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från perioden december 2002-september 2006 samlade.
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eftersom pressekreterare och andra medarbetare har bytts ut.
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Under 2002-2006 fanns följande statsråd, departement och ämnen på
www.regeringen.se:
Statsråd

Göran Persson, Ann-Christin Nykvist, Barbro Holmberg, Berit Andnor,
Bosse Ringholm, Carin Jämtin, Hans Karlsson, Ibrahim Baylan, Jan
Eliasson, Jens Orback, Leif Pagrotsky, Lena Hallengren, Lena
Sommestad, Leni Björklund, Mona Sahlin, Morgan Johansson, Pär
Nuder, Sven-Erik Österberg, Thomas Bodström, Thomas Östros, Ulrica
Messing, Ylva Johansson, Laila Freivalds, Gunnar Lund, Lars-Erik
Lövdén, Lars Engqvist, Marita Ulvskog, Anna Lindh, Margareta Winberg
och Jan O Karlsson.
Department

Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet,
Försvarsdepartementet, Socialdepartementet, Finansdepartementet,
Utbildnings- och kulturdepartementet, Jordbruksdepartementet, Miljöoch samhällsbyggnadsdepartementet, Näringsdepartementet,
Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet, Miljödepartementet
och EU-representationen.
Ämnen

Arbete och jämställdhet,
Asyl, migration, integration och minoriteter
Demokrati och mänskliga rättigheter
EU
Försvar, skydd och säkerhet
Hållbar utveckling
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Kommunikationer och IT
Kultur, medier och fritid
Lag och rätt
Miljö, energi och bostäder
Näringsliv, handel och regional utveckling
Samhällsekonomi och statsbudget
Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
Stat, kommuner och landsting
Utbildning och forskning
Utrikespolitik och internationellt samarbete

PRESSMEDDELANDE

2006-09-14
Jordbruksdepartementet

Professors namn till SLU-forskare
Regeringen beslutade idag att tilldela Magne Tuvesson professors namn.
Magne Tuvesson har arbetat vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som tf professor och har också
haft uppdrag som vice ordförande i Statens växtsortsnämnd och Statens utsädeskontroll.
Regeringen skriver i beslutet att Magne Tuvesson har gjort en stor allmännyttig insats för samhället
genom sin stora kompetens vad gäller Växtsortsnämndens bedömning av växtsorters lämplighet för
svenska förhållanden. En kompetens som har haft stor betydelse för de areella näringarna i Sverige.
Han har också gjort stora insatser som läromedelsförfattare.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 69513 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-09-11
Jordbruksdepartementet

Bättre miljömärkning av bilar
Regeringen uppdrar åt Konsumentverket att ta fram ett nytt bättre
märkningssystem vid försäljning av nya bilar som ska göra att konsumenterna
lättare kan förstå hur mycket bränsle bilen drar och vilken effekt på miljön den
har. Syftet är att göra det enklare för konsumenterna att välja mer
energieffektiva fordon med minimerad skada på miljön.
Internationella rapporter har visat att sifferinformation om utsläpp av koldioxid och
bränsleförbrukning är svårt för konsumenter att ta till sig. Det regeringen nu skriver i sitt uppdrag
till Konsumentverket är att verket ska hämta inspiration från det system som idag finns för t.ex.
kylskåp, frysar och andra vitvaror. Det är ett system med färgskalor och symboler för olika klasser
av energieffektivitet som de svenska konsumenterna redan är vana vid.
Av den nya förbättrade märkningen ska bränsleförbrukning och halt av koldioxid framgå.
Konsumentverket ska även överväga möjligheterna att redovisa om koldioxiden kommer från fossilt
bränsle som är klimatpåverkande eller från förnybara energikällor som inte är klimatpåverkande.
Det här beslutet är en del i den socialdemokratiska regeringens arbete att driva på utvecklingen för
en ökad användning av förnybar bioenergi och ett minskat oljeberoende, säger jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist
Uppdraget ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket och Vägverket och ska redovisas till
regeringen i form av en delrapport senast den 29 mars 2007 och en slutrapport 31 oktober, 2007.

KONTAKT

Anders Grönvall
Marita Axelsson
Departementssekreterare
08-405 10 44
Nyckelord: 69265 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-09-07
Jordbruksdepartementet

Fiskelagen ska skrivas om
Regeringen beslutade idag att tillsätta en utredning som ska se över
fiskelagstiftningen och föreslå en ny fiskevårdslag. Syftet är att fiskevården ska
bli en del av naturvården. Bakgrunden är de senaste årens problem med hotade
fiskbestånd.
Utredaren ska lämna förslag på en förändrad lagstiftning. Fiskelagen tar idag sin utgångspunkt i och
reglerar i första hand rätten till fiske. Den nya lagen ska i större utsträckning än idag värna den
biologiska mångfalden och livskraftiga bestånd av fisk.
- Det är väsentligt att miljö- och fiskelagstiftningarna verkar i samma riktning. Den nya fiskelagen
ska ha ett övergripande syfte att bevara bestånden, säger fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
Utredaren ska också se hur lagföringen ska kunna bli effektivare. Ett förslag som finns som
utredaren kan överväga är att ge Kustbevakningen möjlighet att bedriva förundersökning för vissa
brott och utfärda ordningsbot på plats.
Utredaren ska dessutom se vilka möjligheter som finns för bättre regional hänsyn när stöd, tillstånd
och licenser ska fördelas och hur det lokala inflytandet i fiskeriförvaltningen ska säkras. Utredaren
ska undersöka möjligheterna att skapa skilda former av samförvaltning och öppna för
samarbetsformer för fiskeriförvaltning, fredningsområden, fiskeövervakning och fiskekontroll.

KONTAKT

Anders Grönvall
Ingela Byfors
Kansliråd
08-405 11 16
Nyckelord: 69081 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-09-07
Jordbruksdepartementet

Informationssatsning för goda matvanor
Regeringen beslutade idag att ge Livsmedelsverket i uppdrag att utveckla sin
information om goda matvanor. Det nya informationsarbetet ska riktas till
personer som i sin yrkesroll möter konsumenter med behov av
hälsoinformation, t ex personal i skola och primärvård, men också till grupper i
allmänheten som har stort behov av informationen.
- Att människor äter fel är en bidragande orsak till övervikt och fetma och till flera folksjukdomar i
Sverige idag. Vi behöver arbeta på många fronter och god information är en viktig del av det
arbetet, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Regeringen konstaterar i beslutet att ohälsosamma matvanor ger upphov till mänskligt lidande, men
också till betydande kostnader för samhället. Regeringen menar att det allmänna har ett ansvar att ta
fram information som är vetenskapligt baserad och som är utan koppling till producenterna.
Livsmedelsverket har redan idag information om bra matvanor i broschyrer, faktablad, böcker och
på sin webbplats. Uppdraget nu inriktar sig på att ytterligare utveckla och uppdatera materialet och
att satsa på målgruppsanpassad information till grupper bland allmänheten där behoven är som
störst och där åtgärderna förväntas ge mest nytta i arbetet för att förbättra människors matvanor och
hälsa men också specialinriktad information till vidareinformatörer inom t.ex. skola och primärvård.

KONTAKT

Anders Grönvall
Marita Axelsson
Departementssekreterare
08-405 10 44
Nyckelord: 69071 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-09-07
Jordbruksdepartementet

Nya regler för 4H och andra som visar lantbrukets djur för
barn
Regeringen har idag beslutat att Djurskyddsmyndigheten ska se över reglerna
för djurhållningen i samband med att främst lantbrukets djur ideellt visas för
barn i syfte att öka barns och ungdomars kunskaper om djur.

Bakgrunden till beslutet är att enligt de nuvarande reglerna så räknas alla anläggningar där djur
visas som djurpark. De måste ha ett tillstånd av länsstyrelsen för att bli godkända och följa de
djurskyddsregler som gäller för djurparker. Det innebär att när lantbrukets djur visas på Sveriges 4H
föreningars 4H-gårdar och på andra ställen, så måste dessa enligt Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter granskas enligt samma regler som djurparker och inte regler som gäller andra
lantgårdar.
Riksförbundet 4H är en ideell organisation som bedriver verksamhet riktad till barn och ungdomar.
Organisationen har ett fyrtiotal 4H-gårdar där medlemmarna genom praktisk skötsel får lära sig mer
om jordbruk och djurskötsel. Föreningen har i en skrivelse uttryckt att den inte har ekonomiska
resurser att betala tillsynsavgifter och bygga om sina gårdar för att klara samma krav som
djurparker.
- Vi måste självklart anpassa reglerna efter vad som kommit fram och jag utgår från att 4H och
andra som visar djur nu ska kunna fortsätta med det. Jag anser att om barn lär sig ett gott
förhållande till djur så gynnar det djuromsorgen i förlängningen, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.
Regeringen skriver i sitt beslut att det finns goda förutsättningar att klara både verksamheten som
den bedrivs idag och ett gott djurskydd. Därför får nu Djurskyddsmyndigheten i uppdrag att se över
reglerna.

KONTAKT

Anders Grönvall
Harriet Rehn
Departementssekreterare
08-405 10 97
Nyckelord: 69041 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-09-06
Jordbruksdepartementet

Matministerns matturné avslutades på Gotland
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist avslutade idag sin
"Matministerns matturné". Sista anhalten var Gotland.
Hon har sedan den 8 augusti då turnén började besökt ett 20-tal orter. Hon har träffat hundratals
människor och pratat mat med producenter, förädlare, livsmedelshandlare och konsumenter. Det har
handlat om säker mat, om konsumenternas tillgång till information om maten, om rimliga villkor
för dem som producerar maten, om mer produktion av ekologiska produkter, om ett ökat fokus på
matens kvalitet samt mycket mer.
- De budskap jag sprider kan egentligen sammanfattas med att vi har en fantastisk tillgång i den
svenska matproduktionen och att det är konsumenternas behov som måste stå i fokus när vi
utformar politiken, säger Ann-Christin Nykvist.
- Vi konsumenter vill ha säker mat, accepterar inte fusk och vill veta var maten kommer ifrån, säger
Ann-Christin Nykvist.

Bakgrunden till matturnén var det som Ann-Christin Nykvist kallade sitt "matmanifest" som hon
presenterade på politikerveckan i Almedalen på Gotland 2005. Hon deklarerade då att frågor kring
mat skulle stå i fokus under mandatperiodens sista år.
- Det känns rätt att avsluta det här projektet på den ö där det började, säger Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 68996 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-09-06
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist kritisk till omfattande svartfiske i
Östersjön
I morgon träffas representanter för EU-länderna för att inleda förhandlingarna
om fiskekvoter för Östersjön. Forskare och miljöorganisationer har inför
förhandlingarna påtalat att situationen för torskbestånden i Östersjön är fortsatt
mycket allvarlig.
Internationella havsforskningsrådet, ICES, har gjort bedömningen att det så kallade östra beståndet
kommer att ligga under en biologisk säker gräns även om torskfiskestopp införs i östra Östersjön
nästa år.
EU-kommissionen har preliminärt inför förhandlingarna föreslaget en kvot på över 41 000 ton på
det beståndet, en sänkning med 15 procent från förra året.
- Att inte följa den vetenskapliga rådgivningen i området är ett hårt slag mot havsmiljön och det kan
dessutom få allvarliga sociala konsekvenser för de svenska fiskarna om beståndet kraschar, säger
Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
- Vi kommer att arbeta för att detta förslag revideras neråt och dessutom kompletteras med
minskade fiskeansträngningar, till exempel stängda områden och stängda tidsperioder, säger
Ann-Christin Nykvist.
Under sommaren har dessutom framkommit uppgifter i en polsk tidning där en representant för en
polsk fiskarorganisation uppgett att polska fiskare fiskar över 100 000 ton torsk trots att landets
kvot i år bara var 16 000 ton, alltså ett omfattande svartfiske om uppgifterna är korrekta.
- Jag ser mycket allvarligt på dessa uppgifter och jag kommer att kontakta min polska kollega och
EU-kommissionen för att höra deras syn på dessa påståenden och vilka åtgärder de kan vidta för att
komma tillrätta med det illegala torskfisket i Östersjön, säger Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Anders Grönvall

Nyckelord: 68974 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-09-05
Jordbruksdepartementet

Inbjudan till pressträff om fiskeförhandlingarna: Sverige
protesterar mot svartfiske
Förhandlingarna om fiskekvoter för Östersjön med de övriga EU-medlemmarna
inleds denna vecka.
TID OCH PLATS

Onsdagen den 6 september kl.10.00
Valcentrum, Arbetarrörelsens hus, Stenhuggarvägen 6, Visby
Rapporter om kris för torskbeståndet i östra Östersjön (söder om Gotland och väster om Bornholm)
har kommit under sommaren.
Samtidigt har det kommit nya medieuppgifter i internationell press om ett omfattande svartfiske i
Östersjön.
En pressträff med Ann-Christin Nykvist kommer att hållas i Visby i morgon.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 68936 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-09-01
Jordbruksdepartementet

Konsumenterna ska veta var fisken kommer ifrån
En plan för hur fiskeribranschen gemensamt ska kunna införa ett system för att
öka spårbarheten för fisk och fiskeriprodukter ska utvecklas av organisationen
Svensk Fisk. Syftet är att konsumenterna ska få korrekt information om var
fisken är fiskad och försäkringar om att den är fiskad på ett lagligt och korrekt
sätt.
- Konsumenterna måste känna sig tryggare med den fisk de köper, de vill veta att den är lagligt
fångad. Jag tror att branschen själv är bäst lämpad att hitta ett system som säkerställer detta, säger

fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
Svensk Fisk ska senast den 1 juli 2007 till Jordbruksdepartementet presentera en redovisning av hur
arbetet har gått. Bakgrunden är de senaste årens diskussioner och avslöjanden om svartfiske som
lett till att många svenska konsumenter efterfrågar mer information.
Regeringen har beslutat att Svensk Fisk ska få cirka 3,7 miljoner. Pengarna ska också användas till
Svensk Fisks verksamhet med information och utbildning för att främja konsumenternas intresse
och kunskap om fisk och fiskeriprodukter.
Svensk Fisk är en organisation som ägs och drivs av medlemmarna som bl.a. är Sveriges Fiskares
Riksförbund och Fiskbranschens Riksförbund.

KONTAKT

Anders Grönvall
Anna Ryttberg
Departementssekreterare
08-4053725
070-5190258
Nyckelord: 68775 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-08-31
Jordbruksdepartementet

Förskolebarn och föreningsfolk ska få fortsätta bullbaket
Regeringen beslutade idag att ge Livsmedelsverket i uppdrag att informera
kommunerna om hur de nya EU-reglerna om livsmedelshantering ska tolkas för
bland annat ideella verksamheter.
- Det har aldrig varit lagstiftarens avsikt att stoppa människor som helt ideellt använt sina egna kök
för att laga mat åt föreningar, kyrkor och annat. Nu är det viktigt att vi klargör vad som gäller så att
kommunernas tjänstemän inte ska behöva tveka i tolkningarna utan kan koncentrerar sig på sitt
viktiga tillsynsarbete, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Livsmedelsverket ska genomföra en särskild informationssatsning riktad till kommunerna och till
andra berörda intressenter om den vägledning som EU och Livsmedelsverket har kring vilka
verksamheter som omfattas av livsmedelsregelverket. Regeringen uppdrar också Livsmedelsverket
att komplettera verkets vägledningar om det behövs.
Bakgrunden är den diskussion som förts i många kommuner om livsmedelsreglerna gäller för
verksamheter där människor ideellt använder sina egna kök för att baka eller laga mat till olika
verksamheter
Enligt såväl kommissionens riktlinjer som Livsmedelsverkets vägledning omfattas inte en lokal där
man ibland och i liten skala hanterar, bereder, förvarar eller serverar mat, t.ex. en kyrka, skola eller
bymarknad och i andra situationer som organiserade välgörenhetsbasarer där frivilliga personer
ibland bereder mat, av kraven i gemenskapens hygienregler eftersom en sådan verksamhet inte kan
anses utgöra ett livsmedelsföretag.

Regeringen ger också Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram en vägledning kring ett annat problem
som dykt upp efter att EG-förordningen trätt i kraft. Det gäller förskolor och fritidshem och barns
möjlighet att i undervisningssyfte delta i matlagningen. Syftet är att de nya livsmedelsreglerna inte
ska leda till någon inskränkning i verksamheten, skriver regeringen i uppdraget. Barns deltagande i
matlagning är ett viktigt pedagogisk instrument. Det är därför viktigt att barn även i fortsättningen
kan få delta matlagningen.
Uppdraget ska också gälla boende i särskilt boende i kommunerna.
- Det finns en flexibilitet i reglerna och det måste vi utnyttja utan att vi tummar på
livsmedelssäkerheten, säger Ann-Christin Nykvist.
Livsmedelsverket ska också tillsammans med ett antal intresserade förskolor, fritidshem och skolor
och dessas respektive livsmedelskontrollmyndigheter genomföra ett projekt om deltagande i
matlagning i pedagogiskt syfte. Projektet syftar bl.a. till att identifiera möjligheter och hinder för
hur deltagande i matlagning i pedagogiskt syfte kan ske.
Vägledningen skall redovisas till regeringen senast den 15 februari 2007. Projektet skall
slutredovisas i årsredovisningen för 2007.

KONTAKT

Anders Grönvall
Johan Krabb
Departementssekreterare
08-405 32 65
Nyckelord: 68587 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-08-31
Jordbruksdepartementet

Cigarettändare som inte är barnsäkra förbjuds
Regeringen beslutade idag att förbjuda cigarettändare av engångstyp som inte är
barnsäkra. Liknande beslut kommer i övriga EU-länder sedan
EU-kommissionen i vintras beslutade om ett förbud.
Bakgrunden är en mängd dödsolyckor bland barn i Europa efter lek med cigarettändare. Enligt
EU-kommissionen uppskattas att över 30 dödsfall bland barn om året i EU orsakas av lek med
tändare.
- Det är inte rimligt att vi har produkter som uppenbarligen orsakar olyckor bland barn.
Utvärderingar efter förbud i andra länder visar att olyckorna minskat,
säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Regeringen beslutade idag om en ny förordning som innebär att leksaksliknande och icke barnsäkra
tändare förbjuds från den 9 mars 2007.
Förbudet börjar gälla från den 11 mars 2007, den tiden har producenterna på sig att uppvisa intyg
för Konsumentverket som också kommer att gå ut med information.

Tändare som omfattas av förbudet är engångständare, dvs. cigarettändare som inte är avsedda att
fyllas men också så kallade "Novelty lighters", dvs. tändare som liknar leksaker, har ljud-, ljus eller
rörelseeffekter eller som på annat sätt kan locka barn förbjuds också.
I USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland finns redan liknande regler som nu införs inom EU.
Förslaget kommer från EU-kommissionen och drivande i processen har den svenska regeringen och
det svenska Konsumentverket varit. De svenska representanterna har argumenterat för att
utvärderingarna från USA klart visat att förbudet där minskat olyckor och bränder orsakade av
cigarettändare.

KONTAKT

Anders Grönvall
Marie-Jeanette Axélius
Ämnessakkunnig
08-405 24 9
Nyckelord: 68580 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-08-29
Jordbruksdepartementet

Jordbruksministern besöker Skåne med anledning av
skördeskador
I morgon onsdagen den 30 augusti besöker jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist Skåne för att på plats se de skador som regnvädren orsakade i Skåne
under augusti.
Efter en lång period av torka kom nästan halva årsnederbörden under två veckor. Uppskattningar
har gjorts att nästan 100 000 ha åker med spannmålsodling har skadats. LRF uppskattat
skördevärdet till 500 miljoner. Nu riskeras skörden förstöras framförallt genom att fukten orsakat
att de torkade kornen bildar skott.
Även äppelskörden i östra Skåne har skadats av vädret. Hagelskurar förstörde stora mängder frukt.
Ann-Christin Nykvist kommer att besöka drabbade jordbruksföretagare och tala med representanter
för näringen.
Programmet:
Kl.09.45-11.00 Besök på Sven-Erik Svenssons lantbruk utanför Lund i Stora Råby för att få en
genomgång av skördeskadorna. Besöket avslutas med en pressträff.
Kl. 13.00 Besök på KLF:s torknings- och siloanläggning i Rödaled, Kristianstad. Hur går det med
bröd, malt och vodka mm. i vinter? Besöket avslutas med en pressträff.
Kl. 15.00 Avslutande konferens på Everöds flygplats (Kristianstad) med korta presentationer från
bl.a. hageldrabbade äppelodlare i Skåne.

