda med anledning
av Rysslands invasion
av Ukraina, att på
traditionsenligt franskt
presidentmanér inviga
Frankrikes stora internationella jordbruksmässa,
”Le Salon International
de l’Agriculture”.
Macron sade sig inte vilja
missa denna särskilt viktiga
återförening efter år av
pandemi. Presidenten hade
tre budskap. Först ett tack
till jordbruket för att man
levererar på det viktiga
uppdraget att producera
mat och säkra Frankrikes
och bidra till Europas livsmedelsförsörjning.
Ersättningen till bonden
Macron ägnade sedan
en längre del sitt tal till
det, som han uttryckte
det, ständiga arbetet med
en rättvisande ersättning
för nedlagt arbete. Här
refererade Macron till de
förhandlingar som avslutas
kring utvecklingen av den
lag som ska säkerställa en
mer rättvis fördelning av
värdet i livsmedelskedjan. Hösten 2018 antogs i
Frankrike lagen Egalim I.
Denna har fått en uppföljning i Egalim II, vars process dragit ut på tiden men
nu börjat implementeras.
Egalim II innehåller
bland annat krav på prisavtal mellan lantbrukare och
inköpare, som ska gälla i
minst tre år och som ska ha
produktionskostnaderna
med i beräkningen. Vidare
ska del av priset för en vara

som motsvarar kostnaden
för jordbruksråvaran inte
vara förhandlingsbar i
den förhandling som äger
rum mellan handel och
industri. En internationellt
mycket uppmärksammad
del av Egalim II är att lagen
även innefattar krav på
restauranger att ursprungsmärka köttet de serverar.
Egalim II antogs i juli i år
av den franska nationalförsamlingen och befinner sig
nu i sina första prisförhandlingar mellan distributörer
och industrin.
Macron konstaterade
att här finns mycket mer
att göra för en rättvisare
fördelning av värdet i livsmedelskedjan.
Spegelklausuler för
hållbarhet
Presidenten nämnde också
vikten av att säkerställa att
EUs regelverk inte övertolkas i Frankrike. Vidare lyfte
han landets hjärtefråga
som ordförandeland i EU,
den om att importerade
livsmedel från tredjeland
ska leva upp till samma
produktionsstandarder
som europeiskt jordbruk.
”Les clauses miroirs”,
eller spegelklausulerna, är
viktiga i arbetet mot ökad
hållbarhet i Europa, menar
Macron liksom andra franska politiker.
Den franska regeringen
har exempelvis varit snabb
att besluta om att i Frankrike tillämpa artikel 18 i
EU-förordning 2019/6 om
veterinärmedicinska preparat som handlar om att EUs
förbud mot att använda
antibiotika för att stimulera

