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Jordbruk, mat, djurskydd

KOMMITTÉ 15 – JORDBRUK, MAT, DJURSKYDD
DJUR SKYDD
MOTIONER
URSPRUNGSMÄRKNING MOTION NR 15:115:1- 15:9
15:1 Att målsättningen är att fler ska kunna välja helsvenska produkter.
15:2 Att Centerpartiet på olika sätt verkar för att vi får en lagstadgad ursprungsmärkning
av allt kött och charkuterivaror.
15:3 (Motionen saknar att-sats)
15:4 Att Centerpartiet arbetar för att ursprungsmärkning av alla livsmedel införs. Detta
för att konsumenterna ska kunna göra ett aktivt val vid sina inköp.
15:5 Att Centerpartiet skall arbeta för att ett krav på obligatorisk ursprungsmärkning på
all mat införs skyndsamt, på samma sätt och med samma regler som idag gäller för
nötkött, fisk och honung.
15:6 Att krav på ursprungsmärkning införs på köttprodukter.
15:7 Att Centern verkar för obligatorisk ursprungsmärkning av alla köttråvaror i mat
som säljs i Sverige.
15:8 Att centerpartiets förbundsstämma ska besluta att återgå till vår ursprungliga
uppfattning, nämligen att kräva obligatorisk ursprungsmärkning på alla kött och
köttprodukter som säljs i Sverige.
15:9 Att Centerpartiet verkar för ursprungsmärkning av fläskprodukter.
Motionsyttrande: Ursprungsmärkning är ett mycket bra sätt för svenska bönder att berätta
om de mervärden som våra svenska produkter har, bland annat i form av gott djurskydd och
höga miljökrav. På senare år har frågan om obligatorisk ursprungsmärkning aktualiserats på
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EU-nivå och där har man nu beslutat om att införa ett motsvarande krav som för det som
redan idag finns på EU-nivå för nötkött. Därmed kommer det inom några år och i hela EU
att bli obligatoriskt att ursprungsmärka även färskt och fryst kött av får, get, gris och fjäderfä.
Det är ett beslut som partistyrelsen välkomnar.
Partistyrelsen ser positivt på alla frivilliga initiativ om märkning som går utöver dessa
obligatoriska krav. Vi välkomnar t.ex. att LRF under våren 2011 kommit överens med
handelns aktörer om att ta fram en gemensam ursprungsmärkning av svenska
charkuterivaror. Det är en mycket bättre lösning än lagstiftning.
Eftersom vi vet att det finns stora kostnader som är förenade med ett alltför omfattande
regelverk kring märkning av livsmedel så är det rimligt att avgränsa kraven om obligatorisk
ursprungsmärkning inom unionen endast till kött och inte blanda in exempelvis korv,
halvfabrikat och mejeriprodukter.
Partistämman beslutade:


att motion 15:1 besvaras



att motion 15:2 bifall



att motion 15:3 avslås



att motion 15:4 avslås



att motion 15:5 avslås



att motion 15:6 besvaras



att motion 15:7 avslås



att motion 15:8 bifall



att motion 15:9 besvaras



att Centerpartiet verkar för en obligatorisk ursprungsmärkning av mejeriprodukter.

JORDBRUKETS KONKURRENSKRAFT
KONKURR ENSKRAFT MOTION NR 15:10 -15:1
15: 1 3
15:10:1 Att grisproducenterna med det snaraste måste kompenseras för den merkostnad
som de fått genom svenska djurskyddslagar jämfört med andra länder.
15:10:2 Att riksdagsgruppen, partistyrelsen och EU-representanterna gör en gemensam
plan för detta arbete, samt ger Jordbruksverket i uppdrag att jämställa
lantbruksföretag med övriga företag