KONTAKT

Anders Grönvall
Maria Rosander
Kansliråd
08-405 11 69
Nyckelord: 68506 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-08-28
Jordbruksdepartementet

Final för Nykvist referensgrupp Grön Kvinnokraft
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist har under
mandatperioden sammankallat en grupp kvinnor i en referensgrupp som hon
kallat "Grön kvinnokraft".
Det är kvinnliga företagare som kunnat vittna om företagandets villkor på landsbygden i allmänhet
och kvinnors situation i synnerhet. De har representerat sig själva som verksamma kvinnor inom de
areella näringarna med engagemang i jämställdhetsfrågorna och fungerat som kontaktpunkter
gentemot andra kvinnor och män. De har spritt idéer och kunskap och varit nätverksskapande. De
har kunnat utgöra ett bollplank för departementets arbete med flera viktiga frågor.
Idag håller gruppen sitt sista möte i Stockholm.
- Den här gruppen har gett mig och flera andra värdefulla synpunkter och jag hoppas också att
medlemmarna har stimulerat till mer kvinnligt företagande inom de gröna näringarna, säger
Ann-Christin Nykvist.
Gruppen har bestått av:
Ellacarin Blind, projektledare, renägare och samekvinna
Cecilia Buhre, företagare med inriktning på förädlade fiskprodukter Butiksinnehavare och krögare.
Vinnare av Kungsfenan 2004 i klassen Maritim Gastronomi
Therese Erneskog, jordbrukare och f.d. ordförande för LRF Ungdom
Gunilla Törnquist-Hedström, konsult och skogsägare. Medlem i Spillkråkan, ett nätverk för
kvinnliga skogsägare
Kerstin Persson, mjölkbonde och förtroendevald för LRF
Anna Samuelsson, grisproducent, ekonom, förtroendevald för LRF Britt-Marie Stegs, VD Hälsinge
lantkök
Eva Söder, arbetar med organisationsutveckling för LRF Ansvarig för nätverket för LRF Kvinnor
Mötet hålls på restaurang Street i Stockholm och inleds kl.16.30 idag.
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Ylva Tilander

Departementssekreterare
08-405 30 91
Nyckelord: 68445 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Protester från Sverige mot för långa djurtransporter
Den svenska regeringen protesterar nu mot en djurtransport som ett tyskt
företag gjorde till Kosovo i det forna Jugoslavien. 33 nötkreatur reste i 32
timmar utan att lämna transportfordonen.
- Jag blir upprörd och arg när jag hör att man tummar på de regler vi har och
försöker hitta kryphål, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Exportören menar att transporten var förenlig med reglerna eftersom fordonen en tid stod still på en
färja mellan Italien och Grekland. Men de tyska myndigheterna har en annan tolkning och har
beslutat att exportören inte ska få exportbidrag från EU. Fallet är nu uppe i en tysk domstol som
begärt yttrande från EG-domstolen. Den svenska regeringen har beslutat lämna in ett skarpt
yttrande till EG-domstolen.
- Vi slåss för att skärpa reglerna och då måste vi tydligt markera när man försöker komma runt dem
på olika sätt, därför är det här målet viktigt och kommer att få betydelse för hur djurtransporten ska
ske i framtiden, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Tolkningar som innebär att djur kan bli stående i lastbilar i flera dygn i sträck är självklart helt
oacceptabla, menar regeringen. Därför anser regeringen att det viktigt att Sverige yttrar sig i detta
mål.
Den svenska regeringen anser att tiden för sjötransport ska räknas in i maxtiden djuren får
transporteras utan avlastning, och inte ses som vilotid. Sjötransporten är inte avsevärt mindre
påfrestande för djuren än vägtransporten eftersom de står fast i bilarna under sjöresan. En annan
tolkning skulle få helt orimliga följder, menar regeringen. En landtransport på 27 timmar med en
timmes vila inlagt skulle efter en sjötransport på mer än 24 timmar kunna följas av ytterligare en 28
timmars transport innan djuren efter en mer än tre dygns resa kan lastas ur bilarna. Detta kan inte
vara förenligt med intentionerna i lagstiftningen menar den svenska regeringen i sin inlaga till
EG-domstolen.
Fakta djurtransporter
Enligt EU-reglerna ska djur som transporteras på landsväg beredas vila efter 14 timmars resa.
Djurtransporten måste sen stanna under minst en timme för att djuren ska få vatten och foder.
Därefter får djuren resa maximalt ytterligare 14 timmar varefter djuren måste lastas av för 24
timmars vila. Efter en resa med bilfärja ska djuren enligt huvudregeln lastas av för 12 timmars vila.

KONTAKT

Anders Grönvall
Aase Tronstad
Kansliråd

08-405 11 79
Nyckelord: 68348 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Nollvision för arbetsplatsolyckor i lantbruket
Jord- och skogsbruket är en av de fyra värst drabbade branscherna när det gäller
arbetsplatsolyckor. I år har hittills ett tiotal personer omkommit i Sverige i
olyckor vid arbete i lantbruket.
- Jag vill ta fram aktiva åtgärder i en handlingsplan som innebär en nollvision
för dödsolyckor på våra gårdar, säger Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Inför en jordbrukspolitisk debatt i Skellefteå idag berättade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
att hon inom kort kommer att ta ett initiativ för att ta krafttag mot de högfrekventa olyckorna i
lantbrukssektorn.
- Jag är djupt oroad över de uppgifter som når mig. Det är inte acceptabelt. Om vi ska få jobben att
öka på landsbygden är det viktigt med en bra arbetsmiljö. Det handlar om landsbygdens
attraktionskraft, konkurrenskraft och tillväxt, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
På LRF, Arbetsmiljöverket, SLU och JTI pågår arbete med att förbättra arbetsmiljön i
jordbrukssektorn - bland annat genom Lantbrukets arbetsmiljökommitté, LAMK.
Jordbruksministern vill nu ta tillvara alla idéer som finns och se vilka åtgärder som ska vidtas för att
aktivt minska olyckorna.
- Jag vill sätta igång ett arbete med att sammanställa en nationell handlingsplan för att samla de
förslag på åtgärder som finns. Det bör handla om ett brett samarbete mellan myndigheter,
lantbrukets egna organisationer och andra, säger Ann-Christin Nykvist.
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Anders Grönvall
Nyckelord: 68247 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Hearing om bioenergi
Regeringens särskild utredare av jordbrukets roll som producent av bioenergi
Lars Andersson kommer att anordna en hearing måndagen den 28 augusti.

TID OCH PLATS

Tid: Måndagen den 28 augusti kl.13.00 - 16.30
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer att delta.
Hearingen inleds kl 13.00 av utredaren Lars Andersson.
Ann-Christin Nykvist talar kl 13.10.
Hearingen kommer att fokusera på potentialer, hinder och vissa målkonflikter. Under hearingen
som pågår till 16.30 kommer företrädare för myndigheter, näringsliv, intresseorganisationer och
forskare att ge sin syn på möjligheter och hinder för jordbruket att producera bioenergi för att
minska det svenska oljeberoendet och minska den negativa klimat- och miljöpåverkan från fossila
energislag.
Medierepresentanter som önskar enskilda intervjuer med jordbruksminister ska kontakta
pressekreterare Anders Grönvall.

KONTAKT

Anders Grönvall
Fredrik Odelram
Departementssekreterare
08-405 28 68
Nyckelord: 68237 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ny marknadsföringslag föreslås
2005 års marknadsföringsutredning, som i dag har lämnat sitt betänkande
Otillbörliga affärsmetoder (SOU 2006:76) till konsumentminister Ann-Christin
Nykvist, föreslår att en ny lag ersätter den nuvarande marknadsföringslagen.
Utredningen, som haft i uppdrag att föreslå den lagstiftning som behövs för att genomföra EG:s
direktiv om otillbörliga affärsmetoder (direktiv 2005/29/EG), föreslår att direktivet genomförs
genom en helt ny marknadsföringslag som ersätter 1995 års marknadsföringslag. Direktivet syftar
till att totalharmonisera medlemsländernas lagstiftning om sådana otillbörliga affärsmetoder som
skadar konsumenternas ekonomiska intressen.
Den nya lagen föreslås inte bara tillämpas på marknadsföring i dess sedan tidigare vedertagna
betydelse, utan också på åtgärder efter köp av en vara eller tjänst. Det kan exempelvis handla om att
en näringsidkare lämnar vilseledande uppgifter om möjligheterna att reklamera fel i en vara efter
köpet. Utredningen föreslår vidare att den nya lagen - till skillnad från direktivet - också ska
tillämpas på åtgärder som riktar sig till andra näringsidkare.

En annan nyhet i förhållande till den nuvarande lagen är att det införs ett uttryckligt förbud mot
användningen av aggressiva affärsmetoder. Utredningen föreslå också att det i en bilaga till lagen
ska finnas en lista med affärsmetoder som alltid är förbjudna. Listan är enligt direktivet ovillkorlig
och kommer att gälla i EU:s samtliga medlemsländer.
Överträdelser föreslås, i likhet med vad som nu gäller, att kunna föra med sig att en näringsidkare
vid vite förbjuds att vidta en viss åtgärd eller åläggs att lämna viss information. Vid oaktsamma
eller uppsåtliga överträdelser av lagens bestämmelser kan en näringsidkare också dömas att betala
en marknadsstörningsavgift.
Den föreslagna nya lagen innehåller en generalklausul om att marknadsföring och andra
affärsmetoder skall stämma överens med god marknadssed, samt en generalklausul om skyldighet
för näringsidkare att lämna information som är av väsentlig betydelse för konsumenter. Därutöver
innehåller den föreslagna nya lagen specifika förbud mot vissa åtgärder, t.ex. vilseledande reklam.
Betänkandet kommer att remissbehandlas under hösten 2006. Utredningen föreslår att lagstiftningen
träder i kraft den 12 december 2007.

KONTAKT

Särskild utredare
Lotty Nordling
08-555 017 00
Utredningssekreterare
Anders Norin
Hovrättsassessor
08-405 24 85
Nyckelord: 67685 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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Matministern gör matturné
Under augusti och september kommer jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist göra en matturné genom Sverige. Hon kommer att besöka
olika platser i landet och träffa människor med anknytning till mat och
livsmedel.
Jordbruks- och konsumentministern har under mandatperiodens sista år lyft fram frågor kring
maten. Nu avslutas det med en turné runt om i landet där matfrågorna kommer att diskuteras i olika
sammanhang och hon kommer att träffa många människor som är engagerande och som arbetar
med mat.
- Maten vi äter ska vara säkrare, konsumenterna ska få bättre information om vad maten innehåller
och var den är producerad och maten ska också i större utsträckning produceras med hänsyn till
miljön och djuromsorgen, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
I juni 2005 presenterades Ann-Christin Nykvist ett matmanifest som innehöll flera idéer och
förslag. Nyligen publicerade jordbruksdepartementet en genomgång av vad som hänt med de olika
förslagen i matmanifestet.

Matturnén:
8 augusti - Borås
9 augusti - Växjö
11 augusti - Emmaboda och Öland
12 augusti - Bengtsfors
15 augusti - Kristinehamn och Karlstad
18 augusti - Hofors och Söderhamn
19 augusti - Skövde
21 augusti - Älvsjö
22 augusti - Jönköping
23-24 augusti - Skellefteå
25 augusti - Skövde och Falköping
26 augusti - Sollefteå
29-30 augusti - Falun och Borlänge
1 september - Bohuslän
2 september - Filipstad
5 september - Gävle
6 september - Gotland
KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 67617 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist på ministermöte om svartfiske i
Trondheim
Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist deltar idag på ett internationellt ministermöte om
svartfiske i Trondheim i Norge. Syftet med mötet är att de deltagande länderna ska komma överens
om en ministerdeklaration som innehåller åtgärder för att stoppa svartfisket.
- Det olagliga fisket hotar hela marina ekosystem. Den här miljökriminaliteten måste upphöra, sade
den svenska fiskeministern Ann-Christin Nykvist på mötet.
På mötet diskuteras ett flertal åtgärder mot svartfiske, till exempel:
•
•
•
•

Hur svartfiskande fartyg ska kunna nekas tillträde till hamnar
Hur vidareförsäljning av fisk som fiskats svart ska förhindras
Hur spårbarheten av fiskeprodukter kan förbättras
Hur länderna kan genomföra gemensamma aktioner mot svartfiske
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Anders Grönvall
Ingela Byfors

Kansliråd
08-405 11 16
070-5180268
Nyckelord: 67584 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-07-20
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker Trollhättan på Fallens Dagar
21 juli
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist besöker Trollhättan
under fredagen den 21 juli 2006. Hon kommer bl.a. att inviga Trollhättans
Fältrittklubbs nationella dressyrtävling och delta i Gåing-loppet Kraftprovet.
Under eftermiddagen finns Ann-Christin Nykvist också på plats på
festivalområdet för att svara på frågor.
10.30 Invigning och prisutdelning i första klassen i Nationell dressyrtävling, Ängens Gård,
Trollhättan
14.10 Ann-Christin Nykvist deltar i Gåing - loppet
15.00 Ann-Christin Nykvist finns på plats på festivalområdet vid båten M/S News som ligger
förtöjd mitt emot hamnkontoret på Strandvägen i Trollhättan.
Media har möjlighet att delta under dagen.
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Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-565 10 48
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Nya landsbygdsprogrammet 2007-2013 beslutat
Regeringen har idag fattat beslut om det nya landsbygdsprogrammet för
perioden 2007-2013. Programmet, som har en hög miljöambition, är mer
inriktat på sysselsättning, småföretagande och entreprenörskap än tidigare

program och ska bidra till en god utveckling av landsbygden som helhet.
Stöd och ersättningar i programmet finansieras både från EU-budgeten och nationellt. Under
perioden 2007-2013 kommer totalt ca 35 miljarder kronor att satsas på programmet.
- Jag är glad över att kunna presentera ett bredare och mer omfattande landsbygdsprogram. Med de
här insatserna, som t.ex. stöd till innovationer, livsmedelsförädling, bioenergi och inte minst
tjänsteproduktion kommer vi att få ett ökat småföretagande och mer entreprenörskap på
landsbygden. Min bedömning är att det handlar om uppemot 50 000 arbetstillfällen under hela
programperioden, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Varje år kommer nästan 700 miljoner att satsas på förbättrad konkurrenskraft i jord- och
skogsbrukssektorn. Av detta går mer än hälften till investeringsstöd för att underlätta nyetablering
och företagsutveckling. 3,5 miljarder om året avsätts för miljöåtgärder på landsbygden. Det handlar
bl.a. att bevara det öppna landskapet, att minska växtnäringsförlusterna från jordbruket och
etablering av energigrödor på jordbruksmark. Drygt 400 miljoner kommer varje år att avsättas till
att skapa ett mer diversifierat näringsliv och en bättre livskvalitet på landsbygden. Av dessa går 170
miljoner till affärsutveckling och diversifiering och 100 miljoner satsas på att utveckla
landsbygdsturismen. 340 miljoner kommer att avsättas till lokala utvecklingsstrategier,
interregionala och transnationella samarbetsprojekt och genomförandet av programmet genom den
s.k. Leadermetoden.
- Det nya programmet har en hög miljöambition. Det är viktigt för att vi ska kunna nå de nationella
miljömålen och behålla landskapets många natur- och kulturvärden. Åtgärderna kommer också att
ha stor betydelse för den biologiska mångfalden, säger Sven-Erik Sjöstrand (v)
- Jag är väldigt nöjd med att vi i vårens budgetförhandlingar lyckades öka det årliga anslaget för
programmet med en miljard. Nu kan vi dessutom presentera en mycket bra överenskommelse om
hur pengarna kommer att användas, med utökningar på många viktiga områden, som t.ex. ekologisk
produktion och insatser som gynnar hävden av betesmarker, säger Åsa Domeij (mp).
Programmet utgår från EU:s tre mål för landsbygdspolitiken: insatser för ökad konkurrenskraft
inom jord- och skogsbruk, förbättrad miljö och landskap samt ökad livskvalitet på landsbygden och
diversifiering av landsbygdens ekonomi.
Regeringen kommer att skicka programmet till kommission för godkännande.
Fakta: Det nya landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s jordbrukspolitik. Det övergripande målet för politiken är
att bidra till en ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden.
Inför den nya budgetperioden 2007-2013 beslutade EU:s jordbruksministrar den 20 september 2005
om en ny förordning om stöd för landsbygdsutveckling som innehåller tre delar:
Fakta: Det nya landsbygdsprogrammet
Programmet är uppdelat i fyra delar, så kallade axlar. Axlarna har olika mål och innehåller flera
olika åtgärder.
Det övergripande målet för axel 1 är att stimulera företagens konkurrenskraft, främst genom
utveckling av kompetens och lärande, ny teknik och nya produkter.
Att bevara och utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd är det övergripande målet
för axel 2. Det ska i sin tur bidra till att gemensamma och nationella miljömål kan uppnås. En
helhetssyn behövs för att öka landsbygdens attraktionskraft, både för boende och för företagande.
Övergripande mål för axel 3 är att öka bredden av landsbygdens näringsliv samt att livskvaliteten
för dem som bor på landsbygden ska vara god. Åtgärderna inom axeln ska stimulera lokalt
entreprenörskap, företagande, miljöintegrerade produktionsmetoder och utvecklingsarbete.

För axel 4 är det övergripande målet att främja ett effektivt genomförande av
landsbygdsprogrammet genom de mervärden som följer med lokal förankring, inflytande och
samarbete. Det ska vara möjligt att tillämpa Leader-metoden i hela landet. Ett krav är dock att
näringsliv, ideella organisationer och den offentliga sektorn deltar i arbetet.
Leader+ är ett särskilt program för landsbygdsutveckling. Utifrån lokala förutsättningar och initiativ
ska Leader+ genom lokala projekt stödja hittills oprövade och nyskapande metoder för utveckling
och förnyelse.
Fördelningen av medel mellan axlarna:
Axel 1: 693 miljoner kronor/år
Axel 2: 3527 miljoner kronor/år
Axel 3: 419 miljoner kronor/år
Axel 4: 339 miljoner kronor/år
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Anna Ullström
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-565 10 48
Lennart Lindqvist
Ämnesråd
08-405 12 13
070-569 57 64
Ingrid Svedinger
Kansliråd
08-405 11 85
Nyckelord: 67317 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Håkan Sandesjö utsedd till tillförordnad generaldirektör för
Konsumentverket
Regeringen har idag beslutat att utse Håkan Sandesjö till tillförordnad
generaldirektör för Konsumentverket, tillika konsumentombudsman. Sandesjö
ska leda Konsumentverket fr.o.m. den 15 augusti 2006 och fram till dess att en
ny ordinarie generaldirektör kan tillträda efter Karin Lindell.
Håkan Sandesjö har tidigare arbetat på olika ledande befattningar inom statlig förvaltning, bl.a. som
generaldirektör för Utlänningsnämnden och som expeditionschef i Regeringskansliet.
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Anna Ullström
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-565 10 48
Marie-Jeanette Axelius
Ämnessakkunnig
08-405 24 97
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Vildsvinens ökning ska hejdas
Regeringen beslutade idag att ge Naturvårdsverket i uppdrag att göra en
översyn av vildsvinsförvaltningen och lämna förslag till åtgärder för att skapa
en långsiktigt hållbar förvaltning.
Bakgrunden är att vildsvinen dramatiskt ökat i Sverige sedan riksdagen 1987 beslutade att vi skulle
ha en stam med vildsvin i Sverige. Då handlade det om ett hundratal djur i Tullgarnsområdet i
Sörmland. Nu menar vissa bedömare att stammen består av 50 000 djur i hela landet medan andra
menar att den är uppe i 80 000 djur. Vildsvinsstammen ökar därmed totalt sett i landet och varje år
utvidgar vildsvinen sina utbredningsområden med en hastighet av några kilometer per år. Det finns
dock flera områden, där vildsvinen förekommit en tid, som stammarna bedöms vara stabila. Idag
skjuts uppskattningsvis mer än 20 000 vildsvin varje år.
Den mycket kraftigt ökande vildsvinspopulationen har orsakat skador på jordbruk och annat
markutnyttjande. Trafikolyckorna med vildsvin har också ökat dramatiskt.
- Det här är stora problem som gör att vi måste se till att vildsvinen inte blir för många, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Den grundläggande principen är att skador av vildsvin skall begränsas genom jakt. Vildsvin har
därför längre allmän jakttid än något annat klövvilt. Därutöver finns även omfattande möjlighet till
skyddsjakt för jordbruket och trädgårdsnäringen. Regeringen gör bedömningen att problemet med
de ökande vildsvinsstammarna måste åtgärdas på annat sätt än genom ändrade jakttider. Men
vildsvinsjakt ställer stora krav på jägarens kunskap om arten. Naturvårdsverket och Svenska
jägareförbundet har lagt ner omfattande informations- och forskningsarbete om vildsvin.
- Vi måste komma tillrätta med problemet. Det handlar enligt vår bedömning om lokala och
regionala förvaltningsstrategier. Jägare, markägare, arrendatorer och jordbrukare måste arbeta fram
dessa tillsammans, säger Ann-Christin Nykvist.
Fakta Vildsvin:
Under 1700-talet utrotades vildsvinet och återinfördes som hägnat vilt i Sverige först på 1940-talet.
Efter rymningar från hägn under 70- och 80 talen samt genom riksdagens beslut 1987 om att
vildsvinen tilläts förekomma frilevande har arten på nytt fått fäste i landet och ökar nu snabbt i både
antal och utbredning. Den starka tillväxten kan förklaras av vildsvinens förmåga att kunna leva i

många olika typer av miljöer, den i det närmaste fulla avsaknaden av fiender undantaget människan
(i Sverige är det bara vargen som utgör hot för vildsvinen) samt deras höga fortplantningskapacitet.
En sugga kan få upp till 10 kultingar per kull och ungdödligheten är låg. Vildsvinet är i huvudsak
nattaktivt men kan under sommar halvåret tillbringa större delen av dygnet med att söka föda.
Vildsvinet är alltätare och födan består till 90procent av vegetabilier Ek- och bokollon är särskilt
attraktiva liksom majs, ärtor potatis och spannmål. Vildsvinens föda består även bl. a. av bär, gräs,
insekter, as, ormar, ödlor och ägg. Vildsvinen är sociala djur och bildar stora delar av året grupper
bestående av suggor med kultingar.
Jakt på vuxna vildsvin får bedrivas från den 16 april till den 15 februari. Kultingförande suggor är
dock fredade oavsett årstid. Årsunge av vildsvin får jagas året om. Likaså är skyddsjakt på individer
som gör skada i yrkesmässig trädgårdsodling eller på jordbruksgröda tillåten hela året.

KONTAKT

Anna Ullström
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-565 10 48
Bjarne Örnstedt
Ämnesråd
08-405 11 53
070-519 02 59
Nyckelord: 67303 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-07-20
Jordbruksdepartementet

Presentation av Landbygdsprogrammet 2007-2013
Det nya landsbygdsprogrammet för perioden 2007-2013 presenteras på en
pressträff i Rosenbad med jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Medverkar
på pressträffen gör även riksdagsledamöterna Åsa Domeij (mp) och Sven-Erik
Sjöstrand(v).
Medtag presslegitimation
Välkomna!
TID OCH PLATS

Torsdagen den 20 juli kl.14.00
Pressrummet, Rosenbad

KONTAKT

Anna Ullström
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-565 10 48
Nyckelord: 67297 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-07-18
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker Spikens fiskeläge
Imorgon onsdag besöker fiskeminister Ann-Christin Nykvist Lidköping och
Spikens fiskeläge för att prata om fiske och mat. Under förmiddagen finns hon
på Nya stadens torg i Lidköping för att svara på frågor och under eftermiddagen
besöker Ann-Christin Nykvist fiskare och fiskerökerier i Spikens fiskeläge på
Kållandsö.
11.00 Ann-Christin Nykvist svarar på frågor på Nya stadens torg i Lidköping
14.30 Ann-Christin Nykvist besöker fiskare och fiskrökerier i Spiken på Kållandsö.
16.00 Fiskeminister Ann-Christin Nykvist svarar på frågor om fiske och mat i Spiken.
Media har möjlighet att delta under besöken.