tillväxt i animalieproduktionen ska tillämpas också
på importerade produkter.
Den Franske jordbruksministern fattade beslutet den
21 januari och gäller från
den 22 april. EU-förordningen gäller från den 28
januari i år.
Kriget i Ukraina
Efter ett allmänt tack samt
resonemang om ersättning
och lönsamhet övergick
president Macron till kriget
i Ukraina. Kriget är tillbaka
i Europa, konstaterade
Macron, och att vi befinner
oss i ett för de flest av oss
aldrig tidigare skådat allvarligt sammanhang. Kriget
får konsekvenser och så
även för jordbrukssektorn
i Frankrike och i Europa.
Det får konsekvenser för
exporten(för franskt vin
och spannmål), för energikostnaderna, för foderkostnaderna och det kanske till
och med uppstår brist.
Vi bygger fred med
ekonomiska restriktioner
och sanktioner, konstaterade den franske presidenten
och poängterade att det får
konsekvenser. Dessutom
förklarade han att han och
jordbruksministern arbetar
på en uthållighetsplan där
just insatsvaror i jordbruket
och frågan om stigande
kostnader finns med.
Härefter sände Macron
en stark signal om han och
övriga politiker finns där
för jordbrukssektorn i detta
svåra läge, både i Frankrike
och EU.
Macron avslutade sitt tal
på mässan med att förklara
hur ledsen han är för att
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inte som vanligt kunna
tillbringa hela dagen med
det franska jordbruket.
Han bedyrade att hans
hjärta skulle vara kvar och
påminde om att premiärminister Jean Castex och
jordbruksminister Julien
Denormandie stannar resten av dagen.
President Macron upprepade sedan hur starkt
han känner för franskt
jordbruk och avslutade
med: Vive la République!
Vive la France!
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Bläddra vidare till sida 4 för
att läsa Christinas kommentar
på Macron och invigningen
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Ny innovation i fokus på Salon International de
l’Agriculture Paris 2022
Under den gånga veckan hölls Salon International de l’Agriculture
i Paris, en av världens
största mässor för jordbrukare och de gröna
näringarna. Mässan har
under de två senaste
åren fått ställas in, till
följd av Covid19-pandemin, men öppnade detta
år sina portar för drygt
1000 utställare och en
knapp miljon besökare
under åtta dagar.
Utöver de traditionsenliga
lantbruksdjursutställningarna och mässhallarna för
regionala delikatesser från
hela den franskspråkiga
världen lade årets mässa
dessutom ett stort fokus på
innovation och ny teknik. En större del av den
mässhall där företag och
fackföreningar representeras var i år avsatt för den
”digitala gården”, där olika
startupföretag verksamma
inom jordbruksnäringen,
med speciellt fokus på nya
teknologiska lösningar, deltog och presenterade sina
produkter.
Startups
De politiska förutsättningarna för EU:s jordbruk har
den senaste tiden präglats
av en ambitiös EU-kommission, som genom sin
tillväxtsstrategi ”EU:s gröna
giv” vill göra EU klimatneutralt till 2050. Flera förslag
berör direkt jordbruket,
till exempel ”jord till bord
”- strategin (Farm to Fork)
och strategin för biologisk
mångfald. Den nyligen
beslutade gemensamma
jordbrukspolitiken som
kommer börja gälla från
och med nästa år innehåller också betydligt högre
ambitionsnivå vad gäller
gröna krav. Precis innan jul
presenterade EU-kommissionen dessutom ytterligare
förslag som berör jordbruk
som till exempel en markskyddsstrateg och en förordning om att förhindra
avskogning i tredje land.

Även om jord- och
skogsnäring ser sig som
en del av lösningen för att
uppnåg målen om klimatneutralitet så har de sig
tveksamma till förslagens
genomförbarhet, då de enligt flera olika konsekvensanalyser riskerar att äventyra
konkurrenskraften för EU:s
jordbruk då inga andra
alternativ till till exempel
växtskyddsmedel finns.
En central del i
EU-kommissionens arbete
mot ett hållbarare jordbruk
har den sista tiden varit
inrättandet av en så kal�lad kolmarknad. Tanken
är att bönder i ersättning
för kolbindande åtgärder i
jordbruket, som tillexempel
minskad jordbearbetning
och restaurering av torvoch våtmarker, skall få så
kallade kolkrediter. Dessa
ska sedan kunna säljas till
företag som kan redovisa
detta som sänkta koldioxidutsläpp för sin egen del.
Detta system är för närvarande under framarbetande, och kommissionen
väntas publicera ett förslag
till hur det kan komma att
se ut i slutet av 2022.
På mässan deltog ett
antal startupföretag som
demonstrerade att tekniken
för att implementera dessa
förslag finns på plats, och
att de i en del fall till och
med ligger ett steg före
EU-kommissionens förslag
om att inrätta kolmarknader.
Kolinlagring
I likhet med många andra
av EU-kommissionens nyligen publicerade förslag har
detta delvis mötts av positiva reaktioner, delvis av mer
tveksamma röster. Copa-Cogeca, EUs paraplyorganisation för lantbruksorganisationer och kooperativ, har
uttryckt sig positiva till en
framtida kolmarknad, då
det skapar en extra inkomst
för lantbrukare och dessutom bidrar till en hållbar
utveckling av EUs lantbruk.
Dock har den praktiska im-
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plementeringen av förslaget ifrågasatts, speciellt då
redovisandet och handeln
med kolkrediter riskerar att
innebära en extra administrativ börda för den individuella lantbrukaren.
På mässan deltog dock
ett startupföretag, ”Soil
Capital” som sedan ett
antal år arbetar med ett
liknande system, där man
stöttar lantbrukare att öka
kolinlagringen i deras
marker, mot ersättning från
privata företag som ser ett
intresse i att betala mer
för råvaror med ett bättre
klimatavtryck. Företaget
verkar i sin tur som en
mellanhand, och sköter
den huvudsakliga kontakten med företagen efter att
ha skrivit kontrakt kring
mängd inlagrad kol och
betalning för denna med
lantbrukaren. Man hoppas
på så sätt minimera den
administrativa bördan – till
förmån lantbrukaren.
Jordhälsa
Även ett nyligen publicerat förslag från EU-kommissionen rörande en
kommande gemensam
markskyddsstrategi för
EU aktualiserades hos ett
av mässans startupföretag. Genesis Soil Health,
grundat 2019, är ett digitalt
markklassificeringssystem
med utgångspunkt i ett
fälts nivå av biodiversitet,
förorening och kolhalter.
Även här använder man sig
av finansiering från utomstående parter som kan
tänkas ha privata intressen
i att investera i förbättrade
miljöförhållanden.
Då även detta system
mäter kolhalter i jorden ser
företaget stora möjligheter
i den kommande kolmarknaden, och man studerar
just nu olika sätt hur man
kan expandera sin verksamhet till att även innefatta
handel med kolkrediter.
”Connecting Food” var
ett annat startup-företag
som deltog vid mässan, och
som jobbar med produkters