2

15:11 Att Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland 2011 till Centerpartiets
riksorganisation hemställer att inför partistämman genomlysa denna problematik
utifrån principen om konkurrensneutralitet, och att denna genomlysning skall
redovisas på partistämman.
15:12 Att det inrättas en Kampanj för Svensk Mat i Sverige där Centerpartiet föregår med
gott exempel och använder svenska råvaror vid de sammankomster som
Centerpartiet arrangerar och ansvarar för, såväl vid sina interna möten som vid de
möten som vänder sig till olika organ, sammanslutningar och allmänhet. på att man
inom ramen för Kampanjen för Svensk Mat i Sverige på olika sätt uppmärksammar
och inspirerar den regionala matkulturen.
15:13 Att Centerpartiet ska driva fram en bred parlamentarisk livsmedelsutredning med
inriktning enligt ovan!
Motionsyttrande: Partistyrelsen delar flera av motionärernas oro för den vikande trenden för
svensk primärproduktion. Utvecklingen beror på flera orsaker. Den orsak som överskuggar
alla andra orsaker är bristen på lönsamhet. I förhållande till övriga EU-länder har svenska
livsmedelsproducenter merkostnader för bl.a. strängare djurskyddskrav. Dessa krav är något
som partistyrelsen står upp för och försvarar men tyvärr har dessa kostnader visat sig vara
svåra att få betalt för på marknaden och har därför tillsammans med andra faktorer haft en
negativ inverkan på produktionen.
Tills dess att det råder likvärdiga konkurrensvillkor inom unionen beträffande nivån på
djurskyddet bör Sverige inom ramen för landsbygdsprogrammet verka för ersättningar för
den strängare svenska djurskyddslagstiftningen. Det är ett sätt att värna svensk folkhälsa och
att försvara den höga nivån på svenskt djurskydd. En ersättning bör därför utgå för det
djurskydd som går över EU-lagstiftningen. Dessa förändringar bör omfatta de delar av
animalieproduktionen med störst merkostnader. Det är därför viktigt att man redan vid årets
översyn av landsbygdsprogrammet tar fram ett fungerande system för att ersätta
djurskyddskostnader.
För att öka jordbrukets konkurrenskraft har regeringen lanserat visionen om Matlandet
Sverige. Det är en vision som bl.a. syftar till allt fler konsumenter ska upptäcka mervärdena
med svensk mat. I arbetet med att uppnå visionen ingår att uppmärksamma och inspirera den
regionala matkulturen.
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Ett av visionen om Matlandet Sveriges övergripande mål är att produktionen av livsmedel ska
öka. För att nå den målsättningen och att bryta den nuvarande utvecklingen för svensk
primärproduktion delar partistyrelsen uppfattningen att det kommer att krävas särskilda
insatser från alla parter. Regeringen bör därför ta fram en livmedelsstrategi inom ramen för
Matlandet Sverige med åtgärder för att vända decenniers produktionsminskning av mat i
Sverige till en ökning. Det är bättre med en åtgärdsplan från regeringen än en parlamentarisk
utredning.
Partistämman beslutade:


att motion 15:10:1 besvaras (se att-sats i Förnyelseprogram Regional tillväxt)



att motion 15:10:2 avslås



att motion 15:11 anses besvarad



att motion 15:12 avslås



att motion 15:13 avslås



Centerpartiet vill att det utarbetas en livsmedelsstrategi inom ramen för Matlandet Sverige
med åtgärder för att vända decenniers produktionsminskning av mat i Sverige till en ökning.

JORDBRUKET
J ORDBRUKETS
ORDBRUKET S SKATT PÅ DIESEL MOTION NR 15:1415:14 - 15:15
15:14 Att uppdra till partistyrelsen att till regeringen, kraftfullt framföra kravet på 100
procentig skattereduktion på diesel för fordon inom jord- och skogsbruk som ej
begagnar allmänna vägnätet i nämnvärd omfattning.
15:15 Att Centerpartiet måste arbeta för att skatten på diseselbränsle avskaffas för
traktorer, skördetröskor, grävmaskiner och skogsmaskiner. Enligt EU:s regler ska
Europas jordbruk konkurrera på samma villkor. Det kan inte ske om inte
punktskatterna är likställda. Maskinerna kan inte göra sitt arbete halvfärdigt bara
för att dieseln är dyrare i Sverige. Naturligtvis gör de sitt arbete färdigt. Det är värt
att diskutera om även lastbilstrafiken ska innefattas, helt eller delvis, av denna
skattebefrielse på diesel.
Motionsyttrande: Partistyrelsen anser att klimatförändringarna kräver ett globalt och
enhetligt pris för koldioxid och att Sverige ska vara pådrivande i den utvecklingen. Därför är
de planer som EU-kommissionen nyligen har presenterat med förslag på minimiskattenivåer
för motorbränslen positivt.
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Klimat- och energiomställningen har potential att göra de svenska gröna näringarna till
vinnare. Den gröna sektorn kan bli den första att bli fossilbränslefri och i framtiden bidra
ännu mer till en förnybar energiförsörjning. Fortsatta satsningar på forskning och utveckling
inom dessa områden är därför motiverade.
På så sätt menar partistyrelsen att svenskt jordbruk kan tjäna på att minska sitt beroende av
fossila drivmedel och att utveckla drivmedel som är förnybara och som inte bidrar till
klimatförändringarna. Att riva upp redan fattade beslut skulle vara negativt för den
omställning som är påbörjad och nödvändig.
Partistämman beslutade:


att motion 15:14 avslås



att motion 15:15 avslås



Att Centerpartiet ska verka för att den skattereduktion som idag finns på diesel för skogsoch lantbrukets arbetsmaskiner ska finnas kvar på 2011-års nivå och att de sista stegen av
nedsättningen av skattereduktionen inte genomförs förrän det finns tillräcklig tillgång till
alternativa bränslen för dessa maskiner.

LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING MOTION NR
N R 15:16 - 15:19
15:1 9
15:16:1 Att Centerpartiet verkar för att Lagen om offentlig upphandling förändras så att
produktionsmetoder för livsmedel som motsvarar kraven i svensk lag i praktiken
kan krävas i offentliga upphandlingar.
15:16: 2 Att Centerpartiet verkar för att Lagen om offentlig upphandling förändras så att
det blir tillåtet att värdera faktorer som leverantörer bidrar med som är lokalt och
regionalt betydelsefulla.
15:17 Att Centerpartiet tar initiativ till att förenkla direktiven för offentlig upphandling
15:18:1 Att kunna upphandla mer allmänna produkter från svenska producenter
15:18:2 Att kunna upphandla mer ekologiska och närproducerade produkter från svenska
producenter.
15:19:1 Att i första hand LOU slopas och man går tillbaka till det tidigare systemet.
15:19:2 Att i andra hand lagen omarbetas så att den blir hanterbar.
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Motionsyttrande: Centerpartiet anser att osäkerheten kring vad som gäller vid upphandlingar
gör att kraven ofta är för strikta för små upphandlingar, vilket missgynnar mindre aktörer.
Det är bra att ett arbete med att förenkla processerna har inletts, bland annat genom en ökad
användning av elektroniska förfaranden och EU-kommissionens grönbok om offentlig
upphandling. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska ta ställning till om
upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning gör det möjligt för upphandlande
myndigheter att göra goda ekonomiska affärer och samtidigt använda sin köpkraft till att
förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små
och medelstora företag. Utredaren ska ta fram underlag för eventuella författningsändringar
och föreslå andra nödvändiga åtgärder inom det aktuella området.
Vad specifikt gäller upphandlingen av mat så välkomnar partistyrelsen det ökade intresse hos
många kommuner att ställa miljökrav på den mat som upphandlas. Enligt partistyrelsen är
det såväl önskvärt som logiskt att det offentliga ställer krav på produktionsmetoder för
livsmedel som motsvarar kraven i svensk lag. Det är därför viktigt att reglerna för offentlig
upphandling tillåter krav på djurskydd som går utöver den gemensamma
minimilagstiftningen i EU. Sveriges regering måste agera för att lagstiftningen ska
förtydligas. Det måste också bli betydligt enklare för kommunerna att leva upp till kraven på
uppföljning av ställda krav.
Det enklaste sättet för kommunerna att öka andelen svensk eller närproducerad mat och för
att generellt underlätta för mindre och lokala företag att vara med och lägga konkurrerande
anbud är att göra upphandlingarna mindre och att dela på upphandlingen. Det är även
positivt för konkurrensen.
Ibland är det kunskapen som snarare brister än regelverket. I samband med Centerpartiets
kommundagar i Göteborg 2010 gav partiet därför ut en handbok, som finns tillgänglig på
partiets hemsida, som ger kommunerna en del tips och goda råd om hur de kan ”ta makten
över maten”.
Partistämman beslutade:


att motion 15:16:1 anses besvarad



att motion 15:16:2 bifalls



att motion 15:17 anses besvarad



att motion 15:18:1 anses besvarad



att motion 15:18:2 avslås



att motion 15:19:1 avslås



att motion 15:19:2 avslås
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LIVSMEDELSSÄKERHETEN
LIVSMEDELSSÄKERHET EN MOTION NR 15:20
15:20 (Eftersom vi har både jordbruksministern och miljöministern så tycker jag att vi kanske
skulle passa på att tala oss varma för en riktig mat och inte en mat där man först tar bort
de riktiga färgerna och smakerna för att sedan sätta till dem i konstgjord form. Rensa ut
Livsmedelsverket så att vi får dit folk som kan och vill ha en frisk befolkning. Vi behöver
inte heller göra maten mer och mer hållbar. Vi har faktiskt kyl och frys numera. Vi
behöver inte förgifta våra barn. Hur skulle detta påverka sjukvården i fortsättningen. Vi
måste vara rädda om allt som är riktigt och gör att vi inte blir sjuka i onödan. Glöm inte
att vi är Alliansens gröna röst. Formulera det som ni måste, men innehållet tror jag, om
ren och inte konstgjord mat är viktig.)
Motionsyttrande: Centerpartiet konstaterar att den som släpper ut en produkt på marknaden
ansvar för att den är säker och rätt märkt. Livsmedelsverket och kommunerna har ansvar för
att följa upp att livsmedlen är korrekt märkta och att de är sunda och säkra att äta.
Livsmedelsverket har också till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra
livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. De ska också bedriva
undersökningar om livsmedel och matvanor samt utföra analyser, utveckla metoder och
utföra riskvärderingar på livsmedelsområdet. Dessutom ingår det i Livsmedelsverkets
uppdrag att informera konsumenter, företag och andra viktiga intressenter i livsmedelskedjan
om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet
Centerpartiet välkomnar de senaste årens debatt om tillsatser i livsmedel. Det skapar ett tryck
gentemot producenterna som ofta är mer effektivt och ger snabbare resultat än förbud.
Partistämman beslutade:


att motion 15:20 avslås

DJURSKYDDSUTREDNINGEN
DJURSKYDDSUTREDNI NGEN MOTION NR 15:21
15:21 Att Centerpartiet lokalt och nationellt skall verka för att arbetet med att utreda
”Djurskyddslagen” leder till en trovärdig lag där följande mål ingår. • Bra
djurskydd byggd på vetenskaplig grund • Tolkning av lagen ska kunna förutses •
Tolkningsföreskrifter ser till helheten (tekniskt, socialt och fysiskt) • Likhet inför
lagen • Rimlig straffpåföljd

7

Motionsyttrande: Centerpartiet konstaterar att Djurskyddsutredningen har ett brett mandat
och ska vara klar senast den 30 november 2011. I uppdraget ingår att se över den samlade
djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll samt att lämna förslag till en ny
djurskyddslag och djurskyddsförordning. De mål som nämns i motionen är samtliga
relevanta och lämpliga att ingå i den lagstiftningsprocess som tar vid när utredningen
presenterats.
Partistämman beslutade:


att motion 15:21 anses besvarad

DJURSKYDDSTILLSYNEN MOTION NR 15:22
15:22 Att Centerpartiet ska se till att en grundlig översyn av djurskyddstillsynen snarast
genomförs.
Motionsyttrande: Centerpartiet anser att förra mandatperiodens flytt av
djurskyddskontrollerna var bra i sak. Det är nu viktigt att omorganiseringen sätter sig så att
den får fullt genomslag.
En grundlig genomlysning av djurskyddstillsynen sker fortlöpande. Jordbruksverket har ett
ansvar att bl.a. samordna länsstyrelsernas djurskyddskontroll och lämnar vid behov hjälp och
råd i den verksamheten. I den senaste budgeten tilldelades myndigheten extra resurser för att
kunna stärka sin roll som central kontrollmyndighet gentemot länsstyrelserna.
Antalet kontroller kommer att behöva öka framöver. Då behöver kontrollerna både bli mer
effektiva, inte minst ur administrativt hänseende, men även tillräckliga resurser måste
avsättas.
I budgeten för 2011 tillförde regeringen extra resurser till djurskyddet för att komma till rätta
med de problem som uppmärksammats på senare tid. Den anslagshöjningen behöver nu
permanentas för att garantera en tillfredsställande nivå på antalet kontroller i hela landet.
Partistämman beslutade:


att motion 15:22 anses besvarad



Att Centerpartiet vill att kvaliteten på djurskyddskontrollerna förbättras genom att de blir
effektivare.
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SMITTSKYDDSUTREDNINGEN
SMITTSKYDD SUTREDNINGEN MOTION NR 15:23
15:23:1 Att Centerpartiet verkar för att staten och lantbruksnäringen ska fortsätta
samverka för att bibehålla ett bra smittskydd i Sverige.
15:23:2 Att staten ska bibehålla sitt ekonomiska delansvar till lantbrukare som drabbas av
de djursmittor som utredningen berör
15:23:3 Att Centerpartiet motverkar konkurrensnackdelar för svensk lantbruksnäring
gentemot övriga EU.
Motionsyttrande: Precis som motionären skriver har svenskt smittskyddssäkerhet idag en
tätposition internationellt sett t.ex. beträffande det låga antalet salmonellafall och antalet
bakterier som är resistenta mot bakterier. Det beror till stor del på att staten varit ansvarig för
finansieringen av sjukdomsbekämpningen.
I Djursmittsutredningen föreslås att lantbruksnäringen ska ta över det ansvaret från staten
och att den senare på så sätt ska minska sina kostnader med 75 miljoner kronor per år. Det är
något partistyrelsen tar avstånd från.
Jämförelser med övriga Europa visar att det är ett väldigt kortsiktigt sätt att tänka. Det är mer
kostnadseffektivt för staten om ansvaret för smittskyddet även fortsatt delas mellan
lantbruksnäringen och staten.
Att rasera den svenska modellen och därigenom kompromissa med Sveriges goda folk- och
djurhälsa är direkt olyckligt och något som partistyrelsen är helt emot. Den över 1800 sidor
långa utredningen gör därför störst nytta i pappersåtervinningen.
Partistämman beslutade:


att motion 15:23:1 bifalls



att motion 15:23:2 bifalls



att motion 15:23:3 anses besvarad

JORDBRUKETS REGLER
R EGLER FÖR EUEU - STÖD MOTION NR 15:24
15:24:1 Att Centern verkar för att EU-stöd till beteshagar ska ges enligt regler som
ekologiskt och produktionsmässigt passar nordiska förhållanden.
15:24:2 Att Centern verkar för att gårdsstödet inte missgynnar små enheter i skogsbygd.
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Motionsyttrande: Centerpartiet instämmer i behovet av att ta hänsyn till naturgivna skillnader
när EU fattar beslut i frågor som rör det svenska kulturlandskapet.
Vad gäller den minsta arealen för gårdsstöd höjdes den under förra mandatperioden från 0,3
hektar till 4 hektar. För att stärka upp mindre enheter i skogsbygd höjdes LFA-ersättningen
vid samma beslut. Skälen till det tidigare beslutet var flera. Ett skäl vara att många mindre
enheter inte brukades av gårdsägaren vilket innebar att mark blev inlåst på så sätt att den inte
kom den aktive jordbrukaren till del. Ett annat skäl var att kostnaden för att administrera
stöden inte skiljde sig påtagligt från storleken på det stöd som betalades ut.
Det är alltid en balansgång när man ska sätta en sådan typ av gräns. Syftet är och har aldrig
varit att missgynna små enheter i skogsbygd utan snarare att stärka jordbruket generellt,
vilket gör hela näringen till vinnare.
Partistämman beslutade:


att motion 15:24:1 anses besvarad



att motion 15:24:2 anses besvarad

BEVARANDET AV JORDBRUKETS
JORDB RUKETS BIOLOGISKA MÅNGFALD
MÅ NGFALD MOTION NR 15:25
15: 25
15:25:1 Att Centerpartiet genom EU bevakar och bestrider beslut som inkräktar på
mångfalden i flora och fauna.
15:25:2 Att Centerpartiet påverkar Jordbruksverket att beakta risker med begränsningar
av utbudet i frösortimentet.
15:25:3 Att Centerpartiet uppmärksammar problemet med sviktande bi- och
humlebestånd.
15:25:4 Att Centerpartiets riksstämma beslutar att uppdra åt alla Centerpartister lokalt, att
ge insikt och påverka det storskaliga åkerbruket.
Motionsyttrande: Motionären tar upp viktiga frågor som berör den biologiska mångfalden
och som har stor inverkan på oss människor. Det är viktigt att de politiska beslut som berör
dessa frågor inte går ut över vare sig flora eller fauna. Jordbruksverket ska därför även
fortsatt arbeta för ett rikt och varierat odlingslandskap med biologisk mångfald och för att
jordbruket ska belasta miljön så litet som möjligt.
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Bin och humlor utför stora ekosystemtjänster som även de är värda att bevara. På
biodlingsområdet pågår redan idag ett antal projekt inom detta tema som partistyrelsen
bejakar. Dessa finansieras i huvudsak av det så kallade Nationella honungsprogrammet,
Landsbygdsprogrammet och genom svenska medel för sjukdomsbekämpning hos djur.
Vad gäller den sista att-satsen är det inte en fråga för Centerpartiets förbundsstämma att
avgöra.
Partistämman beslutade:


att motion 15:25:1 anses besvarad



att motion 15:25: 2 anses besvarad



att motion 15:25:3 anses besvarad



att motion 15:25:4 avslås
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