KONTAKT

Anna Ullström
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-565 10 48

Nyckelord: 67251 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-07-17
Jordbruksdepartementet

Reformering av EU:s vinsektor diskuteras på
ministerrådsmöte
Jordbruks- och fiskeminister Ann-Christin Nykvist deltar under tisdagen den 18
juli på jordbruksministerråd i Bryssel. Under mötet kommer bl.a. en framtida
reformering av EU:s vinsektor att diskuteras. Under de senaste åren har viktiga

steg tagits för att reformera EU:s jordbrukspolitik och komma ifrån de
bidragssystem som skapar överskott av jordbruksprodukter. Nu är det dags för
vinsektorn.
- Något måste göras åt de stora överskotten som allt oftare gör att även kvalitetsviner måste
krisdestilleras. Därför välkomnar jag att arbetet med att skapa en hållbar vinsektor nu påbörjas,
säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Vid mötet kommer kommissionen att presentera en rapporr om hur den europeiska vinsektorn kan
reformeras. Rapporten ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med reformen, som syftar till att
komma till rätta med den strukturella obalans som idag finns på vinmarknaden och skapa en mer
konkurrenskraftig vinproduktion inom EU.
Under rådsmötet kommer Ann-Christin Nykvist också att ha ett lunchmöte med den brittiska
jordbruksministern David Milliband, för att bl.a. diskutera läget i WTO-förhandlingarna.
Journalister som ska bevaka ministerrådsmötet på tisdag kan kontakta Lisa Dahlén Jonsson på
svenska delegationens presstjänst +32 (0)2 289 56 65 eller mobiltelefon +32 (0)476 50 50 22.

KONTAKT

Anna Ullström
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-565 10 48

Nyckelord: 67225 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-07-13
Utrikesdepartementet
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Statsrådsberedningen

Sommarfika med regeringen måndag den 17 juli
TID OCH PLATS

Tid: Måndag den 17 juli kl. 10.00
Plats: Utrikesdepartementet, Gustaf Adolfs torg 1.
Samling kl. 09.50. Medtag presslegitimation!
Under sommaren bjuder sommarregeringarna intresserade journalister på förmiddagsfika varje
måndag.
Måndag den 17 juli medverkar vice statsminister och vikarierande statsminister Bosse Ringholm,
infrastrukturminister Ulrica Messing, jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och
migrationsminister Barbro Holmberg.
Tacksam för anmälan till Utrikesdepartementet:

yvonne.dyrssen@foreign.ministry.se, senast fredag 14 juli kl. 16.00

KONTAKT

Martin Sandgren
Camila Buzaglo
Ola Westin, Statsrådsberedningen
Politiskt sakkunnig
070-591 02 77
Anna Ullström, Jordbruksdepartementet
Politiskt sakkunnig
070-565 10 48
Daniel Pettersson, Näringsdepartementet
Politiskt sakkunnig
070-680 23 94
Nyckelord: 67125 Arbete och jämställdhet Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-07-06
Jordbruksdepartementet

Matministerns matmanifest - vad har hänt?
Under Almedalsveckan för ett år sedan presenterade jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist ett program som hon kallade sitt "Matmanifest". Programmet innehöll en rad
åtgärder som redovisades i ett dokument och på en egen webbplats.
Nu publicerar jordbruksdepartementet en sammanställning av vad som hänt med de olika förslagen
i matmanifestet i en folder "Matmanifestet - detta har hänt"

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 66868 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-07-06
Jordbruksdepartementet

Nordiska ministrar diskuterar svartfiske
Idag träffas de nordiska fiskeministrarna på ett möte i Nordiska Ministerrådets
regi på Lofoten i Norge för att bl.a. diskuterar åtgärder för att stävja det illegala

och oreglerade fisket.
- Det illegala fisket är ett allvarligt hot mot fiskbestånden och därmed också ett hot mot hela
fiskenäringen, säger Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
Uppskattningar har visat att det illegala och oreglerade fisket är omfattande. Det internationella
havsforskningsrådet, ICES, bedömer att uppemot 45 procent av allt torskfiske i Östersjön är illegalt
och att i Barents hav är var femte fisk illegalt fångad.
De nordiska fiskeministrarna ska idag diskutera en deklaration som uppmanar de nordiska länderna
att stärka samarbetet inom fiskerikontrollen och aktivt arbeta för att harmonisera regler och system
för ursprungsmärkning och spårning av fiskeprodukter. Syftet är att kunna påverka fiskproducenter
och matvarukedjor att inte handla med illegalt fångad fisk.
- Svenska konsumenter kräver idag att få veta att den fisk de äter är fångad på ett hållbart sätt och
enligt de regler och kvoter som finns. Det är angeläget att informationen finns på produkter så att
det blir enkelt för konsumenterna att göra fina val, säger Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Anders Grönvall
Anna Ullström
Politisk sakkunnig
070-565 10 48
Nyckelord: 66835 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-07-04
Jordbruksdepartementet

Mer pengar till konsumentrörelsen
Regeringen har beslutat att ge organisationen Sveriges konsumentråd en miljon
kronor i ökat statligt stöd. Åtgärden är ett led i den strategi för ett bättre
konsumentskydd i Sverige som regeringen presenterade i propositionen
"Trygga konsumenter som handlar hållbart".
- Konsumentrörelsen har en viktig roll i konsumentpolitiken och bör stöttas för att bli starkare,
säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Riksdagen fattade nyligen beslut om nya mål för konsumentpolitiken i enlighet med regeringens
proposition. Konsumentverket får också drygt 4 miljoner som ska delas ut till andra organisationer
och forskningsprojekt. Inriktningen är att pengarna ska fördelas till färre och större projekt.
Prioriterat är projekt som syftar till att nå språksvaga grupper och sådana projekt som är inriktade
på ändrade konsumtionsmönster.
Ökningen av stödet till Sveriges konsumentråd innebär att organisationen i år får cirka 4,5 miljoner
i statligt stöd.

KONTAKT

Anders Grönvall
Jonas Söderlund
Kansliråd
08-405 40 27
Nyckelord: 66752 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-07-03
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist presenterar 10 punkter för ett hållbart
fiske
I Almedalen på Gotland presenterade fiskeminister Ann-Christin Nykvist idag
ett program i 10 punkter för ett hållbart fiske.
Programmet innehåller 40 olika åtgärder för att skapa en fiskeripolitik i balans
med ekosystemen, som stöttar sysselsättningen i landsbygden och som ger
konsumenterna en tydligare information.
Det här är några av åtgärderna som fiskeminister Ann-Christin Nykvist vill genomföra:
• En plan för aktiv påverkan och opinionsbildning i EU:s medlemsländer om det allvarliga läget
som många fiskbestånd befinner sig i
• Torskfiskestopp i Östersjöns östra bestånd
• Test med system med havdagar i Kattegatt
• Åtgärder för att bevara de hotade bestånden av ål, sill, rödspätta och tunga
• Svenskt stopp för utkast av fisk som kan landas (high grading)
• Satsning på forskning och ett nytt forskningsfartyg
• Effektivare fiskerikontroll
• Diskutera kvalitetsmärkningssystem för fisk med branschen
- Vi har troligen bara några få år på oss att rädda några av våra viktigaste fiskbestånd innan de
hamnar utanför säkra biologiska gränser. Det krävs stark politisk vilja för att nå målet ett hållbart
fiske, säger Ann-Christin Nykvist.
I programmet finns också ett flertal åtgärder som handlar om att främja odling av fisk, en näring
som inte fått fäste i Sverige.
- För sysselsättningen i våra kustområden och på landsbygden, för att människor ska kunna finna
arbete där de bor är de här åtgärderna viktiga. Det handlar om att ha en socialt hållbar politik, säger
Ann-Christin Nykvist.
Den tionde punkten i programmet handlar om grunden för fiskbeståndens existens - ett rent hav.
- Arbetet med att minska miljögifter och övergödning kommer regeringen att fortsätta att driva med
kraft, säger Ann-Christin Nykvist.

Nyckelord: 66715 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-06-30
Jordbruksdepartementet

KO föreslås få rätt att göra inspektioner på företag
Enligt ett lagförslag som regeringen lämnade till Lagrådet idag får
konsumentombudsmannen (KO) rätt att göra inspektion på företag som
misstänks för att bryta mot marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden. KO föreslås också få rätt att ingripa mot svenska
företag som bryter mot konsumentskyddet i andra EU-länder.
Enligt en ny EU-förordning ska konsumentsamarbetet i Europa utökas. Bakgrunden är att många
konsumentproblem, t.ex. inom IT och telefoni, är gränsöverskridande. Ett nätverk bildas nu mellan
EU-ländernas konsumentmyndigheter.
- EU-medlemskapet har gett oss bättre redskap att komma åt bedragare som drabbar de svenska
konsumenterna. Vi utökar samarbetet på detta område hela tiden och nu tar vi ytterligare ett viktigt
steg, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
I lagförslaget får KO rätt att göra inspektioner hos näringsidkare för att få fram bevis för misstänkta
överträdelser av konsumentskyddet i marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden. KO får också rätt att begära upplysningar från andra är näringsidkaren.
Detta innebär att KO kan begära upplysningar från t.ex. företag som ger ut s.k. kuponghäften eller
direktreklamblad om vilket företag som står bakom en viss annons eller annan marknadsföring.
Den nya EU-förordningen gör att Konsumentverket kan begära hjälp av andra länders
konsumentmyndigheter när svenska konsumenter drabbats av att europeiska företag bryter mot
konsumentskyddet i Sverige. På samma sätt kan det svenska Konsumentverket ingripa mot svenska
företag som begår brott mot andra länders konsumentskydd.

KONTAKT

Anders Grönvall
Marie-Jeanette Axélius
Ämnessakkunnig
08-405 24 97
Nyckelord: 66593 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-06-30
Jordbruksdepartementet

Lagförslag om skydd för tele och IT- konsumenter

Många tele- och IT-konsumenter drabbas varje år av skyhöga telefonräkningar
på grund av bedrägliga företag. Konsumentverket har de senaste åren fått
många anmälningar om oväntat höga telefonräkningar. Och tusentals
abonnenter har också gått till polisen med misstänkta bedrägerier. Regeringen
föreslår nu lagändringar som ska skydda konsumenterna.
I en lagrådsremiss som lämnades till Lagrådet idag finns lagförslag som ger konsumenterna större
möjlighet att skyddas sig från oväntat höga telefonräkningar.
• En skyldighet för alla operatörer att ge abonnenten möjlighet att spärra vissa nummer och vissa
samtal helt. Abonnenten ska kunna spärra enskilda nummer, nummerserier, nummer med viss
typ av prefix etc. Det finns redan idag hos vissa leverantörer men regeringen menar att detta
ska vara en grundläggande skyldighet.
• En skyldighet för alla operatörer att ge abonnenten möjlighet att lägga in en övre kreditgräns
för sitt abonnemang och att spärra abonnentens anslutning om gränsen överskrids. Detta finns
idag hos ett fåtal leverantörer men föreslås nu enligt lagförslaget obligatoriskt.
Enligt lagförslaget får dessa spärrtjänster inte kosta något extra för konsumenten.
- För många människor kan en oväntat hög telefonräkning få allvarliga konsekvenser för familjens
ekonomi. Därför är det angeläget att stärka konsumenternas skydd mot detta, säger
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Problemet med oförutsatt höga telefonräkningar kan bero på att abonnemanget använts för att ringa
upp dyra betalnummer, utlandsnummer eller Premium SMS. I vissa fall har numren ringts upp utan
abonnentens vetskap, t.ex.vid modemkapning. Enligt Konsumentverket har 10 000-tals abonnenter
drabbats av höga telefonkostnader i samband med modemkapning. 2003 bedömdes modemkapning
som det enskilt största konsumentproblemet i landet. Men flera olika åtgärder från
internetleverantörer och myndigheter, plus det faktum att modemanvändandet gått ner, har gjort att
modemkapningarna minskat de senaste åren.
Men problemen med oönskade och oväntat höga telefonräkningar kvarstår och risken är att nya
otillbörliga metoder som gör att abonnenter luras att ringa upp dyra nummer introduceras.
- Vi måste också ligga före dem som hela tiden arbetar med nya sätt att på ett oärligt sätt lura
människor på pengar, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Anders Grönvall
Marie-Jeanette Axélius
Ämnessakkunnig
08-405 24 97
Nyckelord: 66569 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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2006-06-30
Jordbruksdepartementet

Presseminarium under Almedalsvecka om hur vi ska göra

fisket hållbart
På ett presseminarium kommer fiskeminister Ann-Christin Nykvist att
presentera sitt nya handlingsprogram "10 punkter för ett hållbart fiske".
Programmet innehåller en rad förslag på åtgärder för att rädda våra hotade
fiskbestånd och för att se till att vi kan skapa en fiskenäring som kan fortleva i
samklang med naturresurserna.
TID OCH PLATS

Tid:Måndagen den 3 juli kl.10.00
Plats: Wisby hotell, lokal: Strandridaren.
På seminariet deltar också professor Kerstin Johannesson, föreståndare för Tjärnö marinbiologiska
laboratorium och redovisar läget för fiskbestånden i svenska vatten och berättar om framgångsrika
exempel med lokal förvaltning. Lasse Gustavsson, internationell chef på WWF som sitter med i det
nya regionala samarbetsorganet för fisket i Östersjön (RAC), berättar om hur det nya sätter att
arbeta i en dialog mellan fiskeintressen och miljöintressen fungerar.
Hålltider:
10.00 - 10.20 Talar Kerstin Johannesson
10.20 - 10.40 Talar Lasse Gustavsson
10.40 - 11.00 Talar Ann-Christin Nykvist
Välkomna!

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 66566 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2006-06-29
Jordbruksdepartementet

Omstruktureringsstöd för nedlagt sockerbruk
Regeringen har idag beslutat om hur det omstruktureringsstöd som ska utgå
efter nedläggningen av sockerbruket i Köpingebro i Skåne ska fördelas och
vilka krav som ska ställas på företaget Danisco.
Sockerbetsodlarna och maskinentreprenörer kommer att få 12,5 procent av
stödet. Danisco ska återställa marken där bruket står.
När EU:s medlemsstater i höstas enades om att reformera sockersektorn och minska produktionen i
unionen så beslutades att ett omstruktureringsstöd skulle utgå om något sockerbruk lades ner och
kvot på socker lämnades tillbaka till kommissionen. Syftet var att få ner EU:s överproduktion av
socker.

Danisco, som äger båda sockerbruken i Sverige, beslutade i våras att lägga ner sockerbruket i
Köpingebro utanför Ystad.
På bruket är 131 anställda. En del kommer att kunna vara kvar i Köpingebro med andra uppgifter.
Den lokala fackklubben har ställt ett antal krav och företaget har tagit på sig vissa åtgärder genom
trygghetsrådet för att underlätta en omställning.
- Jag utgår från att företaget respekterar de nationella och lokala avtal man ingått med
fackklubbarna och att man tar ansvar för sin personal i Köpingebro, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.
För den kvot som lämnas in i samband med nedläggningen av Köpingebro finns ca 290 miljoner i
omstruktureringsstöd. Pengarna till omstruktureringsstödet kommer från de avgifter som företagen
får betala för sitt innehav av produktionskvot. Det är alltså inte fråga om EU-medel eller nationella
skattemedel. Enligt reformuppgörelsen bland medlemsländerna ska minst 10 procent av
omställningsstödet till sockerföretagen gå till odlarna och maskinentreprenörerna.
Regeringen har nu beslutat att 12,5 procent ska tillfalla de odlare och maskinentreprenörer som
påverkas eftersom en viss mängd sockerbetsodling måste upphöra. Enligt beräkningar som gjorts på
jordbruksdepartementet innebär det att odlarna och maskinentreprenörerna får ersättning för ungefär
hälften av sin värdeförlust när sockerkvoten dras in.
Det återstående beloppet, som tillfaller Danisco, är cirka 253 miljoner och kommer att täcka
ungefär halva den kostnad som Danisco uppger att de har för nedläggningen.
Regeringen har dock möjlighet att ställa vissa krav på Danisco för att de ska få tillgång till stödet.
Företaget ska riva byggnaderna i Köpingebro och återställa marken i byggbart skick. Bakgrunden är
att möjliggöra för Ystads kommun att kunna sätta de planer som finns för området i verket.
- Kommunledningen i Ystad har varit snabba med att hitta nya idéer för vad bruksområdet kan
användas till. Det är bra för tillväxt och sysselsättning i området och den kreativa kraft som verkar
finnas i Ystad kommer att vända det här till något positivt för kommunen, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.
De odlare som är stödberättigade är de med leverenskontrakt med Danisco för leveransåret
2005/2006. De maskinentreprenörer som utfört kontraktarbeten (under samma period) åt dessa
odlare är också stödberättigade.
Danisco har på sig till och med 2009/2010 att nedmontera fabriken och uppfylla de sociala och
miljömässiga villkoren.
Regerringen beslutade idag om en ny förordning som reglerar omställningen.

KONTAKT

Anders Grönvall
Linda Persson
Departementssekreterare
08-405 28 65
Nyckelord: 66402 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Framtiden för eftersök av trafikskadat vilt säkrad
Regeringen har idag beslutat ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att förbereda att
myndigheten från och med den 1 januari 2007 bli ny huvudman för eftersök av
trafikskadat vilt i landet. Det innebär att problemet med hur organisationen för
eftersök av trafikskadat vilt ska finansieras nu långsiktigt är löst.
Den nuvarande organisationen för eftersök, den s.k. SES-grupp och dess nätverk blir kvar och
SES-kansli bekostas av RPS medan den förebyggande verksamheten bekostas av Vägverket.
Regeringskansliet kommer också att tillskjuta pengar för att verksamheten ska kunna drivas vidare i
sin nuvarande form året ut.
- Det här är en oerhört viktig verksamhet dels ur en djurskyddsaspekt men också för att undvika nya
olyckor trafiken. Därför är jag glad att vi nu kunna nå en lösning på problemet, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
I Sverige inträffar varje år ca 35 000-40 000 trafikolyckor med vilt inblandade. Av dem leder ca 20
000 till att jägare eftersöker och avlivar skadat vilt.
Sedan år 1995 finns en etablerad struktur för hur eftersök av trafikskadat vilt ska tas om hand.
Verksamheten började som ett lokalt samarbete mellan polisen i Kalmar och den lokala
jaktvårdskretsen. Idag är modellen från Kalmar ett rikstäckande system. En rad myndigheter och
organisationer har gått samman i ett nätverk, SES-gruppen (Säkerhet och Eftersök i Samverkan).
Vägverket har varit huvudansvarigt och stått för projektledare och kansli. Vid en viltolycka
kontaktar normalt polisen en kontaktman i eftersöksorganisationen och denne kontaktar i sin tur
jakträttshavaren. Om jakträttshavaren inte själv vill ta hand om eftersöket så finns en lista med
jägare och eftersökshund.
Vägverket deklarerade förra året att verket inte kunde fortsätta att stå som huvudman och att en ny
formaliserad och permanent lösning borde eftersträvas.
Eftersöksjägarna som eftersöker statens vilt får ersättning ur viltvårdfonden. I övrigt sker
eftersöksarbetet ideellt av jägarna. Samtal pågår med Jägarorganisationerna om ersättning. Ett
förslag om en schablonersättning ska tas fram. Regeringen räknar med att kunna återkomma efter
sommaren om hur ersättningssystemet ska se ut.
Jordbruksdepartementet ska också se över bristerna i lagstiftningen avseende rätten till tillträde på
annans mark.