spårbarhet, för såväl konsument som producent.
Spårning
”Connecting Food” förser
de produkter de är kopplade till med en QR-kod, som
vid avläsning, visar varans
hela produktionscykel. En
brödlimpa med QR-kod
från företaget visar såväl vilken gård vetet är odlat på,
som kvarnen det är malt vid
och var den sedan bakats
och paketerats. Dessutom
utgår företaget från redan
förd statistik, och kräver
därför ingen längre introduceringsperiod innan tekniken kan börja användas.
Företaget ser stora
möjligheter för sin produkts framtid eftersom det
kopplar till det förslag till
förordning om avskogning
som EU-kommissionens
presenterades innan jul.
I förslaget ingår att öka
spårbarheten på produkter
med specifik koppling till
avskogning, såsom tillexempel soja, kakao och nötkött,
ända ned på fältnivå. Så
detaljerat är ännu inte
”Connecting Foods” system,
men man ser ett konstant
ökande intresse för produkten och stora möjligheter i
att utveckla denna jämsides
kommande EU-beslut.
Flera av dessa företag
är ännu i början av sin
verksamhet, och ännu
begränsade till den franska marknaden. Innan de
befinner sig på den svenska
marknaden kan det dröja
ett antal år, och en del av
dem kanske inte tar sig
dit över huvud taget. För
att detta ska kunna ske
krävs stora investeringar i
teknologins utveckling så
att denna kan appliceras på
de olika förhållanden och
förutsättningar som finns
inom EUs olika lantbruk.
Ella Li Jennersjö
Praktikant LRFs Brysselkontor

Marknaden
Världsmarknadspriser
Noteringar i USD per ton på Chicagobörsen
Prisutveckling Chicago Board of Commerse
USD per ton
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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.
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Mycket stora prisökningar till följd av Rysslands
invasion av Ukraina
Prisutvecklingen på
vete på råvarubörsen i
Chicagos (CBOT) har
varit sakta stigande
sedan hösten 2020.
Rysslands invasion av
Ukraina ledde till att
vetepriset rusade och är
den 8 mars 63 procent
högre än den 15 februari.
Eftersom Ukraina står för
en betydande del av den
globala veteproduktionen
och exporten prisar nu
marknaden in produktions- och exportbortfallet
från Ukraina. Jämfört med
samma vecka förra året är
vetet idag drygt 90 procent
dyrare.

När det gäller soja ser vi
en annorlunda utveckling
som i huvudsak beror på
Kinas agerande som storimportör. Under hösten 2020
fram till halvårsskiftet 2021
köpte Kina stora mängder
soja främst till foder för
återuppbyggnad av sin
grisproduktion som tidigare slagits ut av afrikansk
svininfluensa. Därefter föll
priserna tillbaka för att åter
börja stiga i slutet av 2021.
Sannolikt är det Kina som
åter utökat importen för att
säkra sina lager för framtiden.
Jan Lorentzson
jan.lorentzson@lrf.se
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Forts från sid 1
Kommentar:
Frankrike är nära presidentval och Emanuel Macron förväntas inom kort
deklarera sin kandidatur.
Presidenten har all anledning att bedyra sitt stöd
för det franska jordbruket
och landsbygden. Det är
trots detta mycket svårt,
och detta nästan oavsett

