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Yttrande över promemorian ”Genomförande av EUs direktiv om otillbörliga
handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan” (Ds 2019:19)
Sveriges Jordägareförbund (SJF) överlämnar härmed synpunkter på rubricerad
departementsskrivelse.
Sammanfattning
SJF tillstyrker utredningsförslaget som förbundet anser är välgrundat och utförligt
genomarbetat.
SJF:s mening är att EU-direktivet och den föreslagna tillämpningen i skrivelsen kommer
att stärka och främja utvecklingen i den svenska livsmedelskedjan. Dagens
styrkeförhållanden mellan olika led i kedjan behöver en bättre balans och jämnas ut. EUdirektivet och utredningsförslaget syftar till att åstadkomma detta. Således utgör även
förslaget en viktig del i arbetet med den nationella livsmedelsstrategin, vars
övergripande mål är att stärka och öka den inhemska livsmedelsproduktionen.
Bakgrund
SJF har med oro, sedan EU-inträdet, följt den negativa utvecklingen för den svenska
produktionens andel av den inhemska matmarknaden med kraftigt fluktuerande priser,
prispress och minskad avkastning på eget kapital.
SJF vill speciellt framhålla hållbarhet i våra medlemmars långsiktiga förvaltning av
naturresurser som finns på deras egendomar. Även om verksamhet bedrivits under
många generationer kan en försvagning av den ekonomiska hållbarhetdimensionen
påtagligt undergräva de två andra.
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SJF har aktivt arbetat för en stärkt svensk konkurrenskraft och välkomnade 2017 års
riksdagsbeslut om en nationell livsmedelsstrategi. Med denna ska inhemska
konkurrenskraften stärkas och livsmedelsproduktionen öka. I hela landet skall det
resultera i ökad tillväxt och stärkt hållbar utveckling. En förutsättning för att uppnå
nyss nämnda mål är att lönsamheten inom primärproduktionen förbättras. SJF ser att
rubricerad departementsskrivelse har en viktig roll i uppfyllandet av
livsmedelsstrategin och som en del av denna.
Synpunkter på departementsskrivelsen
Inom EU tillhör Sverige den grupp av 8 länder som idag saknar specifik lagstiftning om
otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Implementeringen av direktivet i
Sverige bör därför stärka den svenska livsmedelsproduktionen och konkurrenskraften
inom EU.
SJF uppfattar att den finns en tydligare konsumentefterfråga på ”svenskproducerat” och
”hållbart”. För att möta detta krävs oftast investeringar på klimat-och miljöområdet som
oftast hamnar hos primärproducenterna. SJF anser att förslaget ger möjlighet till bättre
spridning av ansvar och risk inom hela livsmedelskedjan. Likaledes bör fluktuerande
globala priser kunna hanteras bättre genom EU-direktivet.
SJF anser att avvikelser från direktivet måste i princip bara göras ur
förenklingssynpunkt.
SJF vill understryka EU-direktivets syfte att ta sikte på leverantörernas situation i
livsmedelskedjan och att otillbörliga affärsmetoder ska beivras. Det är därför viktigt att
föreslagen tillsynsmyndighet, Konkurrensverket, inom ramen för sitt konkurrens- och
rättsvårdande uppdrag, ska uppmärksamma och behandla anmälningar och eller
klagomål från främst den småskaliga delen av livsmedelskedjan. Även om denna
verksamhet kan ligga utanför EU-direktivet bör detta påverka annan relevant
lagstiftning.
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