KONTAKT

Anders Grönvall
Anna Tofftén
Departementsråd
08-405 11 99
Nyckelord: 66383 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Bara på hälften av matvarorna finns tydlig märkning om
ursprung
På ett möte med representanter för svensk detaljhandel och livsmedelsindustrin
idag presenterade konsumentminister Ann-Christin Nykvist en undersökning
om hur bra företagen är på att ge konsumenterna information om produkternas
ursprung.
Över 300 produkter undersöktes. Av dem som hade en klar huvudingrediens var det bara hälften
som på ett entydigt sätt visade vilket ursprung huvudingrediensen hade. Bland kött och
chark-produkterna var det lite bättre med ursprungsmärkning. Där var det bara cirka sju av tio
produkter där konsumenten kunde se varifrån huvudråvaran, dvs. köttet, kom ifrån.
- Undersökningen ger en tydlig bild av att konsumenterna inte får den information de efterfrågar.
Min slutsats är att ursprungsmärkningen måste bli bättre. Jag hoppas att handeln lever upp till sin
ambition att göra förbättringar, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Undersökningen visar ingen större skillnad när det gäller märkning på så kallade egna märkesvaror,
EMV och leverantörsmärkesvaror, LMV. Bland kött och charkprodukterna var det 33 procent av
EMV och 42 procent av LMV som inte angett entydigt ursprung för köttråvaran.
Undersökningen utfördes av företaget AC Nielsen på uppdrag av Jordbruksdepartementet. Företaget
noterade att informationstexten generellt på förpackningarna är liten och att det inte finns någon
enhetlig uppställning av information med avseende på innehåll och ursprung.
Undersökningen gör inte anspråk på att vara heltäckande för detaljhandelns försäljning av
livsmedel. Syftet är att den ska vara tillräckligt omfattande för att utgöra ett underlag för en
fördjupad diskussion om bl.a. ursprungsmärkning av livsmedel.
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Pressinbjudan:Nya förslag på åtgärder för att skydda
konsumenter t.ex. mot brottslighet via nätet
TID OCH PLATS

Tid: Fredag den 30 juni kl.10.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm
På en presskonferens fredagen den 30:e juni presenterar konsumentminister Ann-Christin förslag på

lagändringar som är ämnade att skydda konsumenter mot olika typer av brottslighet vid elektronisk
kommunikation. Det kan t.ex. handla om modemkapning, bedrägerier via telefon,mobiltelefon och
internet.
Regeringens lagförslag kommer att lämnas till lagrådet för granskning.
Medtag presslegitimation!
Välkomna!
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Anders Grönvall
Nyckelord: 66217 Kommunikationer och IT Ann-Christin Nykvist
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Presseminarium under Almedalsveckan om hur vi ska göra
fisket hållbart
TID OCH PLATS

Tid: Måndagen den 3 juli kl. 10.00
Plats: Wisby hotell, lokal: Strandriddaren
På ett presseminarium kommer fiskeminister Ann-Christin Nykvist att presentera sitt nya
handlingsprogram "10 punkter för ett hållbart fiske". Programmet innehåller en rad förslag på
åtgärder för att rädda våra hotade fiskbestånd och för att se till att vi kan skapa en fiskenäring som
kan fortleva i samklang med naturresurserna.
På seminariet deltar också professor Kerstin Johannesson, föreståndare för Tjärnö marinbiologiska
laboratorium och redovisar läget för fiskbestånden i svenska vatten och berättar om framgångsrika
exempel med lokal förvaltning. Lasse Gustavsson, internationell chef på WWF som sitter med i det
nya regionala samarbetsorganet för fisket i Östersjön (RAC), berättar om hur det nya sättet att
arbeta i en dialog mellan fiskeintressen och miljöintressen fungerar.
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Pressinbjudan: Ann-Christin Nykvist möter detaljhandeln
och presenterar undersökning om ursprungsmärkning
TID OCH PLATS

Tid: Tisdagen den 27 juni
Plats: Jordbruksdepartementet, Fredsgatan 8, sammanträdesrum Stora Tigern
Tisdagen den 27 juni inbjuder konsumentminister Ann-Christin Nykvist representanter från bland
annat detaljhandeln och livsmedelsindustrin till ett seminarium om ursprungsmärkning av livsmedel
som säljs i detaljhandeln.
Ann-Christin Nykvist kommer i samband med detta att presentera en undersökning som
jordbruksdepartementet låtit göra kring hur stor andel av olika livsmedelsvaror som är märkta med
ursprung och hur denna märkning är utformad.
Syftet med mötet är dels att se vad olika aktörer kan göra så att konsumenter får bättre information
om livsmedlens och råvarornas ursprung, dels få fram synpunkter på hur EG-reglerna om
ursprungsmärkning kan förbättras.
Program
09.00 Samling med kaffe
09.30 Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist inleder mötet
09.45 Information om pågående aktiviteter på märkningsområdet
10.00 Jan Bertoft, Sveriges Konsumentråd och Annichen Kringstad, Min Mat/LRF talar
10.20 Diskussion
11.45 Sammanfattning och avslutning av Ann-Christin Nykvist
12.00 Pressträff
Program
Representanter för media är välkomna att delta. Anmälan till Lillemor Wahlstedt, via email
lillemor.wahlstedt@agriculture.ministry.se (telefon 08-405 11 03).
Välkomna! Medtag presslegitimation!
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Anders Grönvall
Nyckelord: 65990 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Fiskeministrar beslutade om fiskerifonden
EU:s fiskeministrar enades på ett möte i Luxemburg idag om nya regler för
fiskerifonden. Det handlar om stöd och ersättning till fiskerinäringen och till

miljöåtgärder.
Den nya förordning som EU:s ministerråd nu beslutat om gäller 2007-2013. Fiskerifonden ska
finansieras till 50 procent av EU och 50 procent av medlemsländerna. Pengarna i programmet kan
användas till olika saker som varje medlemsland i detalj bestämmer inom de ramar som
förordningen slagit fast. Det kan t.ex. handla om
• ersättning till fiskare som tillfälligt tvingas ligga stilla i hamn för att EU begränsat fisket av
bevarandeskäl
• ersättning för fiskare som skrotar sina båtar i syfte att minska flottan
• utbyte av motorer till mer miljövänliga och moderna motorer under förutsättning att flottans
totala kapacitet minskar, motorer i småskaligt fiske kan dock bytas utan kapacitetsminskning
• stöd och miljöåtgärder inom vattenbruket
• bevarande av fauna och flora i hav och vattendrag
• investeringar i kvalitets- och miljöförbättranden åtgärder i fiskehamnar
• hållbar utveckling av fiskeregioner: t.ex. konkurrens, ekoturism diversifiering och
kulturmiljöer
- Fiskerifonden är viktig för att komplettera arbetet med ett mer ekologiskt hållbart fiske med
åtgärder för att också skapa en socialt hållbar politik i regioner som är beroende av fiske, säger
fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
Nu börjar den svenska regeringens arbete med att utforma det svenska programmet i detalj. Enligt
EU-kommissionens preliminära beräkningar kan Sverige maximalt få 495 miljoner kronor av EU
2007-2013 till den svenska fiskerifonden om Sverige lägger lika mycket av nationella pengar.
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Anders Grönvall
Anna Larson
Kansliråd
08-405 12 41
Nyckelord: 65842 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Marianne Elvander ny styrelseledamot i EFSA
EU:s jordbruksministerråd beslutade idag om en ny styrelse för Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority). En av de nya ledamöterna är
Marianne Elvander, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt SVA i Uppsala.
EFSA är EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet och djurhälsa. Myndigheten är placerad i Parma,
Italien.
- Marianne Elvanders kompetens kommer väl till nytta i detta sammanhang och det är bra för
Sverige att ha en representant i styrelsen, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Styrelsen i EFSA har fjorton medlemmar och sju av dessa har ett förordnande som går ut den 30

juni i år. Även i den nu avgående styrelsen hade Sverige en representant i form av Stuart Sloarch,
tidigare ställföreträdande generaldirektör på livsmedelsverket.
Fakta
European Food Safety Authority (EFSA)är en oberoende myndighet som ska svara på frågor och ge
vetenskapligt stöd för att lagstiftarna ska kunna fatta beslut inom EU. Myndigheten ska även påtala
risker inom livsmedelsområdet så att åtgärder kan vidtas innan problem uppstår. EFSA är också en
oberoende vetenskaplig källa för rådgivning, information och riskkommunikation i syfte att öka
konsumenternas förtroende.
Förutom rena livsmedelsfrågor ansvarar EFSA även för vetenskapliga frågor inom till exempel
djurskyddsområdet och GMO. Inom området GMO hanterar myndigheten även miljöbedömningen.
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Anders Grönvall
Nyckelord: 65841 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksministern deltar i Greppa Näringen-dag i Halland
Onsdagen den 21 juni medverkar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist i "Greppa Näringen"-dag
i Halland. "Greppa Näringen"-dagen vänder sig till lantbrukare och anordnas av företrädarna för
länsstyrelsen, LRF, Hallands Husdjur och Hushållningssällskapet. Lantbrukare i hela länet inbjuds
till en fältdag på två lantbruk i mellersta Halland, i trakten av Vessigebro.
Klockan 13.15 håller jordbruksminister Ann-Christin Nykvist tal på temat "Vad gör regeringen för
att förbättra konkurrenskraften för det svenska lantbruket".
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Anders Grönvall
Nyckelord: 65840 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Nya djurskyddsregler för slaktkycklingar diskuteras i EU
När EU:s jordbruksministrar träffas i Luxemburg den 19 juni hålls en
riktlinjedebatt om nya regler för slaktkycklingar. Sverige har varit pådrivande

för att få fram bestämmelser som ska stärka djurskyddet för slaktkycklingar i
EU. Idag finns, förutom de allmänt hållna bestämmelserna i direktivet om
skydd av animalieproduktionens djur, inga EU-regler för skydd av
slaktkycklingar. Efter att Sverige och även Danmark varit pådrivande, arbetade
Kommissionen fram ett förslag till ett direktiv om minimiregler för skydd av
slaktkycklingar.
Enligt förslaget får beläggningsgraden, mätt i kg kyckling/m2 inte överstiga 30 kg i genomsnitt
utom i de fall anläggningen uppfyller vissa specificerade krav. I sådana fall får beläggningsgraden i
genomsnitt uppgå till högst 38 kg/m2 och då ställs även vissa krav på behörig myndighet
beträffande inspektioner och övervakning samt på kontroller i slakteriet.
- Vi har fått gehör för många av våra förslag, det är en framgång som jag är mycket glad över. Vi
hade förstås gärna sett ännu strängare regler för bl.a. beläggningsgrader, för djurmiljön i stallarna
och för dödlighetströskeln, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Där förslaget anger 30 kg/m2 har Sverige 20 kg och motsvarande för förslagets 38 kg/m2 är 36 kg.
Ministerrådsmötet hålls i ministerrådsbyggnaden i Luxemburg måndagen den 19 juni. En pressträff
planeras med Ann-Christin Nykvist i det svenska pressbriefingrummet när mötet avslutats.
Journalister som önskar delta kan anmäla detta till Svenska Represenationens bitr. pressråd Elisabet
Dahlén Jonsson på telefon +32 (0)2 289 56 65, Mobiltelefon +32 (0)476 50 50 22.
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Anders Grönvall
Nyckelord: 65732 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-06-15
Jordbruksdepartementet

Torsken i Östersjön fråga på ministermöte
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist hade idag ett möte med den ryske
jordbruksministern Alexej Gordejev i Moskva. På mötet diskuterades flera
aktuella frågor kring fisket.
Den svenska jordbruksministern Ann-Christin Nykvist uttryckte oro över den senaste rapporten från
Internationella Rådet för Havsforskning ICES, som rekommenderar ett torskfiskestopp i Östersjöns
Östra bestånd.
Ann-Christin Nykvist framförde att hon skulle uppskatta ett ryskt stöd för en ansvarsfull fiskepolitik
som inte äventyrar ett hållbart fiske i de kommande förhandlingarna om fiskekvoter i Östersjön
mellan Ryssland och EU.
Sverige tog också upp uppgifterna om svartfiske av torsk i Barents hav.
Den ryske ministern uttryckte att han var öppen för ett samarbete med Sverige i fiskefrågorna.
- Jag är glad att det finns ett stort intresse för ett fortsatt samarbete i de angelägna fiskefrågorna

både när det gäller ett hållbart utnyttjande av fiskeresursen och en effektivare kontroll säger
Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 65718 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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32 miljoner till fiskevård
Regeringen beslutade idag att anslå 17 miljoner till fiskevård i år och 15
miljoner nästa år. Pengarna ska Fiskeriverket använda på bl.a. sina
försöksstationer och särskilda insatser för att bevara bestånden av laxfisk och ål.
Syftet med beslutet idag är att genomföra en rad fiskefrämjande åtgärder med medel av s.k.
fiskeavgifts- och vilkorsmedel som fastställts vid vattendomar. Det är Fiskeriverket som nu får 6, 6
miljoner i år och lika mycket nästa år för att bedriva verksamhet vid fiskeförsöksstationen i
Kälarne. Fiskeriverket får också 3,8 miljoner per år för att bedriva verksamhet vid
fiskeförsöksstationen i Älvkarleby.
Fiskeriverket får dessutom 3 miljoner för insatser att förbättra överlevnaden vid utsättning av
laxfiskar. Det handlar om kompensationsutsättning av lax som görs när den naturliga produktionen
minskat på grund av utbyggnad av t.ex. vattenkraft.
- Vi behöver en stark fiskevård i Sverige för att bevara våra naturtillgångar och vår biologiska
mångfald och för att skapa bra förutsättningar för fritidsfisket som är en stark folkrörelse, säger
Ann-Christin Nykvist.
Ett särskilt projekt för att optimera utsättningen av ål får 2,5 miljoner i år och 3 miljoner nästa år.
Pengarna ska också användas till att förbättra ålens vandringsvägar. Ålen är en hotad art och
EU-kommissionen har nyligen lagt ett förslag om förvaltningsåtgärder som innehåller både
fiskerestriktioner, utsättning av ål och borttagande av vandringshinder.
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Anders Grönvall
Agneta Alriksson
Departementssekreterare
08-405 12 77
Nyckelord: 65596 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Svartfiskare kan mista licenser direkt till havs
Regeringen beslutade idag att en utredning ska se över möjligheten att
myndigheter direkt på plats till havs tillfälligt ska kunna återkalla en
yrkesfiskares licens och fartygstillstånd när fiskaren brutit mot fiskelagen.
Utredningen ska också överväga om det behövs nya sanktionsavgifter.
Regeringen skriver i direktiven till utredningen att den gemensamma fiskeripolitiken ställer krav på
en effektiv kontroll. Bakgrunden är alltmer vikande bestånd av fisk och nya effektivare
fångstmetoder.
- Det är nödvändigt att vi har ett sanktionssystem som skapar respekt för den lagstiftning vi har för
att vi ska få ett hållbart fiske, säger fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
Riksdagen skärpte 2003 straffen i fiskelagen. Straffmaximum höjdes och möjlighet att betala ut
böter utvidgades. Riksdagen införde också möjligheten att tillfälligt dra in licenser och
fartygstillstånd. För att detta ska ske krävs dock en lagakraftvunnen dom och utredningarna kring
brott mot fiskelagen är ofta utdragna och hanteras med låg prioritet. Därför, anser regeringen, att
dagens sanktionssystem inte är tillräckligt effektivt.
EU-kommissionen har nyligen framfört kritik mot det svenska systemet. Kommissionen menar att
bara en liten andel av överträdelserna mot den gemensamma fiskeripolitiken ger upphov till en
påföljd i Sverige.
- Jag delar bedömningen att systemet inte är tillräckligt effektivt. Det är viktigt att vi kan visa att
den som bryter mot reglerna också straffas, det kan bli avgörande för om vi ska klara att bedriva ett
ekologiskt hållbart fiske, säger Ann-Christin Nykvist.
Utredningen kommer att ledas av Karl-Olov Öster. Han ska överväga om det ska införas ett system
där en myndighet direkt på plats, utan att som idag vänta på en lagakraftvunnen dom tillfälligt ska
kunna dra in fiskelicens och fartygstillstånd när ett brott objektivt har konstaterats. Vidare ska också
övervägas om det behöver införas sanktionsavgifter som ett komplement till eller ersättning för
andra straffrättsliga sanktioner. Utredningen ska vara klar senast den 1 april 2007.
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Anders Grönvall
Ingela Byfors
Kansliråd
08-405 11 16
Nyckelord: 65564 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Storsatsning på landsbygden presenteras

Det blir utökade satsningar på landsbygdsprogrammets alla tre grupperna av
stöd och ersättningar, de s.k. axlarna, i nästa period 2007-2013. Det framgår av
strategin för landsbygdsprogrammet som den socialdemokratiska regeringen,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna nu kommit överens om.
Det tre partierna enades i vårpropositionen om att satsa ytterligare en miljard i genomsnitt per år i
det kommande landsbygdsprogrammet för 2007-2013, totalt 4,8 miljarder per år i genomsnitt.
Landsbygdsprogrammet finansieras med ungefär hälften EU-medel och hälften nationella medel.
- Genom den kraftfulla satsningen kommer alla de ideér och den utvecklingskraft som finns på
landsbygden att tas tillvara. Det ger nya småföretag, nya jobb och en levande landsbygd säger
jordbruks- och landsbygdsminister Ann-Christin Nykvist.
I dagarna lämnar regeringen in en strategi som beskriver den övergripande inriktningen av det
kommande svenska landsbygdsprogrammet till EU-kommissionen. Strategin bygger på den
skrivelse som regeringen i början av året lämnade till riksdagen (skr. 2005/06:87). Fokus ska
tydligare ligga på åtgärder som främjar företagande som stärker lantbruket och
landsbygdsföretagens konkurrensförmåga. Miljöambitionen ska också vara fortsatt hög så att
miljömålen uppfylls. Satsningen ska främja ett diversifierat näringsliv, lokal service och
infrastruktur. Det handlar om ett mycket bredare perspektiv på landsbygdsutveckling än tidigare. En
nyhet är också en ökad satsning på bioenergi och odling av förnybar energi.
- Detta möjliggör en storsatsning på bioenergi, som kan användas för att producera exempelvis
förnybara drivmedel. Det ger hållbar tillväxt, med minskad miljöbelastning och tusentals nya jobb
som följd, säger Sven-Erik Sjöstrand, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
- Vi är mycket nöjda med att vi i vårbudgeten fick igenom en förstärkning av programmet med en
miljard kr. Strategin för landsbygdssatsningen har ett starkt fokus på miljöfrågor som ytterliggare
lyfter den svenska produktionens mervärden, säger Åsa Domeij, riksdagsledamot för Miljöpartiet.
Senare i sommar beslutar regeringen om den närmare utformningen av landsbygdsprogrammet dvs.
exakt vilka stöd-och ersättningsformer som ska finnas inom de olika axlarna.
Det nya programmet ska börja gälla från den 1 januari 2007.
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Ann-Christin Nykvist besöker Moskva: Mer svensk mat ska

säljas i Ryssland
Den svenska livsmedelsexporten har ökat kontinuerligt de senaste åren. Mellan
1995-2005 mer än fördubblades exporten av bearbetade jordbruksvaror. För den
totala livsmedelsexporten förra året sprängde vi 35 miljardersvallen.
Jordbruksverket förutspådde nyligen att exporten av bearbetade jordbruksvaror
i år kommer att passera Danmarks i storlek.
Ryssland har på senare tid blivit en allt viktigare exportmarknad för EU när det gäller bearbetade
jordbruksvaror. Ryssland förväntas inom en snar framtid bli EU:s andra största exportdestination
för bearbetade jordbruksvaror.
Exportrådet har i år gjort en stor exportsatsning i Ryssland, "Sweden Upgrade" och där har
livsmedelsprodukterna haft en naturlig plats.
Avslutningen på den satsningen är en stor mässa i Moskva: Sweden Grand Expo. Den här veckan
reser jordbruksminister Ann-Christin Nykvist till Moskva för att delta på mässan. Hon kommer
också i samband med besöket att föra samtal med den ryske jordbruksministern Alexej Vasilievitj
Gordeev.
- Den svenska maten erövrar världen och vi har bra erfarenhet av den här typen av satsningar som vi
nu gör i Ryssland. Det är svenska innovationer och svenska förädlingsidéer som säljer. Och förstås
den rena svenska maten, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Fredagen den 16 juni kl.10.30 deltar Ann-Christin Nykvist på en internationell presskonferens på
mässan Sweden Grand Expo som hålls på Expocenter Krasnopresnenskaya i Moskva.
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Anders Grönvall
Magnus Därth
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Sanktionsavgift i stället för straff för vissa överträdelser
inom områdena livsmedel, foder och djurskydd
Regeringens särskilde utredare, f.d. generaldirektören Karl Olov Öster,
överlämnade i dag Sanktionsavgiftsutredningens betänkande Sanktionsavgift i

stället för straff - områdena livsmedel, foder och djurskydd (SOU 2006:58) till
regeringen.
Utredningen har haft i uppgift att göra en översyn av sanktionsbestämmelserna i djurskydds-, foderoch livsmedelslagarna och överväga om dessa bör kompletteras eller ersättas med bestämmelser om
sanktionsavgifter. Slutsatsen av översynen är att det nuvarande sanktionssystemet har brister från
effektivitetssynpunkt. Utredningen bedömer att sanktionsavgifter erbjuder ett enkelt, snabbt och
effektivt beivrande av vissa regelbrott. I betänkandet föreslås därför att sådana avgifter införs.
Förslaget syftar också till att överträdelser skall beivras i högre utsträckning än tidigare. Det bör på
sikt leda till bättre efterlevnad av lagstiftningen.
Utredningens förslag omfattar i enlighet med utredningsdirektiven endast mindre allvarliga
överträdelser. Avgift ska kunna åläggas den som inte uppfyller bestämmelser om främst
registrering, godkännande, journalföring och utbildning. De överträdelser som kan medföra
sanktionsavgift undantas från det straffbara området. Det innebär således att en överträdelse aldrig
kan medföra både straff och sanktionsavgift.
Avgiften beroende på överträdelse varierar mellan 2 000 kr och 10 000 kr. Vid upprepade och
fortsatta överträdelser kan under vissa förutsättningar dubbel avgift tas ut. Den myndighet som
utövar offentlig kontroll, dvs. i stor utsträckning en kommunal nämnd, skall enligt förslaget besluta
om påförande av sanktionsavgift. Avgift skall tas ut även om överträdelsen inte skett vare sig
uppsåtligen eller av oaktsamhet. När det föreligger särskilda skäl ska dock inte någon avgift tas ut.
Ändringar föreslås i livsmedelslagen, lagen om foder och animaliska biprodukter samt
djurskyddslagen med tillhörande regeringsförordningar. I betänkandet anges att ändringarna bör
kunna träda i kraft den 1 juli 2007.
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Karl Olov Öster
Utredare
08-405 17 96
Henrik Fernqvist
Utredningssekreterare
031-701 53 67

Nyckelord: 65272 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist presenterar stor landsbygdssatsning
TID OCH PLATS

Tid: Måndagen den 12 juni, 14.00
Plats: Socialdemokraternas expedition, Liedbergsgatan 31, Växjö

