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Yttrande	  över	  konkurrenskraftsutredningens	  slutbetänkande	  SOU	  2015:15	  
	  

Sveriges	  Grisföretagare	  (SGF)	  välkomnar	  en	  utredning	  om	  vår	  svenska	  konkurrenskraft	  för	  de	  gröna	  
näringarna.	  SGF	  beställde	  själva	  en	  utredning	  om	  den	  svenska	  grisproduktionen	  2012	  under	  namnet	  
Rätt	  pris	  på	  Svensk	  gris.	  Nu	  är	  den	  utredningen	  snart	  fem	  år,	  men	  slutsatserna	  är	  liktydiga	  gällande	  
grisproduktionen.	  Till	  stora	  delar	  stödjer	  vi	  därför	  slutbetänkandet	  av	  konkurrenskraftsutredningen,	  
förutom	  några	  få	  punkter	  som	  vi	  tycker	  behöver	  utredas	  vidare	  för	  att	  inte	  ge	  negativt	  resultat.	  En	  
bra	  utredning	  ger	  därför	  också	  ett	  kort	  remissvar.	  

I	  förslaget	  med	  att	  öppna	  upp	  för	  aktiebolag	  att	  gå	  in	  i	  företagsförvärv	  med	  mark:	  

Där	  ser	  vi	  den	  positiva	  sidan	  med	  att	  få	  in	  nytt	  kapital	  till	  en	  för	  övrigt	  kapitalkrävande	  bransch	  som	  
en	  möjlighet,	  men	  samtidigt	  är	  vi	  rädda	  att	  detta	  också	  kan	  få	  oväntat	  negativa	  konsekvenser.	  Nytt	  
kapital	  är	  oftast	  prisdrivande	  vilket	  ger	  högre	  fastighetspriser,	  som	  även	  kan	  driva	  på	  ökat	  
kapitalbehov	  och	  än	  sämre	  möjligheter	  för	  nya	  företagare	  att	  komma	  in	  i	  näringen	  genom	  ägande.	  En	  
annan	  möjlig	  effekt	  kan	  vara	  att	  bolag	  med	  andra	  huvudintressen	  köper	  fastigheter	  med	  
utgångspunkten	  att	  säkra	  råvaruflöde	  till	  livsmedelsindustrin	  likt	  utvecklingen	  i	  USA,	  där	  idag	  en	  stor	  
del	  av	  nötproduktionen	  ägs	  av	  brasilianska	  företag	  och	  grisproduktionen	  av	  kinesiska	  företag.	  En	  
liknande	  utveckling	  önskar	  vi	  inte	  se	  i	  Sverige.	  

Vi	  stödjer	  betänkandets	  slutsats	  att	  det	  inte	  går	  att	  ha	  olika	  lagstiftning	  och	  därmed	  olik	  
konkurrenskraft,	  samtidigt	  som	  man	  skall	  sälja	  på	  en	  och	  samma	  marknad.	  	  

En	  viktig	  aspekt	  är	  bara	  hur	  vi	  kommer	  dit	  utan	  att	  marknaden	  reagerar	  negativt,	  annars	  gäller	  det	  att	  
hitta	  andra	  lösningar	  som	  ger	  ersättning	  och	  bärkraft	  för	  den	  inhemska	  produktionen.	  

Det	  man	  inte	  belyser	  så	  mycket	  i	  utredningen	  är	  skillnaderna	  i	  produktionsförutsättningarna	  som	  
förändras	  inom	  landet	  i	  takt	  med	  den	  minskade	  produktionen.	  Inom	  animalieproduktionen	  har	  vi	  
historiskt	  haft	  kooperativa	  företag	  för	  vilka	  huvudsyftet	  har	  varit	  att	  göra	  industrin	  lönsam	  genom	  få	  
större	  rationella	  anläggningar	  och	  neutrala	  frakter.	  I	  takt	  med	  att	  företagen	  senare	  sålts	  till	  annat	  
ägande	  har	  förutsättningarna	  ändrats	  och	  avståndsrelaterade	  taxor	  införts.	  Detta	  leder	  till	  olika	  
produktionsmöjligheter	  i	  landet	  och	  där	  vi	  idag	  redan	  ser	  att	  möjligheten	  till	  djurproduktion	  blir	  
olönsam	  eller	  helt	  omöjlig	  beroende	  på	  att	  avstånden	  till	  industrin	  blir	  för	  långa.	  	  

För	  övrigt	  tycker	  vi	  att	  det	  är	  en	  saklig	  och	  mycket	  bra	  utredning	  som	  ger	  förutsättningar	  för	  en	  
växande	  livsmedelsproduktion	  i	  Sverige.	  
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