president, att inte ryckas
med när franska presidenter tilltalar franska bönder.
Undertecknad har genom
åren följt fem av den femte
republikens åtta presidenter och hur de förhåller sig
till jordbrukssektorn.
Jacques Chirac och Nicolas Sarkozy sticker ut som
särskilt goda ko-klappare
och bondekramare på den
stora franska jordbruksmäs-

san. Emanuel Macron, med
en progressiv miljöagenda,
har inte alltid uppskattats
av det franska jordbruket,
men av detta syntes inte
mycket i samband med
presidentens tal på mässan.
Pandemimasker till trots
såg allt väldigt hjärtligt ut.
När FNSEAs ordförande
Christiane Lambert klev
fram och tackade höll presidenten i hennes arm och

klappade vänskapligt.
IP-redaktionen placerar
Macron bland topp tre,
när det gäller att klappa
kor och få sitt tal till jordbrukssektorn att förefalla
genuint. Ett litet ”Vive
franska presidenter!” är på
sin plats, i alla fall en gång
om året!
Christina Furustam
christina.furustam@lrf.se

Extrainsatt jordbruksministermöte med anledning
av Rysslands invasion av Ukraina
Under förra veckan
kallade den franska
ordförandeskapet och
därmed den franske jordbruksministern Julien
Denormandie till ett extrainsatt möte med EUs
jordbruksministrar, för
att diskutera vilka effekter Rysslands invasion
av Ukraina kan komma
att få på den europeiska
livsmedelssektorn.
Ukraina stod 2020 för 4,8
procent av EUs import
av jordbruksprodukter
och livsmedel. De största
länderna i EUs import av
dessa produkter är Storbritannien och Brasilien, följt
av USA. På en fjärdeplats
efter dessa länder kommer
Ukraina. Landet stod 2020
för omkring 57 procent av
EUs majsimport. Oljeväxter
som raps och solros är också
stora ukrainska exportprodukter. Ukraina är också en
INTERNATIONELLA
PERSPEKTIV
...produceras av Lantbrukarnas Riksförbund och ger snabb information om
internationella jordbruks- och handelspolitiska frågor. Normal utgivningsdag
är fredag, cirka 20 nummer per år.

viktig exportör av GMO-fri
soja, vilket är av stor vikt för
foderförsörjningen inom
ekologisk produktion i EU.
Då mötet mellan
jordbruksministrarna
var extrainsatt och hölls
över zoom räknades detta
som ett informellt möte,
där mötesdeltagarna ej
har beslutsfattande makt.
Ministrarna diskuterade ett
antal förslag till åtgärder för
att skydda den europeiska
jordbruksmarknaden, vilka
kan komma att antas vid
nästa officiella jordbruksministermöte som hålls den 21
mars.
Den mest uppmärksammade punkten under mötet
var förslaget att all tillgänglig jordbruksmark skall användas för att odling 2022,
för att undvika eventuellt foderbrist som väntas uppstå
i EU på grund av utebliven
export från Ukraina.
Den franska jordbruks-

ministern Julien Denormandie föreslog också att träda
(mark som inte brukas och
är en del av nuvarande
jordbrukspolitiken där det
benämns ekologiska fokusarealer) ska kunna användas
för odling för att tillgängliggöra mer mark speciellt
för odling av oljeväxter och
proteingrödor. Ett antal av
de ministrar som deltog vid
mötet ställde sig negativa till
detta förslag, däribland den
tyske jordbruksministern
Cem Özdemir, som motiverade det med att krisen
inte behöver innebära ett
bakslag i EUs arbete för ett
mer hållbart jordbruk.
Efter att ha tagit del
av jordbruksministrarnas
inspel kommenterade EUs
jordbrukskommissionär
Janusz Wojciechowski frågan. Han ställde sig delvis
bakom idén som presenterades av Denormandie, och
såg det som en möjlighet
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att använda träda för odling
av proteingrödor, som ett
potentiellt möjligt alternativ
för 2022.
Han nämnde dessutom
möjligheten att aktivera
EUs verktyg för krisövervakning, till exempel den
särskilda beredskapsmekanismen för en trygg livsmedelsförsörjning, som inrättats av EU-kommissionen
efter Covid19-pandemin.
Dessutom öppnade han
för att överväga särskilda
åtgärder inom ramen för
den samlade marknadsordningen, exempelvis krisreserven och privatlagring för
de produktionssektorer som
riskerar att påverkas mest
av de ökade kostnaderna
när importen från Ukraina
uteblir.
Ella Li Jennersjö
Praktikant LRFs Brysselkontor