På måndag den 12 juni presenterar regeringen och samarbetspartierna strategierna i den stora
satsningen på landsbygden.
Landsbygdsprogrammet som gäller 2007- 2013 kommer att få ett rejält ekonomiskt tillskott och
satsningarna kommer att inriktas på småföretagande i landsbygden och på miljöåtgärder.
I samband med detta finns det möjligheter för media att på en pressträff ställa frågor till
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist som är på besök i Växjö.
Direkt därefter kommer jordbruksminister Ann-Christin Nykvist att debattera jordbrukspolitik med
Catharina Elmsäter-Svärd, moderat ordförande i riksdagens jordbruksutskott, kl. 15.00 i P4 Radio
Kronobergs program (SR Kronoberg, Växjö).
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Anders Grönvall
Nyckelord: 65256 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Bättre skydd för konsumenter vid telefonförsäljning
Regeringen har idag beslutat att utreda hur konsumenter ska få bättre skydd vid
telefonförsäljning. Utredaren ska särskilt överväga hur så kallad negativ
avtalsbindning kan undvikas och hur konsumenterna ska få bättre information
om villkoren vid telefonförsäljning.
Både Konsumentverket och Stockholms stad har i skrivelser till regeringen påtalat att många
konsumenter får problem i samband med telefonförsäljning. Det handlar om att konsumenter får
hemskickat varor eller ansluts till tjänster som de inte har beställt.
Det finns idag ett visst skydd i distans- och hemförsäljningslagen och i marknadsföringslagen som
bl.a. innebär att konsumenten har rätt till en skriftlig bekräftelse på ett ingånget avtal och har rätt att
ångra det inom 14 dagar.
- För många konsumenter innebär det, trots det lagliga skydd som finns, ett betungande arbete att få
rätt mot företag när det gått fel. Därför anser jag att vi bör se om vi kan hitta nya metoder eller
regler som kan skydda konsumenterna bättre, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Utredaren ska överväga om det finns anledning att vidta åtgärder för att underlätta förutsättningarna
för konsumenterna att förstå hur avtal ingås.
Idag kan konsumenterna anmäla sig till NIX-registret om de inte vill ta emot erbjudanden via
telefon. Utredaren ska utvärdera om detta fungerar bra eller om någon annan lösning är bättre t.ex.
att det istället ska införas en lösning som innebär att marknadsföring och erbjudanden över telefon
endast får ske om konsumenten i förväg godkänt detta.
Utredningen ska göras i brett samråd med myndigheter och berörda branscher. Utredaren ska också
göra en analys av eventuella förslags ekonomiska konsekvenser, särskilt för berörda branscher.
Regeringen ger uppdraget som ett tilläggsdirektiv till utredningen om genomförandet av EG:
direktiv om otillbörliga affärsmetoder som leds av Lotty Nordling. Det nya utredningsuppdraget ska

redovisas för regeringen den 15 januari 2007.
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Anders Grönvall
Carin Wahren
Departementssekr.
08-405 43 87
Nyckelord: 65190 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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Unga jägare slipper viltvårdsavgift
Regeringen beslutade idag att ändra jaktförordningen så att den som är under 18
år slipper betala viltvårdsavgift och inneha jaktkort.
För att få en vapenlicens måste jägaren ha fyllt 18 år. För att bedriva jakt krävs dessutom
jägarexamen. Men den som fyllt 15 år får bedriva s.k. uppsiktsjakt och låna vapen om långivaren
har omedelbar uppsikt. Ungdomar mellan 15 och 18 kan också delta i drevjakt utan skjutvapen.
Under säsongen 2005/2006 betalade 1800 personer under 18 år viltvårdsavgift.
Regeringen anser att när unga under 18 deltar i jakt så sker detta i utbildningssyfte och ska då vara
befriat från viltvårdavgiften.
Varje år får cirka 200-300 ungdomar tillstånd att inneha skjutvapen trots att de inte fyllt 18, oftast
beror detta på att de deltar i en yrkesutbildning inom jakt och viltvård. Dessa kommer inte att
innefattas i undantaget från att betala viltvårdsavgift.
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Anders Grönvall
Helena Busk
Departementssekreterare
08-405 14 45
Nyckelord: 65189 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Påminnelse: Ann-Christin Nykvist håller seminarium om
mervärden i svenska livsmedelsprodukter tillsammans med

LRF
TID OCH PLATS

TID: Fredagen den 9 juni, kl 09.30 - 12.40
PLATS: Aulan, Salén konferens och Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm
Fredagen den 9 juni anordnar Jordbruksdepartementet i samarbete med LRF ett seminarium med
fokus på mervärden i den svenska jordbruksproduktionen.
Representanter från hela förädlingskedjan, LRF, Gooh, Dafgårds, ICA och Sveriges Konsumentråd,
kommer att presentera hur mervärdena används i deras respektive verksamheter. På seminariet
kommer även Reklambyrå Stenström att presentera sin syn på hur mervärden i svensk
livsmedelsproduktion kan synliggöras.
Klockan 09.30 inleder Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist seminariet. Klockan 12.20 avslutar
Lars-Göran Pettersson, ordförande för LRF och Ann-Christin Nykvist seminariet.
Journalister är välkomna att delta och ställa frågor direkt efter seminariet. Medtag presslegitimation.
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Anders Grönvall
Nyckelord: 65182 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Seminarium om mervärden i svenska livsmedelsprodukter
Fredagen den 9 juni anordnar Jordbruksdepartementet i samarbete med LRF ett
seminarium med fokus på mervärden i den svenska jordbruksproduktionen.
TID OCH PLATS

TID: Fredagen 9 juni kl 09.30 - 12.40
PLATS: Aulan, Salén konferens och Matsalar,
Norrlandsgatan 15, Stockholm
Representanter från hela förädlingskedjan, LRF, Gooh, Dafgårds, ICA och Sveriges Konsumentråd,
kommer att presentera hur mervärdena används i deras respektive verksamheter. På seminariet
kommer även Reklambyrå Stenström att presentera sin syn på hur mervärden i svensk
livsmedelsproduktion kan synliggöras.
Klockan 09.30 inleder Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist seminariet. Klockan 12.20 avslutar
Lars-Göran Pettersson, ordförande för LRF och Ann-Christin Nykvist seminariet.
Journalister är välkomna att delta och ställa frågor direkt efter seminariet.

Medtag presslegitimation.

KONTAKT

Anders Grönvall
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Glad eller ledsen gubbe en drivkraft till bättre hygien
Regeringen har idag beslutat lämnat en proposition till riksdagen om att inleda
försöksverksamhet med en dekal i restauranger och livsmedelsbutiker som visar
resultatet av kommunens livsmedelsinspektion.
Dekalen ska visa hur väl restaurangen eller butiken klarat kommunens inspektion. En tallrikssymbol
med en glad gubbe eller en ledsen gubbe ska anslås i restaurangen eller livsmedelsbutik.
- Intresse finns i flera kommuner och jag hoppas kommuner av olika storlek och från olika delar av
landet kommer med försöket, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Men ännu är det inte klart vilka kommuner som ska delta i försöket. Kommunerna kommer att få
ansöka om att få delta och Livsmedelsverket kommer sedan att ta fram en lista på de kommuner
som frivilligt vill ingå i den treåriga försöksverksamhet. I de kommuner som går med i försöket blir
det obligatoriskt för restaurangerna och butikerna att följa de nya reglerna om att offentliggöra
resultatet av kontrollen.
Om försöket faller väl ut så kommer regeringen att återkomma med ett nytt lagförslag för att
permanenta systemet över hela landet.
Regeringen föreslår i propositionen tre nivåer på symbolerna som ska anslås restaurangen eller
butiken:
•
•
•
•

En röd tallrik med en ledsen mun = Flera mindre avvikelser eller minst en allvarlig avvikelse
En guldtallrik med en glad mun = Inga avvikelser
En silvertallrik med en neutral mun = Få mindre avvikelser
En röd tallrik med en ledsen mun = Flera mindre avvikelser eller minst en allvarlig avvikelse

- Syftet med förslaget är att göra det enkelt för konsumenterna att få veta hur en restaurang eller
butik sköter hygienen, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Bakom förslaget ligger också en tanke att om resultaten från inspektionerna blir mer offentliga så
kan det ge företagen en starkare drivkraft att arbeta förebyggande och att snabbare åtgärda
upptäckta brister.
Regeringen föreslår att försöket inleds den 1 april nästa år. Propositionen kommer att behandlas av
riksdagen i höst.
Propositionen har den socialdemokratiska regeringen tagit fram i samarbete med Vänsterpartiet och
Miljöpartiet de gröna.

KONTAKT

Anders Grönvall
Patrik Ernby
Kammarrättsassessor
08-405 12 73
Johan Krabb
Departementssekreterare
08-405 32 65
Nyckelord: 64889 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist talar på Världsmiljödagen
Fredagen den 2 juni deltar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin
Nykvist i firandet av Världsmiljödagen på Kulturhuset i Stockholm och håller
ett anförande klockan 11.00 om hållbar produktion och konsumtion under
rubriken "Handling och eftertanke".
TID OCH PLATS

Tid Fredagen den 2 juni kl.11.00
Plats: Kulturhuset Sergels torg, Hörsalen, Stockholm
Arrangemanget anordnas av Svenska FN-förbundet i samarbete med Coop Sverige AB,
Miljöförvaltningen Stockholms stad och Sveriges Kommuner och Landsting.
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Anders Grönvall
Nyckelord: 64834 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-05-31
Jordbruksdepartementet

Minister informerar om ny proposition: Glada och sura

gubbar på Restaurangernas dag
Under Restaurangernas dag i Stockholm på torsdag kommer jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist att finnas på plats i Kungsträdgården
för att informera intresserade om regeringens proposition om offentliggörande
av livsmedelskontroll.
TID OCH PLATS

Tid:Torsdagen den 1 juni kl.15.00
Plats: Kungsträdgården, intill Stora Scenen, Stockholm
Propositionen, som är planerad för beslut av regeringen samma dag, föreslår ett system med dekaler
som informerar restauranggästerna om hur restaurangen klarat kommunens livsmedelskontroll.
Dekalerna föreslås i form av en glad eller sur gubbe.
Media kommer att få tillfälle att ställa frågor om förslaget.
Välkomna!
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Anders Grönvall
Nyckelord: 64743 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Sverige kritiskt till EU:s fiskeavtal med Marocko
På EU:s möte med jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel på måndag väntas
ministerrådet besluta att godkänna det avtal som EU-kommissionen tecknat om
EU:s rätt till fiske på marockanska vatten.
Sverige är starkt kritiskt till avtalet eftersom det även innefattar vatten som
tillhör det ockuperade området Västra Sahara och kommer att rösta nej på
måndagens ministerrådsmöte.
- För att det här avtalet ska vara folkrättsligt så måste vi ha garantier att det även kommer det
västsahariska folket till del, men det har vi inte fått, säger jordbruks- och fiskeminister Ann-Christin
Nykvist.
Fiskeavtalet med Marocko har varit föremål för hårda diskussioner i EU kretsen det senaste halvåret
där Sverige har varit drivande i kraven på en kritisk granskning av avtalet.
- Jag anser att det är motsägelsefullt när EU å ena sidan i FN stöder uttalanden som kritiserat
Marockos ockupation av Västra Sahara men å andra sidan skriver ett sådan här avtal, säger

Ann-Christin Nykvist.
Avtalet innebär att europeiska fartyg får fiska i marockanska vatten mot att EU betalar en årlig
avgift till Marocko. Rätten att fiska fördelas i kvoter mellan tio av medlemsländerna. Inga kvoter
finns för svenska fartyg.
Ministerrådsmötet på måndag kommer också att fatta beslut om den europeiska fiskefonden,
diskutera en förordning om ekologiska produkter med mera.
Ministerrådsmötet hålls i ministerrådsbyggnaden i Bryssel måndagen den 22 maj. En pressträff
planeras med Ann-Christin Nykvist i det svenska pressbriefingrummet ca. kl 15. Journalister som
önskar delta kan anmäla detta till Svenska Representationens biträdande pressråd Elisabet Dahlén
Jonsson.

KONTAKT

Lisa Dahlén Jonsson
biträdande pressansvarig, EU-representationen
Telefon +32 (0)2 289 56 65
Mobiltelefon +32 (0)476 50 50 22
Anders Grönvall
Nyckelord: 64295 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Djurskyddsmyndigheten får uppdrag om behovet av
ligghallar för utegångsdjur
Regeringen beslutade idag att ge Djurskyddsmyndigheten i uppdrag att göra en
sammanvägd bedömning av djurskyddet vid utegångsdrift.
Myndigheten ska utvärdera hur tamdjur som går ute om vintern ska kunna hållas och skötas med
beaktande av djurskyddet. Det handlar bland annat om kravet som idag finns på tillgång på
ligghallar eller annat skydd.
- Den debatt som varit den senaste tiden om dispenser från kravet på ligghallar har gjort att
regeringen vill ha en sammanvägd bedömning från myndigheten och bättre klarhet i hur aktuell
forskning på området ser ut, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Regeringen skriver i uppdraget till Djurskyddsmyndigheten att det är angeläget att utreda hur olika
aspekter bör vägas in i bedömningarna när det gäller utomhusövervintring av djur eftersom det är en
fråga som är mångfasetterad. Djur som hålls utomhus året om har goda möjligheter att få utlopp för
sina behov av naturligt beteende samtidigt som det är en djurhantering som kräver att djurhållaren
har stora kunskaper.
Djurskyddsmyndigheten ska utföra uppdraget i samarbete med andra berörda myndigheter och med
berörda organisationer. Det ska redovisas till regeringen senast den 1 september 2007.
Uppdraget har den socialdemokratiska regeringen tagit fram i samarbete med Vänsterpartiet och
Miljöpartiet de Gröna.

- Vi hoppas att uppdraget kommer att leda till förbättrade möjligheter för djurvänlig betesbaserad
produktion, säger Åsa Domeij, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna.
- Vi anser att djur i hög utsträckning ska få vistas utomhus men det är viktigt att ha bra kontroll på
detta så att djuren inte far illa, säger Sven-Erik Sjöstrand, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

KONTAKT

Anders Grönvall
Ingrid Mossberg
Ämnesråd
08-405 12 26
Nyckelord: 64125 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Aktionsplan för mer ekologisk mat ska tas fram
Regeringen har gett Ekologiskt Forum med sin bas i Kungliga Skogs- och
lantbruksakademin (KSLA) i uppdrag att ta fram en aktionsplan för hur
regeringens nya mål för ekologisk produktion och konsumtion ska kunna
uppnås. Enligt målen ska 20 procent av jordbruksmarken vid utgången av 2010
ha ekologiskt certifierad odling och inriktningen är att den offentliga
konsumtionen ska öka till 25 procent.
Ytterligare en åtgärd som regeringen beslutat om för att nå målen är att ge Kocklandslaget i
uppdrag att arbeta vidare med den meny med måltider för storkök grundad på ekologiska råvaror
som landslaget tidigare tagit fram. Menyerna ska kunna klara samma kostnadskrav som
konventionella menyer. Kocklandslaget får 650 000 kronor av regeringen för att ta fram ett
utbildningsmaterial och genomföra en utbildningssatsning i regi av Svenska Kockars förening.
- Tanken är att vi ska visa skolor, landsting och kommuner hur de kan klara att laga mer ekologiskt
med samma ekonomiska kalkyl, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Utbildningskampanjen riktar sig till elever vid kockskolor runtom i landet, privata restauranger och
till storkökspersonal som arbetar i skolor, förskolor, sjukhus och äldreomsorg.
För att ta fram aktionsplanen för ekologisk produktion och konsumtion får KSLA 1,5 miljoner av
regeringen. Aktionsplanen ska tas fram i bred samverkan mellan berörda myndigheter,
organisationer och andra aktörer eftersom ett viktigt syfte med aktionsplanen är att koordinera och
samordna de olika aktörerna i landet för att få en fortsatt positiv utveckling av den ekologiska
produktionen.
- Ett syfte är att hitta de hinder och flaskhalsar som i dag finns på marknaden för ekologisk mat,
säger Ann-Christin Nykvist.
I arbetet med en aktionsplan kan mer precisa delmål för ekologisk produktion tas fram t.ex. för
enskilda djurslag. Slutligen kan aktionsplanen vara ett underlag för att förbättra och effektivisera

användningen av de resurser som avsätts för att främja ekologisk produktion och konsumtion.
Aktionsplanen skall presenteras senast den 1 juni 2007.
Fakta: Mål för ekologisk produktion och konsumtion
I regeringens skrivelse Ekologisk produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010
(2005/06:88) som lämnades till riksdagen den 21 mars i år slås nya mål för ekologisk produktion
och konsumtion fast:
• Andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska stiga till 20 procent 2010. Idag är den cirka 7
procent vilket betyder att om målet nås så har den ekologiskt certifierade marken nästan
tredubblats på fem år.
• Konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig sektor bör öka. Inriktningen ska
vara att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska vara ekologisk 2010. Det
finns inga tillförlitliga uppgifter på hur stor konsumtionen av ekologiskt i offentlig sektor är
idag. En enkät från 2004, gjord av den ideella föreningen Ekocentrum, visar att den ligger på
cirka 2,5 procent av den totala konsumtionen. Men andelen varierade mycket, vissa kommuner
är uppe i 15-20 procent.
• Den certifierade produktionen av griskött och matfågel ska öka kraftigt. Idag är denna
produktion mycket liten. Andelen gris i ekologisk produktion är cirka 0,8 procent och andelen
ekologiska slaktkycklingar ännu mindre, 0,1 procent.
• För nöt- och lammköttsproduktion ser det bättre ut. Andelen ekologiskt lamm är beräknad till
t.ex. 40 procent men bara 9 procent nådde konsumenten med en ekologisk märkning. För
nötköttsdjur nådde endast 5,5 procent butikerna märkta som ekologiska samtidigt som den
totala andelen som faktiskt produceras ekologiskt beräknas till det dubbla. Här finns det stora
möjligheten att öka den certifierade andelen.
• Den ekologiska mjölkproduktionen, som idag ligger på ca 6-7 procent, ska öka markant.
Nästan alla ekologiska mjölkkor är certifierade.
KONTAKT

Anders Grönvall
Andreas Mattisson
Departementssekreterare
08-405 11 89
Marita Axelsson
Departementssekreterare
08-405 10 44
Nyckelord: 64017 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Rätt att få veta ursprung på krogbiffen
Regeringen vill införa ett system med ursprungsmärkning av nötkött även på
restauranger, personalmatsalar, skolbespisningar m.m. Det innebär att
restauranggäster t.ex. genom en skylt i lokalen eller på menyn ska få veta vilket

land nötköttet som serveras kommer ifrån.
Regeringen har i dag beslutat ge Livsmedelsverket i uppdrag att utforma ett förslag till föreskrifter
kring krav på ursprungsmärkning av nötkött på restaurang. Verket ska redovisa sitt förslag den 1
februari 2007 med sikte på att de nya reglerna ska kunna införas till sommaren 2007.
- Det handlar för mig om att ge restauranggäster en bättre konsumentinformation om vad de äter,
säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Märkningsområdet är harmoniserat inom EU. Idag finns krav på ursprungsmärkning av nötkött i
butik i EU. I Frankrike finns sedan 2002 ett system med ursprungsmärkning av nötkött även på
restauranger, ett system som godkänts av EU. Även på Irlands finns liknande planer.
Medlemsländerna har idag inte möjlighet att stifta lagar som kräver ursprungsmärkning av annat
kött. Men EU-kommissionen arbetar just nu med en översyn av de generella reglerna för märkning
av livsmedel och har aviserat att ursprungsmärkning är ett område där reglerna kan komma att
ändras.
- Vi driver märkningsfrågorna generellt inom EU eftersom vi anser att konsumenterna ska kunna
göra aktiva val och då ska de få veta varifrån råvarorna kommer, säger Ann-Christin Nykvist.
I uppdraget till Livsmedelsverket skriver regeringen att förslaget ska gälla restauranger och
liknande inrättningar som tillhandahåller måltider att konsumeras på plats eller för avhämtning, med
andra ord även t.ex. skolmatsalar, sjukhuskök och personalmatsalar på företag.
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Anders Grönvall
Kerstin Jansson
Kansliråd
08-405 11 68
Nyckelord: 63757 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Konsumentvägledning till alla
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av
den kommunala konsumentvägledningen i landet. Utredaren ska också lämna
förslag på hur konsumentvägledningen kan utvecklas så att alla svenskar får
tillgång till konsumentvägledning på en hög nivå.
Bakgrunden är att regeringen de senaste åren kunnat konstatera att den kommunala
konsumentvägledning, trots det faktum att den är samhällsekonomiskt lönsam, utvecklats svagt i
många kommuner. Verksamheten varierar också mycket mellan kommuner. Vissa kommuner har
en väl utvecklad vägledning medan andra helt lagt ner den. 30 procent bor i en kommun som har
mindre än en heltidsanställd konsumentvägledare. I sina årliga genomgångar har Konsumentverket
visat att det totala antalet köpråd i kommunernas konsumentverksamhet minskar.

- Eftersom både konsumenterna och kommunerna tjänar på konsumentverksamheten och den
kommunala ekonomin stärkts väsentligt, borde förutsättningarna att nu få tillgång till
konsumentvägledning av hög kvalitet i hela landet vara goda. Om inte utredningen leder till en
lösning återstår bara att lagstifta om en obligatorisk konsumentvägledning av hög kvalitet, säger
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Utredaren ska analysera vilka åtgärder som behövs för att uppnå en hög och likvärdig
konsumentverksamhet i hela landet. Utredaren ska i första hand fokusera på hur de resurssvaga
konsumenterna kan stärkas genom den kommunala konsumentvägledningen. Utredaren ska också
göra en inventering av den kommunala konsumentvägledningen i hela landet och en beskrivning av
hur kommunerna arbetar med vägledning till konsumenterna. Utredaren ska också lämna förslag på
hur staten kan stötta kommunerna i deras konsumentverksamhet för att de bättre ska nå de
resurssvaga konsumenterna.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 april 2007. Vem som ska leda utredningen är
inte klart ännu.

