
Skånemejerier AB:s yttrande avs remiss M2015/03109/ke 
 

Skånemejerier AB bedriver, tillsammans med dess koncernbolag tillverkning, försäljning och 

marknadsföring av bl.a. juice- och mejeriprodukter, däribland juice- och juicedrycker under 

varumärkena Bravo och Bravo Boost.  

 

För vårt vidkommande är det väsentliga i Jordbruksverkets förslag till ändringar i lagstiftningen, den 

del som innebär att förpackningar för drycker baserade på juicer och mejeriprodukter ska anslutas till 

pantsystemet.  

 

Vi har sedan en tid tillbaka försökt att få våra juicedrycker anslutna till Returpacks pantsystem inom 

ramen för en frivillig anslutning, men har dessvärre fått beskedet att detta inte är möjligt. Vi anser att 

juice-branschen bör ta ett större ansvar för förpackningarna och vår erfarenhet är dessutom att 

konsumenterna förväntar sig att juice-drycker i plastförpackningar ska kunna lämnas vid 

pantmottagningen bland övriga dryckesförpackningar, t.ex. drycker av cider- eller saftkaraktär. För 

konsumenterna finns det inte någon förståelse för varför t.ex. en dryck som innehåller mer än 50 % 

fruktjuice inte kan lämnas vid pantmottagningen på samma sätt som de drycker som innehåller mindre 

än 50 % fruktjuice.  

 

Vi ställer oss därför positiva till Jordbruksverkets förslag i den del som gäller juice- och juicedrycker 

från frukt och grönsaker. I denna del anser vi att det befintliga undantaget för dessa drycker är 

omotiverat. Som vi uppfattar det har skälet till undantaget för juicedrycker (d.v.s. drycker med högre 

fruktjuiceinnehåll än 50 %) varit att det skulle medföra problem att hantera dessa i ett retursystem 

p.g.a. ökad risk för bakterie- och mögeltillväxt. Enligt vår bedömning finns det inte stöd för slutsatsen 

att det skulle vara en ökad risk för bakterietillväxt eller andra hälsorisker med att hantera nämnda 

juicedrycker inom ramen för retursystemet för dryckesförpackningar. Andelen fruktjuice är bara en av 

flera faktorer som är relevanta i detta avseende. Minst lika relevanta är t.ex. halten av kolhydrater, 

främst sockerarter (där en hög halt främjar tillväxt av mikroorganismer) och pH-värdet (där ett lågt 

pH-värde – vilket ofta finns i juice – motverkar tillväxten av främst olika jästsorter och 

mögelsvampar). Vi kan inte se att tidigare utlåtanden från Livsmedelsverket som har gjorts på uppdrag 

av Jordbruksverket skulle ge stöd för slutsatsen att juicedrycker i sig skulle innebära en ökad risk för 

tillväxt av sporer/bakterier eller att det annars skulle vara mer problematiskt att hantera 

fruktjuicehaltiga drycker i ett pantsystem än andra drycker med motsvarande – eller t.o.m. högre – 

sockerhalt. Vi anser därför inte att fruktjuicehalten i sig borde vara det styrande argumentet för frågan 

huruvida viss dryck ska omfattas av pantsystemet. Mot denna bakgrund stödjer vi Jordbruksverkets 

förslag i den del det gäller juice- och juicedrycker från frukt och grönsaker. I varje fall anser vi att det 

bör finnas en möjlighet att på frivillig basis ansluta juice-drycker till retursystemet. 

 

Även när det gäller mejeriprodukter är vi av miljöskäl i grunden positiva till en anslutning till 

pantsystemet. Däremot anser vi att de hygieniska och hälsomässiga aspekterna vid hanteringen inte är 

tillräckligt utredda och att en närmare utredning i detta avseende behövs, bl.a. eftersom spor- och 

bakterietillväxten bland dessa produkter sannolikt är högre än hos juiceprodukter. 

 