KONTAKT

Anders Grönvall
Ulrika Dackeby
Kansliråd
08-405 22 85
Nyckelord: 63607 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2006-05-08
Jordbruksdepartementet

Konsumentminister Ann-Christin Nykvist medverkar på
Konsumentdagarna
Konsumentvägledarnas förenings årliga arrangemang konsumentdagarna äger
rum i år på Djurönäset, Värmdö. Konferensen arrangeras i samarbete med
Konsumentverket.
I morgon tisdagen den 9 maj klockan 09.00 håller konsumentminister Ann-Christin Nykvist ett tal
under konferensen med rubriken "En vassare konsumentpolitik".
Efter talet finns det tillfälle för media att ställa frågor till ministern.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 63534 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-05-05
Jordbruksdepartementet

100 nya miljoner till landsbygden
EU kommissionen har beslutat att tilldela Sverige ytterligare ca 100 miljoner
kronor av EU-medel till miljö- och landsbygdsprogrammet 2006. Den glada
nyheten kunde jordbruksminister Ann-Christin Nykvist idag meddela när hon
besökte Ramsviks Övergård i Bohuslän, en gård som med betande djur håller
ett värdefullt naturlandskap
öppet och får ersättning för detta från miljö- och landsbygdsprogrammet.
Skälet till att Sverige får mer EU-medel är att andra medlemsländer inte kommer att utnyttja sina
tilldelade EU-medel fullt ut. Dessa outnyttjade pengar går nu istället till medlemsländer, bl.a.
Sverige, som haft ett högt utnyttjande och visat att de kan utnyttja ytterligare medel.
- Pengarna kommer att ge möjlighet till att skapa fler jobb på landsbygden och till att bevara viktiga
miljövärden, sa jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Sverige har hittills under programmet (2000-2005) utnyttjat 100 procent av de tilldelade
EU-medlen. Detta beror delvis på att lantbrukare och andra på landsbygden utnyttjat möjligheterna i
programmet väl men också på ett gott administrativt arbete från länsstyrelserna och Jordbruksverket
i form av snabb handläggning och utbetalning.
De nya tilldelade EU-medlen ställer inte krav på ytterligare svensk medfinansiering utöver de medel
som redan avsatts för landsbygdsprogrammet.
Den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i vårpropositionen kommit
överens om att satsa en 1 miljard mer per år på landsbygdsutveckling från och med 2007. Totalt blir
det drygt 4,8 miljarder per år i landsbygdsprogrammet, varav nästan hälften är EU-medel.
Fakta:
Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006:Åtgärder som ingår i programmet är:
• miljöersättningar för bland annat betesmarker, slåtterängar, minskatkväveläckage och
ekologisk produktion.
• kompensationsbidrag till områden med naturgivna nackdelar
• stöd till kompetensutveckling inom jord- och skogsbruket
• stöd till investeringar i jordbruks- trädgårds- och renskötselföretag
• startstöd till unga jordbrukare
• stöd till förädling av jordbruksprodukter
• projektstöd för utveckling av landsbygden
Fakta:
Stöden ges främst till lantbrukare och finansieras både av EU och med nationella medel.
Ett nytt landsbygdsprogram har beslutats för 2007-2013. Den nya förordning om stöd för
landsbygdsutveckling innehåller tre axlar:
1. Stöd för omstrukturering, utveckling och innovation som ska stärka jordbrukets
konkurrenskraft
2. Stöd för markförvaltning som förbättrar miljön och landskap

3. Stöd för att höja livskvaliteten på landsbygden och att uppmuntra till en diversifiering av
näringsverksamheten
KONTAKT

Anders Grönvall
Andreas Mattisson
Departementssekreterare
08-405 11 89
Nyckelord: 63388 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2006-05-04
Jordbruksdepartementet

Förhandlingarna kring vinterbete för renar i Härjedalen
fortsätter
Regeringen beslutade idag att uppdra åt Jordbruksverket att fortsätta arbetet
med att verka för förhandlingar mellan samebyarna i Härjedalen och markägare
i Härjedalen om rätt till vinterbete för renar.
Den 1 september förra året beslutade regeringen att uppdra åt Jordbruksverket att inleda
förhandlingar mellan samebyar och skogsägare. Det uppdraget redovisades den 31 mars i år.
Jordbruksverket har anlitat Bo Dockered för att sköta förhandlingarna.
Jordbruksverket skriver i sin redovisning att arbetet hittills skett genom att medlaren träffat parterna
var och en och att för förhandlingen grundläggande uppgifter tagits fram. Nästa steg är att i
gemensamma överläggningar nå en principiell samsyn och först därefter kan förhandlingarna för
varje sameby börja. Jordbruksverkets bedömning är att det är fruktbart att fortsätta medlingsarbetet
under resten av 2006.
Jordbruksverket ska senast den 31 december 2006 redovisa till regeringen hur arbetet gått.

KONTAKT

Anders Grönvall
Bjarne Örnstedt
Ämnesråd
08-405 11 53
Nyckelord: 63288 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2006-05-03
Jordbruksdepartementet

Jordbruks- och fiskeminister Ann-Christin Nykvist besöker
Bohuslän
Fredagen den 5 maj anordnar Fiskbranschens Riksförbund sin årsstämma på
Smögen. Jordbruks- och fiskeminister Ann-Christin Nykvist kommer till
Smögen för att hålla ett anförande på stämman. Hon kommer också att inleda
sitt besök i Bohuslän med en träff med den kooperativa föreningen Kaprifolkött
som satsar på extensiv djurproduktion i Bohuslän.
Klockan 10.30 betessläpp på Ramvikslandet och träff med Föreningen Kaprilfolkött. Plats:
Ramsviks Övergård.
Klockan 13.00 håller jordbruks- och fiskeminister Ann-Christin Nykvist ett anförande med rubriken
"Hur skapar vi ett hållbart fiske" på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma 2006.
Under pausen direkt efter anförandet finns möjlighet för media att ställa frågor till ministern.
Plats: Smögens havsbad, Smögen

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 63260 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2006-04-28
Jordbruksdepartementet

Snuskiga restauranger ska märkas!
Regeringen har idag lämnat ett lagförslag till lagrådet som innebär att
restauranger måste offentliggöra resultatet av kommunens inspektion med en
dekal i lokalen. Till en början blir det en försöksverksamhet i några kommuner.
Men siktet är inställt på att senare införa systemet i hela landet.
En tallrikssymbol med en glad gubbe eller en ledsen gubbe kan inom en snar framtid möta
besökarna till en restaurang eller livsmedelsbutik. Symbolen ska visa hur väl restaurangen eller
butiken klarat kommunens inspektion. Dessutom kommer resultaten från inspektionen att anslås i
lokalen samt offentliggöras på kommunens hemsida på internet.
- En halv miljon svenskar drabbas varje år av matförgiftning. För mig handlar det här om att både
ge konsumenterna bättre information och att ge företagen en drivkraft till bättre hygien, säger
jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Inspektionsrapporten är redan i dag en allmän handling och intresserade konsumenter kan få
tillgång till resultatet. Men regeringen vill nu ge konsumenterna en mindre tidskrävande möjlighet
ta del av resultatet, dels via kommunens hemsida och dels via en symbol på en dekal och ett anslag i
lokalerna. Bakom förslaget ligger också en tanke att om resultaten från inspektionerna blir mer

offentliga så kan det ge företagen en starkare drivkraft att arbeta förebyggande och att snabbare
åtgärda upptäckta brister.
Livsmedelsverket kommer att ta fram en lista på kommuner som frivilligt vill ingå i en treårig
försöksverksamhet. Om försöket faller väl ut så kommer regeringen att återkomma med ett nytt
lagförslag för att permanenta systemet över hela landet.
Regeringen föreslår tre nivåer på symbolerna som ska anslås på restaurangen eller butiken:
• En guldtallrik med en glad mun = Inga avvikelser
• En silvertallrik med en neutral mun = Få mindre avvikelser
• En röd tallrik med en ledsen mun = Flera mindre avvikelser eller minst en allvarlig avvikelse
Regeringen bedömer det också som viktigt att livsmedelskontrollen görs så likvärdiga som möjligt i
landet för att bedömningarna ska bli rättvisa mellan kommuner. Livsmedelsverket arbetar redan
med att ta fram nationella mallar och checklistor samt handdatorbaserade inspektionsredskap för att
ska mer likvärdiga bedömningar.
Ett liknande system finns redan i Danmark. När lagrådet har granskat förslaget går regeringen till
riksdagen med en proposition där det föreslås att försöket införs från den 1 april 2007.
Lagrådsremissen har den socialdemokratiska regeringen tagit fram i samarbete med Vänsterpartiet
och Miljöpartiet de gröna.

KONTAKT

Anders Grönvall
Patrik Ernby
Kammarrättsassessor
08-405 12 73
Johan Krabb
Departementssekr.
08-405 32 65
Nyckelord: 62963 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Ska en odlare som får in pollen från grannens GMO-odling
kunna få skadestånd
Regeringen beslutade idag tillsätta en utredning som ska se över regler kring
skadestånd om en odling av GMO (genetiskt modifierade organismer) orsakar
skador på andra odlingar.
- Det här är den tredje pusselbiten för att skapa ett säkert sätt att hantera odling av GMO i Sverige,
säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Tidigare har vi fått en omfattande EG-lagstiftning på
plats som reglerar godkännandet inklusive spårbarhet och märkning av GMO och Jordbruksverket
har nyligen redovisat ett uppdrag från regeringen om förslag på svenska regler för odling av GMO.

Bakgrunden är att genetiskt modifierade grödor idag endast finns i fältförsök i Sverige. Men
förberedelser görs nu för att det i framtiden kan komma att användas GMO i kommersiella odlingar
i Sverige. Om pollen eller frön från odlingar av GMO sprids till en annan odling med samma art, så
kan detta innebära en ekonomisk skada för odlaren om skörden inte kan säljas till förväntat pris.
Regeringen vill därför att utredaren ska granska de nuvarande reglerna för skadestånd, för att se om
dessa är tillräckliga eller om det behövs nya regler.
En fråga som diskuterats är om det ska krävas så kallat strikt skadeståndsansvar för ekonomiska
skador orsakade av GMO-odlingar. Strikt skadeståndsansvar innebär att den som orsakar en skada
är skyldig att ersätta denna oavsett om han eller hon har handlat oaktsamt. Utredaren ska speciellt
titta på frågan om strikt skadeståndsansvar men också beviskrav och hur ersättningsfrågan ska
hanteras när det inte går att härleda vilken odling som har orsakat den ekonomiska skadan.
Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 16 juni 2007.

KONTAKT

Anders Grönvall
Stefan Källman
Kansliråd
08-405 19 26
Nyckelord: 62894 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2006-04-27
Jordbruksdepartementet

Inbjudan till presskonferens: Så ska resultatet av
livsmedelskontrollen synas för gäst och kund
Fredagen den 28 april kommer regeringen att lämna ett lagförslag till Lagrådet
om ett nytt system för hur restauranger och livsmedelsbutiker ska informera
konsumenterna om resultatet av kommunens livsmedelskontroll.
TID OCH PLATS

Tid: Fredagen 28 april kl.10.00
Plats: Salénhuset, Stockholm, Norrlandsgatan 15,
Konferensenrum: Forskaren
Resultaten är offentliga på kommunen idag men regeringen presenterar nu ett system som ska ge
restauranggästen och butikskunden direkt information i lokalen om det finns anmärkningar på t.ex.
hygien och renlighet.
Förslaget presenteras på en presskonferens med jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin
Nykvist. Presskonferensen kommer att hållas i direkt anslutning till en restaurang i centrala
Stockholm för att ge möjlighet till bilder och intervjuer i restaurangmiljö.

Vid presskonferensen serveras kaffe och smörgås. Anmälan krävs. Anmäl dig till pressassistenten
Bernadette Lazar Faber.
Medtag presslegitimation!
Välkomna!

KONTAKT

Bernadette Lazar Faber
Pressassistent
Telefon 08-405 11 65
Mobiltelefon 070-621 97 47
Fax 08-405 11 77
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Anders Grönvall
Nyckelord: 62856 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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2006-04-24
Jordbruksdepartementet

Allvarligt läge för rödspättan i Nordsjön
Tillståndet för bestånden av rödspätta och tunga i södra delarna av Nordsjön är
nu så allvarligt att EU-kommissionen föreslår nedskärningar i fisket av dessa
arter. På tisdag ska EU:s fiskeministrar diskutera förslaget på ett
ministerrådsmöte i Luxemburg. Beslut väntas senare i år.
- Det är en klart oroande situation och det är inte en dag för tidigt att åtgärder nu planeras, säger
Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
Det som nu kommissionen föreslår är en långsiktig förvaltningplan för rödspätta och tunga. I
förslaget ingår att EU inför begränsning av fisket genom kvoter och reglering av
fiskeansträngningarna. Rödspätta och tunga fiskas mest med bomtrålar i Nordsjön. De senaste åren
har internationella havsforskningsrådet ICES varnat för att fisket på rödspätta allvarligt hotat
bestånden. Fisket måste minska med en fjärdedel, menar forskarna. I förslaget föreslår
kommissionen att EU varje år ska fastställa kvoter som inte överskrider 0,3 procent av beståndet.
Dessutom ska EU reglera fiskeansträngningarna baserade på geografiska områden, dvs. fiskestopp
vissa tider och regler om vilka redskap som får användas. Syftet med planen är att se till att
bestånden av rödspätta och tunga når säkra biologiska gränser och i framtiden fiskas på ett hållbart
sätt.
- Även om vi inte är nöjda i alla detaljer så stöttar vi förslaget så här långt, det är viktigt att vi kan
komma igång med förvaltningsplanen, säger Ann-Christin Nykvist.
Svenska fiskare fiskar inte tunga och rödspätta i Nordsjön utan i Kattegatt, Skagerack och i
Östersjön där bestånden bedömts vara starkare.
Ministerrådsmötet hålls i ministerrådsbyggnaden i Luxemburg tisdagen den 25 april. En pressträff

planeras med Ann-Christin Nykvist i det svenska pressbriefingrummet när mötet avslutats ca kl
14.00. Journalister som önskar delta kan anmäla detta till Svenska Representationens biträdande
pressansvarig Lisa Dahlén Jonsson.

KONTAKT

Lisa Dahlén Jonsson
biträdande pressansvarig, EU-representationen
Telefon +32 (0)2 289 56 65
Mobiltelefon +32 (0)476 50 50 22
Anders Grönvall
Nyckelord: 62575 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2006-04-21
Jordbruksdepartementet

Förslag om EU-stöd till kycklingproducenter som säljer
mindre på grund av fågelinfluensan
EU-kommissionen föreslår att producenter av fjäderfäprodukter, kött och ägg,
ska kunna få ekonomiskt stöd som kompensation för att konsumenterna väljer
bort dessa produkter av rädsla för fågelinfluensan. Stödet ska vara finansierat
både av det enskilda medlemslandet och av EU. Jordbruksministrarna i EU
väntas fatta beslut om möjlighet till ett sådant stöd på tisdag i nästa vecka.
Bakgrunden är att försäljningen av t.ex. kyckling minskat drastiskt i vissa länder. Grekland
rapporterar om en minskning på 70 procent och Italien om en minskning på 50 procent.
- Vår utgångspunkt är att marknaden själv ska hantera variationer i efterfrågan men detta är en
extraordinär situation och jag anser att det är rimligt att vi måste vara beredda att hjälpa varandra
inom unionen. Sverige fick ju ekonomiskt stöd efter Gudrun-katastrofen, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.
EU-kommissionen har inte gjort en beräkning av vad detta kommer att kosta utan konstaterar att det
ännu är svårt att bedöma. Det finns inte heller någon tidsram för hur länge sådana här stöd blir
tillåtna.
- Sverige kommer att efterfråga att kommissionen sätter en finansiell ram för hur mycket det här får
kosta och även en tydligare skrivning så att åtgärderna begränsas i tid, säger Ann-Christin Nykvist.
I Sverige har inte producenterna hittills sett några dramatiska minskningar av försäljningen.
Bedömningen är att de svenska konsumenterna har förtroende för svenskt kycklingkött.
- Men det är klart om vi får en svår situation även här så måste vi vara beredda att stötta näringen,
säger Ann-Christin Nykvist.
Ministerrådsmötet hålls i ministerrådsbyggnaden i Luxemburg tisdagen den 25 april. En pressträff
planeras med Ann-Christin Nykvist i det svenska pressbriefingrummet när mötet avslutats ca kl 14.
Journalister som önskar delta kan anmäla detta till Svenska Representationens biträdande

pressansvarig Lisa Dahlén Jonsson per telefon.

KONTAKT

Lisa Dahlén Jonsson
biträdande pressansvarig, EU-representationen
Telefon +32 (0)2 289 56 65
Mobiltelefon +32 (0)476 50 50 22
Anders Grönvall
Magnus Därth
Departementssekreterare
08-405 22 05
Nyckelord: 62516 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Storsatsning på småföretag och miljö i landsbygden
Den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i
vårpropositionen kommit överens om att satsa en 1 miljard mer per år på
landsbygdsutveckling från och med 2007 jämfört med vad regeringen tidigare
beräknat i budgetpropositionen. Totalt blir det drygt 4,8 miljarder per år i
landsbygdsprogrammet, varav nästan hälften är EU-medel.
- Det här är en fantastisk satsning som är bredare och mer omfattande än det tidigare
landsbygdsprogrammet. Det kommer att ge jobb i småföretag på landsbygden, satsningar på
bioenergi och starka redskap att klara miljömålen, säger jordbruks- och landsbygdsminister
Ann-Christin Nykvist.
Bakgrunden är att EU beslutat om en ram för landsbygdsutveckling i medlemsländerna för perioden
2007-2013. I programmet står EU för en del av pengarna och medlemsländerna måste stå för
ungefär lika mycket. Exempel på stöd som kommer att finnas i programmet är stöd för att hålla
betesmarker och odlingslandskapet öppet, stöd för investeringar i jordbruksföretag, stöd för nya
företag eller nya affärsidéer i befintliga företag på landsbygden.
I budgetförhandlingarna i EU nyligen fick i princip alla länder utom Sverige sänkt budget för
landsbygdutveckling. Men den svenska regeringen lyckades förhandla fram ett extra årligt anslag på
ca 200 miljoner euro i programmet. Nu följer regeringen och samarbetspartierna upp den lyckade
förhandlingen och ökar på med svenska pengar i programmet. Resultatet blir att
landsbygdsprogrammet som förra året innehöll knappt 3,9 miljarder kronor, kommer att ökas till i
genomsnitt drygt 4,8 miljarder kronor årligen (både pengar från svenska budgeten och EU-medel
inräknat).
- Vi är mycket nöjda med den omfattande satsningen på landsbygden, som kommer att berika hela
vårt land. Det kommer att vara ett viktigt bidrag till en nödvändig energiomställning för klimatet
och som ger många nya arbeten. Dessutom möjliggör det även för kommande generationer att
kunna njuta av både sånglärka och stare! säger Sven-Erik Sjöstrand riksdagsman för Vänsterpartiet.

- Stödet omfattar insatser för miljön, exempelvis beteshagar och ekologiskt lantbruk,
landsbygdsbefrämjande åtgärder och satsningar på förnybar energi. Höjningen kommer att betyda
mycket, inte minst för att utveckla småföretagsverksamheten på landsbygden, säger Peter Eriksson
språkrör för Miljöpartiet.
Det övergripande målet för landsbygdspolitiken är att bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbar utveckling av landsbygden.
Inför den nya budgetperioden 2007-2013 beslutade EU:s jordbruksministrar den 20 september 2005
om en ny förordning om stöd för landsbygdsutveckling som innehåller tre axlar:
1. Stöd för omstrukturering, utveckling och innovation som ska stärka jordbrukets
konkurrenskraft
2. Stöd för markförvaltning som förbättrar miljön och landskap
3. Stöd för att höja livskvaliteten på landsbygden och att uppmuntra till en diversifiering av
näringsverksamheten
Nu fortsätter arbetet med den konkreta utformningen av programmet.

KONTAKT

Anders Grönvall
Andreas Mattisson
Departementssekreterare
08-405 11 89
Nyckelord: 62268 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Regeringen presenterar paket för bättre samexistens mellan
människor och rovdjur
Regeringen satsar cirka 30 miljoner i år och nästa år i ett särskilt rovdjurspaket
med start för akutgrupper redan i år. I paketet finns åtgärder för att människor
som lever och har sin försörjning i rovdjurstäta områden ska känna sig tryggare.
Utgångspunkten för Sveriges rovdjurspolitik är att våra fem stora rovdjur ska ha en självklar plats i
den svenska naturen.
- Vi har ett gemensamt ansvar att värna och bevara våra rovdjur. Samtidigt är det viktigt att vi har
en rovdjurspolitik som är väl förankrad i hela befolkningen. Det här paketet tillsammans med
arbetet som regeringens rovdjursutredare gör är viktiga steg för att skapa förtroende, säger
miljöminister Lena Sommestad.
Regeringen gör en särskild satsning beträffande rovdjurspolitiken med inriktning på förstärkning för
länsstyrelsernas arbete med rovdjursfrågor, akutgrupper vid rovdjursangrepp, information och
kunskapsuppbyggnad samt metodutveckling av förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp.
- Det här är viktiga åtgärder för att förankra rovdjurspolitiken. Men vi får inte tappa fokus på dessa

frågor och vi måste noggrant lyssna på människor som lever nära våra rovdjur, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Paketet innehåller..
1. En försöksverksamhet inrättas i Dalarnas och Värmlands län med rovdjursakutgrupper på
länsstyrelserna som ska rycka ut snabbt vid rovdjursangrepp, oro för angrepp eller förekomst av
rovdjur. Grupperna ska ledas av en tjänsteman på länsstyrelsen men den ska också ha representation
från lokala intressegrupper. Gruppen ska snabbt kunna ta hand om och ge information i
ersättningsfrågor och också kunna snabbt handlägga en förfrågan till Naturvårdsverket (om det rör
varg) eller länsstyrelsen om skyddsjakt av problemdjur. Rovdjursakutgrupperna blir en
försöksverksamhet i Dalarna och Värmland med början 1 juli, 2006. Kostnaden beräknas till fyra
miljoner per år.
Paketet innehåller..
2. Viltskadecenter vid SLU får fem miljoner per år extra i tre år för förebyggande åtgärder. Det kan
t.ex. handla om ett utökat och intensifierat arbetet med att göra jakthundar "vargrena", och
utvecklingen av sändare på tamdjur.
Paketet innehåller..
3. På länsstyrelserna i de län där rovdjuren ökat den senaste tiden har arbetet blivit omfattande de
senaste åren. Därför bedömer regeringen att anslaget till dessa länsstyrelser bör ökas med 11
miljoner om året för att dessa snabbare och effektivare ska kunna handlägga rovdjursfrågor.
Paketet innehåller..
4. Regeringen gör också en stor landsövergripande utbildningssatsning på rovdjursinformation.
Satsningen beräknas kosta tio miljoner under två år.
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Den privata konsumtionen av ekologiskt ska öka
Regeringen beslutade idag att ge Konsumentverket i uppdrag att ta fram en
kommunikationsstrategi för att öka den privata konsumtionen av ekologiska
livsmedel. I dag utgör konsumtionen av ekologiska livsmedel bara 2 - 3 procent
av den totala konsumtionen av livsmedel i Sverige. Myndigheten får 1 miljon
kronor för genomförandet.

Utgångspunkten i kommunikationsstrategin ska vara att ge de svenska konsumenterna information
om ekologiskt märkta livsmedel samt öka kännedomen bland svenska konsumenter om
EU-logotypen för ekologiska livsmedel. Kommunikationsstrategin ska kunna användas som ett
verktyg av olika aktörer för kommunikation om ekologisk konsumtion.
- För mig handlar det om att ge konsumenterna ökade valmöjligheter och att skapa ett mer hållbart
konsumtionsmönster, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Regeringen beslutade nyligen om nya mål för den ekologiska produktionen. Regeringen vill att
andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska stiga till 20 procent av Sveriges jordbruksmark år
2010 vilket innebär en tredubbling av den nuvarande arealen. Men att efterfrågan på ekologiska
livsmedel ökar är avgörande för att målen ska nås. I skrivelsen skriver regeringen också att
konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentligsektor bör öka. Inriktningen ska vara
att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska avse ekologiska livsmedel 2010.
Studier visar att svenska konsumenters attityd till ekologiska livsmedel är positiv, trots detta är det
endast en liten andel konsumenter som faktiskt köper ekologiskt märkta produkter. Endast 2-3
procent väljer ekologiskt i butik. Därför får nu Konsumentverket uppdraget att ta fram en strategi
för hur svenska konsumenters kännedom om ekologiska livsmedel ska öka. Strategin ska inte
handla om offentlig konsumtion eller offentlig upphandling.
Uppdraget syftar till att öka konsumenters möjligheter att handla hållbart - dvs. på ett sätt som är
bra för miljön.
Kommunikationsstrategin ska bl.a. omfatta en omvärlds- och målgruppsanalys, förslag på vilka
målgrupper som bör prioriteras samt med vilket budskap och genom vilka kommunikationskanaler
och aktörer dessa målgrupper bäst nås.
Uppdraget ska samordnas med andra pågående initiativ på området, t.ex. den planerade kampanjen
för ökad konsumtion av ekologiska livsmedel som organisationen Ekologiska lantbrukare initierat i
samarbete med flera andra aktörer.

KONTAKT

Anders Grönvall
Emilia Högquist
Departementssekreterare
08-405 35 98
Nyckelord: 61569 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-03-30
Jordbruksdepartementet
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Dags att vända den negativa trenden för fisket
Den svenska fiskeflottan är för stor för den befintliga fiskeresursen. Situationen
är kritisk för flera fiskbestånd, och det finns en påtaglig risk för haverier med
svåra sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser.
Det säger Miljövårdsberedningen, regeringens råd i miljöfrågor, i sitt förslag till "Strategi för ett

hållbart fiske", som överlämnas till regeringen i dag.
Utgångsläget
Den globala fiskekrisen har pekats ut som ett av de viktigaste miljöproblemen och ett av de svåraste
att komma till rätta med. Även i Sverige är situationen kritisk och mycket talar för att viktiga
fiskbestånd är på väg att haverera.
- Sannolikt har vi redan i dag utrotat lokala torskbestånd i Västkustens fjordar, säger Kerstin
Johannesson, professor i marinekologi och ledamot i beredningen.
Trots varningar från vetenskapligt håll har flera bestånd fiskats ned till en nivå som idag ger små
fångster för såväl yrkesfiske som turistfiske och fritidsfiske. Ett huvudproblem är att den svenska
fiskeflottan är för stor för de befintliga resurserna.
- Vi i Miljövårdsberedningen ser mycket allvarligt på situationen, säger Jan Bergqvist, ordförande i
den grupp i Miljövårdsberedningen som har tagit fram fiskestrategin. Den rådande situationen hotar
fisken och ekosystemen, men också fiskenäringen och våra kustsamhällen.
Nationella åtgärder
Miljövårdsberedningen presenterar ett förslag till vision för den nationella fiskepolitiken, med
ambitionen att samtliga aktörer ska kunna enas om innehållet. För att nå visionen krävs både akuta
åtgärder och mer långsiktiga strategiska.
Den mest akuta åtgärden är att kraftigt reducera vissa segment av fiskeflottan. För det pelagiska
fisket av bland annat sill och skarpsill kan ett tidsbegränsat system med köp- och säljbara kvoter
prövas. Torskfisket kan begränsas genom att staten köper upp delar av fiskeflottan och därefter
reglerar fiskeansträngningen för både yrkes- och sportfisket. För vissa lokala fiskbestånd kan lokal
samförvaltning vara en lösning.
Långsiktigt strategiskt föreslår Miljövårdsberedningen en mer övergripande planering av Sveriges
vattenområden, där olika former av nyttjande regleras på motsvarande sätt som areella
verksamheter regleras på land. På längre sikt gynnas alla aktörer av att vi nu genomför starka
fiskebegränsningar, eftersom detta i förlängningen ger ökade fångster av fisk.
I den rådande situationen, där det inte går att utesluta beståndskollapser, bör Sverige utarbeta en
nationell reservplan för fiskenäringen.
Internationella initiativ
Sverige bör ta initiativ till en global kommission som ser över behovet av fiskefria områden och ger
förslag till en global zonering av internationellt vatten.
EU: s kvotsystem bör successivt avvecklas till fördel för framför allt fiskebegränsning och större
områden med fiskeförbud. Östersjön eller Nordsjön kan bli pilotområden.
Rapporten kan även beställas från Miljövårdsberedningens kansli via e-post till Henrik Österblom,
henrik.osterblom@sustainable.ministry.se.
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist besöker
landsbygdsriksdagen i Borås
Landsbygdsriksdagen arrangeras av folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och
besöks av deltagare från hela landet som under några dagar bl. a. ska diskutera
landsbygdsutveckling. Landsbygdsriksdagen hålls i kongresshallen Åhaga i
Borås
Ann-Christin Nykvist kommer att följa några av de diskussioner som förs på mötet. På söndagen
den 2 april kommer hon att delta i en paneldebatt om landsbygden där hon ska debattera mot Maud
Olofsson (c), Göran Hägglund (kd), Peter Eriksson (mp), Catharina Elmsäter-Svärd (m), Marit
Paulsen (fp) och Gunilla Wahlén (v).
Hålltider:
Lördagen den 1 april
12.30 Ann-Christin Nykvist talar om hästnäringens betydelse för samhällsutveckling på Åhaga
13.30 -17.00 Ann-Christin Nykvist besöker några av de seminarier som pågår i byalagen runt Borås
Söndagen: den 2 april
11.00 Paneldebatt om landsbygden
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Presskonferens om strategi för ett hållbart fiske

Miljövårdsberedningen, regeringens råd i miljöfrågor, överlämnar den 30 mars
sin promemoria Strategi för ett hållbart fiske till miljöminister Lena Sommestad
och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
TID OCH PLATS

Tid: Torsdagen den 30 mars, kl. 12.30
Plats: Miljö- och samhällsbyggnadsdep. Tegelbacken 2, Stockholm, lokal Mälaren
I anslutning till överlämnandet hålls en presskonferens där båda ministrarna deltar.
Medtag presslegitimation
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist deltar på
Europaforum i Hässleholm tisdagen den 28 mars
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer kl. 10 på Europaforum i Hässleholm att hålla ett
anförande om EU:s jordbrukspolitik och diskutera dess framtid med seminariedeltagarna. Plats:
Norra station, Hässleholm.
Direkt efter ca kl. 10.30 har hon möjlighet att svara på frågor från media i pressrummet på
Europaforum, Norra Station Hässleholm.
Klockan 11.00 besöker jordbruksminister Ann-Christin Nykvist GastroNovum, ett projekt kring
mat och livsmedelsproduktion. Plats: Norra Station, Hässleholm.
Klockan 14.30 ska Ann-Christin Nykvist i sin roll som konsumentminister besöka PRO Skåne för
en diskussion om konsumentpolitik och rättvis handel. Regeringens nya konsumentproposition blir
ett av ämnena. Plats: Folkparken, Lund
Klockan 16.45 besöker hon SSU i Lomma för att diskutera konsumentpolitik. Plats: ABF-huset,
Lomma.
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Handlingsplan med 55 åtgärder för hållbar konsumtion
presenteras
Regeringen ska verka för mer hållbara konsumtionsmönster och arbetet ska
inriktas mot att vi ska äta, bo och resa hållbart. Det skriver regeringen i en
handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen som lämnats till riksdagen.
Konsumenterna i Sverige ska genom regeringens arbete få ökade möjligheter att vara hållbara
konsumenter och de ska få fler motiv till att förändra sina konsumtionsvanor. Dessutom ska
regeringen verka för att öka engagemanget för hållbar konsumtion.
- Genom förändringar i den vardagliga konsumtionen kan svenska konsumenter bidra till att minska
orättvisor och miljöförstöring samtidigt som den egna hälsan och privatekonomin kan stärkas, säger
jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Handlingsplanen ger en samlad bild av vad regeringen gör och avser att göra för att öka
konsumenternas möjligheter, motivation och engagemang för ett mer hållbart konsumentbeteende.
Totalt beskrivs 55 insatser.
Läs hela listan med de 55 åtgärderna samt hela skrivelsen "Tänk om! - En handlingsplan för hållbar
konsumtion för hushållen" (Skr. 2005/06:107) på regeringens webbplats.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 60840 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-03-23
Jordbruksdepartementet

Ny rektor utsedd till Sveriges lantbruksuniversitet

Regeringen har idag beslutat att utse Lisa Sennerby Forsse till ny rektor vid
Sveriges lantbruksuniversitet.
Hon efterträder Ann-Christin Bylund som var förordnad under tiden 1 juli 2000-30 juni 2006.
Lisa Sennerby Forsse tillträder som rektor från den 1 juli i år. Hon har förordnats till den 30 juni
2012. Hon är idag huvudsekreterare vid Forskningsrådet Formas. Hon har tidigare arbetat som
avdelningschef på Naturvårdsverket och forskningschef på Skogsforsk. Mellan 1978 och 1994
arbetade hon som forskningsledare och forskare på SLU och var mellan 1996 och 2000 adjungerad
professor vid institutionen för lövträdsodling.
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Strängare krav på minkuppfödning
Regeringen har idag lämnat en proposition till riksdagen om strängare krav på
minkuppfödning. Bakgrunden är att regeringen bedömer att minkar som idag
hålls för pälsproduktion inte i tillräcklig utsträckning kan få utlopp för sina
naturliga beteenden, vilket kan leda till beteendestörningar, som s.k. stereotypa
beteenden.
Propositionens förslag till ändring i djurskyddslagen överensstämmer med den lagrådsremiss som
presenterades den 10 februari. I propositionen gör också regeringen den bedömningen att företag
som tvingas upphöra med verksamheten till följd av de nya reglerna ska kunna få ersättning.
Regeringen har tagit fram propositionen i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna.
- Som två socialdemokratiska partikongressbeslut slagit fast så stämmer inte förhållandena på
pälsfarmerna överens med våra värderingar om god djuromsorg. Djur ska skyddas mot onödigt
lidande och ska kunna bete sig naturligt. Det är därför nödvändigt med skärpta krav på
minkuppfödningen, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
- Äntligen ska djurskyddslagens intentioner, att djur inte ska utsättas för allt för mycket lidande, få
genomslag också för minkar, säger miljöpartiets riksdagsledamot Åsa Domeij.
Lagrådet var i sitt yttrande över lagförslaget kritiskt till kravet på tillgång till vatten att simma i som
finns med i lagförslaget. Lagrådet har hänvisat till Pälsdjursnäringsutredningens betänkande. Men
regeringen gör i propositionen bedömningen att den forskning som finns ger tillräckligt stöd för
slutsatsen att tillgång till vatten att simma i är en värdefull miljöberikning som underlättar för
minkarna att utöva sitt naturliga beteende.
Lagrådet menade också i sitt yttrande att regelförändringarna inte bör införas i djurskyddslagen utan
istället i djurskyddsförordningen. Regeringen delar inte lagrådets bedömning utan anser att
ändringen ska finnas med i djurskyddslagen eftersom konsekvenserna av de nya bestämmelserna

blir omfattande för näringen.
- Vi behöver inga ytterligare utredningar för att se att minkpälsuppfödningen innebär ett djurplågeri
som måste upphöra. Den farmade minken kan inte bete sig naturligt som djurskyddslagen kräver,
det har redan konstaterats av ett stort antal utredningar, säger Sven-Erik Sjöstrand Vänsterpartiets
förhandlare.
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Regeringen vill tredubbla odlingen av eko-märkta
produkter
Regeringen har idag lämnat en skrivelse till riksdagen med nya mer
långtgående mål för ekologisk produktion i jordbruket. Regeringen vill att
andelen certifierad ekologisk jordbruksmark ska stiga till 20 procent av
Sveriges jordbruksmark år 2010. För att nå det här målet bör konsumtionen av
certifierade ekologiska livsmedel i offentligsektor öka. Inriktningen ska vara att
25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska avse ekologiska
livsmedel 2010.
Idag är det endast en liten andel, ca 35 procent, av den ekologiska jordbruksproduktionen som är
certifierad, dvs. godkänd av t ex KRAV. Att vara certifierad är en förutsättning för att få sälja
produkten som "ekologisk". Den produktion som inte är certifierad når i slutändan konsumenterna
som vanliga icke-ekologiska varor. Därför vill regeringen fokusera målen på den certifierade
produktionen.
De nya målen för ekologisk produktion av livsmedel innebär att andelen jordbruksmark som är
certifierad som ekologisk ska öka till 20 procent år 2010. Idag är den cirka 7 procent vilket betyder
att om målet nås så har den ekologiskt certifierade marken nästan tredubblats på fem år. Sedan
våren 2005 finns det möjlighet för jordbrukare att få stöd från Jordbruksverket för
certifieringskostnaden. Ett stöd till certifiering innebär också, bedömer regeringen, att den
ekologiska produktionen ökar där den behövs som bäst, dvs. i områden med störst miljöpåverkan
från jordbruket.
- Jag vill satsa på att få mer och fler ekologiska produkter på de svenska butikshyllorna eftersom de

bidrar till ett mer hållbart samhälle, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
I skrivelsen, som har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna,
konstaterat regeringen att avgörande för att målet ska nås är att efterfrågan på ekologiska livsmedel
ökar. Därför menar regeringen bör konsumtionen i offentlig sektor av ekologiska livsmedel, t.ex. i
kommunernas skol- och äldreomsorgskök och landstingsköken, öka med en inriktning att den ska
nå 25 procent 2010. Det finns inga tillförlitliga uppgifter på hur stor konsumtionen av ekologiskt i
offentlig sektor är idag men enligt en enkät bland landets kommuner 2004, gjord av den ideella
föreningen Ekocentrum, ligger den på cirka 2,5 av den totala konsumtionen. Andelen varierade
dock mycket mellan kommunerna. Vissa kommuner är uppe i 15-20 procent.
- Det har varit viktigt för oss och vi är väldigt nöjda med att äntligen få till en storsatsning på
konsumtion av ekologiska livsmedel inom den offentliga sektorn. Det här är ett stort steg framåt för
utvecklingen av den ekologiska marknaden och möjligheten att få en bättre miljö, säger Sven-Erik
Sjöstrand, vänsterpartiets förhandlare.
Regeringen vill även öka den certifierade produktionen av griskött och matfågel kraftigt. Idag är
denna produktion mycket liten. Preliminär statistik visar att andelen gris i ekologisk produktion var
endast 0,8 procent. Andelen ekologiska slaktkycklingar var ännu mindre, 0,1 procent. En anledning
till detta, skriver regeringen, är att skillnaderna mellan konventionell och ekologisk produktion av
gris och matfågel är stora bl.a. eftersom djuren måste få vara ute i det ekologiska jordbruket.
För nöt- och lammköttsproduktion ser det bättre ut. Andelen ekologiskt lamm är beräknade till t.ex.
40 procent men bara 9 procent nådde konsumenten med en ekologisk märkning. För nötköttsdjur
nådde endast 5,5 procent butikerna märkta som ekologiska samtidigt som den totala andelen som
faktiskt produceras ekologiskt beräknas till det dubbla. Här finns det menar regeringen stora
möjligheten att öka den certifierade andelen. Slutligen ska även den ekologiska mjölkproduktionen,
som idag ligger på ca 6-7 procent, öka markant. Nästan alla ekologiska mjölkkor är certifierade.
- Ett inriktningsmål för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel kan ge en ökad
efterfrågan, större volymer av ekologiska livsmedel och mer konkurrenskraftiga priser. Det är bra
för konsumenterna, säger Åsa Domeij(mp) riksdagsledamot.
Några åtgärder som planeras:
• En aktionsplan ska tas fram för att målet med ekologisk produktion ska nås. Planen bör tas
fram i samarbete med producenter, konsumenter, förädlings- och handelsföretag och berörda
myndigheter
• Regeringen kommer att aktivt driva på ett förenklingsarbete av reglerna för ekologisk
produktion i EU.
• Stöd och miljöersättningarna i det nya landsbygdsprogrammet (samfinansierat av EU och
Sverige) som ska börja gälla från 2007 kommer att anpassas till de nya målen. I programmet
kommer det att finnas möjligheter att stödja omläggning till ekologisk produktion.
• Fortsatta satsningar på forskning och utveckling.
• I budgeten för 2005 avsattes ytterligare 15 miljoner årligen för marknadsfrämjande åtgärder av
ekologiska livsmedel.
• Konsumentverket har sedan 2002 medel för att främja konsumtionen av ekologiska livsmedel.
• Eftersom regeringens mål avser EU:s regler för vad som är ekologiskt så behöver de svenska
konsumenterna informeras om EU:s regler och logotypen för ekologiska produkter.
Fakta ekologiska livsmedel:
• Cirka 510 000 hektar åkermark hade ekologisk odling 2005, detta motsvarar 19 procent av den
totala arealen. Men bara 7 procent av arealen var certifierad
• Vad som är ekologiskt styrs inom EU av gemensamma regler. Fram till nu är det i Sverige
organisationen KRAV som certifierar både enligt EU:s normer och enligt organisationens egna

•
•
•
•

•
•

normer som är något strängare. Nyligen blev även SMAK AB godkända som
certifieringsorgan för ekologisk produktion i Sverige.
Regeringen betalar ut 700 miljoner i stöd till ekologisk produktion per år
Mellan 2 och 3 procent av den totala konsumtionen utgörs av ekologiska varor
Idag finns 4000 certifierade ekologiska produkter i Sverige. Det säljs ekologiska varor för 3,5 4 miljarder kr per år
Vid ekologisk odling av växter används inte kemiska bekämpningsmedel eller lättlöslig
handelsgödsel. Växterna skyddas från skadegörare av en varierad växtföljd. Ogräs hålls på en
hanterbar nivå bl.a. genom mekanisk bekämpning
Vid ekologisk djurhållning tas extra hänsyn till etiska aspekter
t.ex. högre krav på stallmiljö och på möjligheten att vistas utomhus. Djuren ska också få
ekologiskt odlat foder
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Effektivare fiskerikontroll föreslås
Regeringen föreslår, i syfte att skapa ett mer hållbart fiske, flera åtgärder för att
förbättra fiskerikontrollen. Det ska gå snabbare för myndigheterna att ta ut
straffavgifter och dra in fiskelicenser direkt till havs. Fiskerikontrollen till land
förstärks och Kustbevakningens uppgifter, som landnings- och kvalitetskontroll
flyttas över till Fiskeriverket. Ett nationellt förbud mot att slänga oönskade
fångster överbord införs också.
Regeringen har idag lämnat en skrivelse till riksdagen kring fiskefrågor. Skrivelsen har tagits fram i
samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna.
- Läget är allvarligt för flera fiskbestånd och Sverige driver en hård linje internationellt för ett mer
hållbart fiske. Vi måste göra allt vi kan för att bli trovärdiga, säger fiskeminister Ann-Christin
Nykvist.
Trots fler åtgärder inom den gemensamma fiskepolitiken i EU så har vetenskapliga undersökningar
visat att många av EU:s fiskebestånd är hotade. Det gäller särskilt torskbestånden i Nordsjön och
Östersjön. Regeringen föreslår en rad nationella åtgärder för att bevara fiskbestånden, särskilt lokala
bestånd.
Regeringen konstaterar i skrivelsen att förfarandet när en fiskare som brutit mot reglerna ska
lagföras tar för lång tid och är inte tillräckligt effektivt. En utredning ska därför tillsättas som ska se

över sanktionsreglerna. Utredaren ska ge förslag på hur myndigheterna som reaktion på en
överträdelse omedelbart ska kunna ingripa och återkalla licensen samt om en sanktionsavgift ska
kunna tas ut istället för att som idag gå genom en brottmålsprocess som ofta blir långdragen vilket
ibland leder till att fallen preskriberas.
- Rovfisket kommer att minska om svartfiskare som åker fast i svenskt vatten också får ett kännbart
straff, säger miljöpartiets riksdagsledamot Åsa Domeij.
Regeringen anser också att fiskelagen som en gång skapades med ursprung i fiskerätten, måste
moderniseras för att i större utsträckning bygga på miljöhänsyn och hållbart utnyttjande. En
utredning ska tillsättas som ska se över och revideras grunderna i den svenska lagstiftningen så att
den mer gynnar bevarandet av fiskbestånd som idag är hotade.
Regeringen tar också ett initiativ för att minimera utkast av fisk. Idag slänger fiskefartyg stora
mängder fisk över bord. Det kan handla om oönskade bifångster - fel arter eller för små storlekar,
eller kan det handla om när fiskekvoterna överskridits. Fisk som kastas över bord överlever sällan.
Svenska fiskare kastar idag mellan 5 och 20 procent av den fångade torsken överbord. Regeringen
vill därför att ett nationellt förbud införs mot utkast av fisk som kan landas utan att fiskare bryter
mot gällande EU-regler.
Fiskekontrollen i Sverige ska bli bättre, effektivare och mer samordnad. Fiskeriverket får ett
tydligare ansvar för fiskerikontrollen i Sverige. Regeringen kommer att flytta över ansvaret för
landnings- och kvalitetskontrollen från Kustbevakningen till Fiskeriverket. Personalen från
Kustbevakningen flyttas med. Det innebär en tydligare organisation där Kustbevakningen har
ansvar för fartyg till havs medan Fiskeriverket tar över kontrollen i hamnen. Fiskeriverket får också
ett övergripande ansvar för uppföljningen av den fisketillsyn som sköts av länsstyrelsen och dess
fisketillsynsmän. Fiskeriverket ska tillsammans med Kustbevakningen också göra en handlingsplan
för fiskerikontrollen.
Det småskaliga kustfiskets problem med skador orsakade av säl och skarv är allvarligt. Därför
måste arbetet med att förebygga skador orsakade av säl och skarv samordnas med exempelvis
utveckling av redskap och fiskemetoder. Jaktbestämmelserna för säl- och skarvbestånd skall ses
över av Fiskeriverket och Naturvårdsverket.
- Glädjande är att vi nu i skrivelsen lyfter fram och ska utreda fisketurismens, fisketuristiskt
företagandes och sportfiskets samhällsekonomiska effekter, säger vänsterpartiets riksdagsledamot
Kjell-Erik Karlsson.
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Ann-Christin Nykvist tar emot namnunderskrifter från 260

000 EU-medborgare
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist deltar på EU:s jordbruksministerråd i
Bryssel på måndag. Hon kommer då att redovisa läget i Sverige efter
upptäckten av aggressiv fågelinfluensa bland vilda fåglar i landet. Hon kommer
att påpeka vikten av att EU också agerar kraftfullt för stöd till länder utanför
Europa som riskerar att drabbas hårt av fågelinfluensan.
- Visst är situationen allvarlig i EU men den är än allvarligare i många andra länder. EU har redan
lovat stöd för 250 miljoner euro, det är viktigt att dessa pengar snabbt mobiliseras och att
samordnade insatser sker genom FAO för att förhindra smittspridning i bland annat Afrika, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Under rådsmötet kommer organisationen Compassion i World Farming att genomföra en aktion
med anledning av EU:s reformering av djurskyddet av slaktkyckling som pågår och som kommer
upp till beslut i jordbruksministerrådet senare i vår. Eftersom Sverige är ett av de länder som
starkast driver ett förbättrat djurskydd för slaktkycklingar i EU, kommer organisationen att
uppvakta den svenska jordbruksministern Ann-Christin Nykvist under mötet och överlämna
namnunderskrifter från 260 000 EU-medborgare som kräver förbättrade förhållanden för EU:s
slaktkycklingar.
På mötet ska EU:s jordbruksministrar bland annat också hålla en riktlinjedebatt om den fortsatta
reformeringen av jordbrukspolitiken, diskutera EU:s strategi för hållbar utveckling och de pågående
WTO-förhandlingarna.
En pressträff planeras i den svenska pressbriefingrummet när mötet avslutats. Journalister som
önskar delta kan anmäla detta till Svenska represenationens pressråd Elisabet Dahlén Jonsson på
telefon +32 (0)2 289 56 65, mobil +32 (0)476 50 50 22.
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Bättre skydd för konsumenter vid köp av tjänster
I regeringens konsumentpolitiska proposition som lämnas till riksdagen idag
föreslås bättre konsumentskydd inom tjänstesektorn. Regeringen aviserar i
propositionen att en översyn ska göras för att komma fram med förslag på hur
skyddet i lag kan skärpas.
Idag finns i konsumentköplagen regler för vad som generellt ska gälla när en konsument köper en
vara. Men motsvarande generella regler och skydd för konsumenten finns inte när man köper en
tjänst. Översynen ska göras i syfte att stärka det civilrättsliga konsumentskyddet på bland annat de
regelreformerade marknaderna, till exempel el och elektronisk kommunikation.

- Det handlar inte bara om att få en klarare lagstiftning utan också att stärka konsumentskyddet i
tjänstesektorn som hela tiden utvecklas och växer, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Konsumenttjänstlagens tillämpningsområde är idag begränsat till vissa typer av tjänster: arbete på
lösa saker, arbete på fastegendom eller förvaring av lösa saker. Det finns också speciallagstiftningar
om finansiell rådgivning, försäljning av paketresor och fastighetsmäkleri. Det saknas en
övergripande lagstiftning som gäller om konsumenten köper en tjänst. Syftet med översynen är att
finna lösningar för hur en sådan lagstiftning skulle kunna se ut.
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Konsumentvägledning till alla
Trots fördelar för konsumenter och stor samhällsnytta så har idag inte alla
kommuner i Sverige konsumentverksamhet. Det konstaterar regeringen i en
proposition om nya konsumentpolitiska mål som lämnades till riksdagen idag.
Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av
den kommunala konsumentverksamheten och ge förslag på hur alla
konsumenter ska kunna få samma möjlig till hjälp och stöd oavsett var de bor i
landet.
Den nya konsumentpolitiska strategin ska vara vägledande för regeringens konsumentpolitiska
arbete i framtiden. De tidigare fem målen i den gamla strategin föreslås bli ersatt med ett enda:
"Trygga konsumenter som handlar hållbart".**
- Det här handlar om traditionell fördelningspolitik. Vi vill stödja konsumenterna, speciellt de
resurssvaga grupperna, mot ett hårdnande kommersiellt klimat, säger konsumentminister
Ann-Christin Nykvist.
Propositionen har tagits fram i samarbete mellan regeringen och vänsterpartiet.
Det finns förutom det nya målet också flera konkreta förslag på åtgärder i propositionen:
• Den kommunala konsumentverksamheten ger inte samma konsumentskydd i alla kommuner.
En utredning tillsätts för att göra en översyn av den kommunala konsumentverksamheten och
ge förslag på hur den kan bli likvärdig i hela landet.
• Konsumentombudsmannens möjligheter att föra process i allmän domstol förstärks för att få
fram fler praxisbildande domar. Idag finns möjligheten bara för finansiella tjänster möjligheten utökas nu till alla områden.

• Skyddet för konsumenter som köper tjänster behöver stärkas. En utredning kommer att
tillsättas för att stärka det civilrättsliga konsumentskyddet på tjänsteområdet.
• Många konsumenter upplever problem och känner sig lurade vid marknadsföring via
elektroniska medier. En utredning tillsätts för att utreda hur det man ska komma tillrätta med
de här problemen och om kan behövas krav på godkännande i förhand av marknadsföring via
elektroniska medier, t.ex. vid telefonförsäljning.
• Konsumentverket får i uppdrag att ge förslag på hur verkets nuvarande telefonservice kan
utvecklas till en nationell telefonservice som ska ge högre tillgänglighet till bättre
konsumentinformation och kunna ge den kommunala konsumentverksamheten mer tid till
förebyggande verksamhet.
• Konsumentverket får i uppdrag att lämna förslag på hur verkets webbplats kan bli en
heltäckande konsumentportal.
• Kontrollen av om leksaker uppfyller säkerhetskraven stärks på Konsumentverket och verket
ska också fundera på hur kommunernas kontroll kan stärkas genom t.ex. bättre samarbete på
lokal nivå.
• Bättre finansiellt konsumentskydd genom att rollfördelningen mellan Konsumentverket och
Finansinspektionen blir tydligare och genom att förenkla informationen till konsumenterna.
• Konsumentverk ska arbeta mer med omvärldsbevakning och analys och ska regelbundet
genomföra marknadsstudier för att få en helhetsbild av aktuella konsumentproblem.
• Konsumentverket får i uppdrag att utveckla läromedel i skolans konsumentkunskap.
• Bättre skaderegister med uppgifter från landstingen (EHLASS) för att förbättra
produktsäkerhetskontrollen.
"Trygga konsumenter som handlar hållbart".**
- Konsumentpolitiken ska fokusera särskilt på de grupper av människor som är extra utsatta, t.ex.
ensamstående med barn, låginkomsttagare och funktionshindrade. Denna inriktning lyfter vi nu
fram i den nya strategin för konsumentpolitiken, säger Tasso Stafilidis riksdagsledamot (v) i
lagutskottet.
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Konsumentverket ska prioritera tillsynen
Konsumentverket kommer att få ett uppdrag mer anpassats till omvärldens
förändringar. Uppdraget får tre viktiga ben: tillsyn, information till
konsumenter och hållbar utveckling.
Det framgår av regeringens konsumentpolitiska proposition som lämnas till

riksdagen idag.
När Konsumentverket och Konsumentombudsmannen flyttar till Karlstad under nästa år kommer
det att bli med en delvis ny inriktning. Det handlar bl.a. om att verket ska prioritera en mer aktiv
tillsyn och marknadskontroll. EU ska också intensifiera samarbetet på produktsäkerhetsområdet
vilket kommer att ge Konsumentverket ytterligare befogenheter i sin tillsynsroll.
- Konsumenterna möter idag en allt mer komplex marknad där varor och tjänster ständigt förändras,
ny teknik exploderar och det kommersiella trycket ökar. Detta ställer högre krav på oss
konsumenter och det ställer krav på nytänkande i konsumentpolitiken, säger konsumentminister
Ann-Christin Nykvist.
Bland nyheterna i propositionen finns en ny telefonservice med konsumentinformation och en ny
webbportal med konsumentinformation som kan komplettera kommunernas konsumentupplysning.
För att kunna sprida aktuell information ska Konsumentverket ta fram en modell för att genomföra
återkommande prisstudier.
Konsumentombudsmannen har bedrivit en försöksverksamhet med att företräda konsumenter i
Marknadsdomstolen. Regeringen föreslår nu att KO får utökade möjligheter att företräda
konsumenter i rättegångar. Försöksverksamhet som har gällt endast finansiella tjänster förlängs och
ska enligt förslaget också gälla alla varor och tjänster. Syftet med förlängningen är att få fram fler
vägledande domar.
Arbetet med omvärldsbevakning och analys kommer att utgöra en större del av Konsumentverkets
verksamhet än i dag. En stark analysfunktion skapas i den nya organisationen som verket ska ha i
Karlstad ska bevaka omvärlden och genomföra regelbundna marknadsstudier ska ge en bild av
aktuella konsumentproblem. Organisationen ska utvecklas för att kunna ta del av aktuell forskning
men också för att kunna initiera ny forskning på konsumentområdet.
I propositionen kommer regeringen att slår fast att en förstärkning av marknadskontrollen är
nödvändig. Konsumentverket får i uppdrag att se över arbetsformerna för marknadskontroll av bl.a.
hur säkra leksaker är. Syfte är att skapa en effektivare och starkare organisation och ge ett ökat stöd
till kommunerna som har en viktig del i säkerhetsarbetet.
Det är också viktigt att tidigt upptäcka farliga varor som är på väg in i landet. Konsumentverket
kommer därför också att få ett uppdrag att utveckla samarbetet med tullen för att öka möjligheten
att stoppa farliga produkter redan vid gränsen.
Sedan 1994 är skuld- och budgetrådgivningen obligatorisk i kommunerna. Regeringen avser att ge
Konsumentverket det formella nationella ansvaret för den verksamheten.
Konsumentverket ska få ett större hållbarhetsperspektiv i sitt arbete. Verket ska bl.a. utarbeta en
hållbarhetsstrategi, främja konsumtion av ekologiska livsmedel och informera konsumenterna om
sociala- och etiskmärkning. Konsumentverket ska ta fram skolmaterial med inriktning på
privatekonomi, konsumentskydd och hållbar konsumtion.
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Regeringens nya mål och inriktning för produktion och
konsumtion av ekologisk mat presenteras
Regeringens nya mål och inriktning för produktion och konsumtion av
ekologiska livsmedel presenteras på en pressträff i Rosenbad med
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. I samband med mötet serveras en
enkel ekologisk lunchbuffé.
TID OCH PLATS

Tid: Tisdagen den 21 mars 2006, klockan 12.30-13.30
Plats: Strömsalen, Rosenbad 4, Stockholm.
Anmäl dig senast måndagen den 20 mars till Bernadette Lazar Faber.
Medtag presslegitimation!
Välkomna!
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Uppgörelse om hur sockerbetsodlarna ska kompenseras för
EU-reformen klar
Nu har den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiets de

gröna kommit fram till hur EU-reformen av sockersektorn ska genomföras i
Sverige. Odlarna får i medeltal 80 procent av kompensationen efter
återbetalning av det gårdsstöd som betalats ut på sockerbetsarealerna 2005,
resten fördelas på gårdsstödet till alla lantbrukare.
När EU:s jordbruksministrar i november kom överens om att reformera en av de sista starkt
reglerade marknadsordningarna inom jordbruket, beslutades också om en kompensation till
sockerbetsodlarna på 64 procent av prissänkningen på sockerbetor. Dessa pengar kan antingen
fördelas på regionnivå till alla lantbrukare som ett tillägg på det ordinarie EU-stödet till jordbruket
(gårdsstödet) eller fördelas direkt till de lantbrukare som bedriver produktion av sockerbetor. När
reformen är fullt genomförd 2009/10 uppgår den svenska kompensationen till ca 34 miljoner euro
per år.
- Den här uppgörelsen ger en avvägning mellan olika intressen som jag bedömer är bra för
jordbruket i Sverige, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Fakta: Regioner
I EU:s nya reformerade stödsystem för jordbruket (gårdsstödet) som genomfördes i Sverige 1
januari 2005, får jordbruket stöd per hektar åkermark som hävdas. Stödet är inte kopplat till
produktionen.
Stödrätterna är indelade efter regioner som inte bygger på var de geografiskt ligger i landet utan på
hur förutsättningarna för odling ser ut i området. Sverige har fem regioner.
Region 1 som har de bästa förutsättningarna för odling innefattar sydligaste och västra Skåne samt
de bästa markerna i Östergötland. Här finns 60 procent av sockerbetsodlingen.
Region 2 är nordvästra Skåne, delar av Västergötland och Östergötland samt södra Upplands samt
norra Sörmland.
Region 3 är Halland, mittersta Skåne, Blekinge, södra Öland, halva Gotland, delar av Östergötland,
Västergötland, Dalsland, Sörmland och Uppland.
Region 4 är resten av Gotland och Öland, delar av Bohuslän, Småland, Västergötland, Dalslands,
Värmland, Närke, Västmanland, södra Gästrikland och norra Uppland
Region 5 är den största delen av Sverige. Nästan hela Norrland, västra Svealand och småländska
höglandet.
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Inbjudan till presskonferens: Regeringens
konsumentpolitiska proposition presenteras

Regeringen kommer den 17 mars att lämna sin proposition "Trygga
konsumenter" till riksdagen.
TID OCH PLATS

Tid: Fredagen den 17 mars kl.13.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad Stockholm
Propositionen innehåller förslag på nya mål för konsumentpolitiken och en rad åtgärder för att nå
dessa mål. Propositionen innehåller också riktlinjer för hur Konsumentverket ska arbeta i framtiden
samt ett förslag på en lagändring.
Presskonferensen leds av konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Medtag presslegitimation!
Välkomna!
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Ann-Christin Nykvist besöker Oxelösund
TID OCH PLATS

Tid: Torsdag den 9 mars kl.13.00
Plats: Oxelösunds kommunhus
I morgon den 9 mars besöker Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Oxelösund för att på plats se
hur Jordbruksverket, länsstyrelsen och kommunen arbetar efter fyndet av fågelinfluensa på orten.
Ann-Christin Nykvist kommer att delta på den dagliga pressbriefingen som sker kl. 13.00 i
Oxelösunds kommunhus.
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Grön kvinnokraft på internationella kvinnodagen
På internationella kvinnodagen den 8 mars för ett år sedan skapade
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist en grupp med kvinnliga företagare från
den gröna sektorn som hon kallat "Grön kvinnokraft". Nu ett år efter bildandet
presenteras några resultat av gruppens idéarbete.
Jordbruksdepartementet har nu inlett ett arbete på gruppens initiativ med att undersöka möjligheten
att skapa en nationell databas med kvinnor som kandiderar till styrelseuppdrag, uppdrag i
arbetsgrupper etc. inom den gröna sektorn. Syftet med den här "styrelseakademin" är att stödja
småföretag i de gröna näringarna att förbättra sin konkurrenskraft, att bredda rekryteringsbasen
också för statliga uppdrag samt att i konkret handling underlätta för jämställdhet.
- Min referensgrupp "Grön kvinnokraft" har pekat på behovet av nätverk för småföretagare som ofta
har begränsade kontaktytor och därmed har svårt att få överblick över kompetenta kvinnor som kan
bidra med sin kompetens i t.ex. ett styrelseuppdrag, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Bakgrunden till bildandet av gruppen "Grön kvinnokraft" var också att skapa förebilder för
kvinnligt entreprenörskap och företagande.
- Jag är imponerad av den kraft som strålar från denna grupp, de är goda exempel kvinnor som
satsar på att driva företag. Men samtidigt har de också levandegjort för mig de många problem som
kvinnor stöter på i de gröna näringarna, säger Ann-Christin Nykvist.
Kvinnligt företagande kommer att få betydelse för utvecklingen av de gröna näringarna, menar
gruppen. Den ökande världshandeln, ytterligare reformeringar av jordbrukspolitiken och därmed en
ökande konkurrens kommer att dels kräva effektivisering och specialisering men det kan också
handla om diversifiering, dvs. att småföretagare på landsbygden måste satsa på flera verksamheter.
Enligt statistiken är det kvinnliga företagare som i större utsträckning än männen satsar på t.ex.
turism, upplevelseverksamhet, småskalig livsmedelsproduktion, förädling och direktförsäljning av
livsmedelsprodukter.
- Kvinnliga företagare kan här bli förebilder för alla. Det är viktigt med nya tankar, idéer och
initiativkraft och där har det visat sig att kvinnorna på landsbygden går före och visar vägen, det är
inte minst medlemmarna i "Grön kvinnokraft" exempel på, säger Ann-Christin Nykvist.
Medlemmarna i "Grön kvinnokraft"
Ellacarin Blindh, projektledare, renägare och samekvinna
Cecilia Buhre, företagare med inriktning på förädlade fiskprodukter. Butiksinnehavare och krögare.
Vinnare av Kungsfenan 2004 i klassen Maritim Gastronomi.
Therese Erneskog, jordbrukare och f.d.ordförande för LRF Ungdomen
Gunilla Törnquist Hedström, konsult och skogsägare. Medlem i Spillkråkan, ett nätverk för
kvinnliga skogsägare.
Kerstin Persson, mjölkbonde och förtroendevald för LRF.
Anna Samuelsson, grisproducent, ekonom, förtroendevald för LRF. Britt-Marie Stegs, VD Hälsinge
lantkök
Eva Söder, arbetar med organisationsutveckling för LRF. Ansvarig för nätverket för LRF Kvinnor.
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommentar på det
första bekräftade BSE-fallet i Sverige
Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska anstalt meddelade idag att de
fått ett positivt provsvar från EU:s referens laboratorium i Weybridge,
Storbritannien, som undersökt om en ko från Västmanland bar på sjukdomen
BSE (även kallad galna ko-sjukan).
- Det är ett trist besked vi har fått men jag vill understryka att det här fallet inte innebär någon ökad
risk att äta svenskt nötkött. Ända sedan 1999 har vi i Sverige avlägsnat allt riskmaterial vid slakt,
säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
- Anledningen till att Sverige så länge varit ett lågriskland när det gäller BSE är att vi redan 1986
införde kadaverförbudet, att producenterna tidigt på eget initiativ tidigt tog bort kött och benmjöl
från idisslare, säger Ann-Christin Nykvist.
Mer fakta om det aktuella fallet finns på Jordbruksverkets webbplats.
Fakta om BSE:
• Smittan kan spridas genom infekterat foder, dvs. kött och benmjöl som tillverkats av
infekterade djur. Foder gjort på kött och benmjöl från idisslare förbjöds redan 1991 i Sverige.
Kor kan alltså inte direkt smitta varandra
• Den viktigaste åtgärden för att undvika smittspridning till människor är att riskmaterialet (t.ex.
hjärna och ryggmärg) avlägsnas från djuret vid slakt och att det inte kommer i kontakt med
köttet vi äter. I Sverige har riskmaterialet avlägsnats från köttet sedan 1999 och från 2001
infördes EU-regler om detta
• BSE orsakas av ett smittämne som kallas prion, en typ av protein
• Prionerna från BSE-sjuka djur anses kunna orsaka en variant av Creutzfeldt Jacobs sjukdom
hos människa. Smittan kan överföras till människa om man äter kött som kontaminerats av
smittat riskmaterial
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Jordbruksministern kommenterar fyndet av fågelinfluensa
hos vilda fåglar i Sverige
Efter analyser på Statens veterinär medicinska anstalt (SVA) kunde
Jordbruksverket tidigare idag meddela att den aggressiva formen av
fågelinfluensa för första gången konstaterats i Sverige.
- Det är allvarligt att vi nu hittat aggressivt fågelinfluensavirus hos vilda fåglar i Sverige. Men det
kom inte som någon överraskning för oss, vi hade förväntat oss att sådana fynd skulle komma
eftersom de också gjorts på andra håll i Europa. Den svenska beredskapen är god för att hantera
situationen, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist i en kommentar.
- Det allra viktigaste för oss nu är att arbeta för att smittan inte kommer in i den svenska
tamfågelpopulationen. Det fokuseras vårt arbete nu på, säger Ann-Christin Nykvist.
- Vi kommer att få leva med en ökad vaksamhet den närmsta tiden, säger Ann-Christin Nykvist.
Uppdaterad information kommer att lämnas av Jordbruksverket.
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Presskonferens om fynd av fågelinfluensa i Sverige
Media inbjuds till en presskonferens kring det första fyndet av den aggressiva
formen av fågelinfluensa i Sverige. Viruset har konstaterats på vilda fåglar i
Oskarshamnstrakten.
TID OCH PLATS

Tid: Tisdagen den 28 februari kl.13.00
Plats: Bella Venezia, Rosenbad, Stockholm
På presskonferensen deltar jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist, chefsveterinär Leif Denneberg på Jordbruksverket och statsepizootolog
Marianne Elvander på Statens veterinär medicinska anstalt (SVA).
Ett pressmeddelande med fakta kring fyndet finns på Jordbruksverkets webbplats.
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Illegalt fångad torsk blir fråga för EU:s ministerråd
Idag träffade Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist sin norska kollega
Helga Pedersen för att diskutera det omfattande svartfisket i Barents hav. På
måndag kommer EU:s fiskeministrar efter begäran av Sverige och Danmark att
diskutera frågan.
Avsikten med diskussionen i rådet är att få till stånd en förbättring av kontrollen av landningarna av
tredje landsfartyg inom EU samt förstärkning av den internationella fiskerikontrollen inklusive
landningskontrollen.
Den norska fiskeministern Helga Pedersen kom idag till Stockholm för att diskutera problemet med
svartfiske i Barents hav med Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist. Norska myndigheter
uppger nu att de bedömer att svartfisket kan uppgå till 200 000 ton om året, alltså dubbelt så mycket
som tidigare beräkningar.
- Jag har bara fått positiva signaler från min norska kollega på de svenska initiativen och jag är
säker på att vi kommer att kunna stötta Norge i kontakterna med EU, säger Ann-Christin Nykvist.
Under diskussionen erbjöd Sverige att inom EU-systemet verka för en förbättrad hamnstatskontroll
för både import och landningar från tredje land. Men även att driva att nuvarande regelverk på
området verkligen respekteras och följs upp av kommissionen. Sverige anser också att
informationen från Ryssland måste förbättras och även nå medlemsländer som bara indirekt berörs
av handeln med torsk från Barents hav.
- Vi har alla ett gemensamt ansvar för att bevara den sista stabila populationen av torsk i världen
som finns i Barents hav och det är det som driver mig i arbetet med denna fråga, sa Ann-Christin
Nykvist efter mötet med Helga Pedersen.
Journalister som ska bevaka ministerrådsmötet på måndag kan kontakta Teo Zetterman på svenska
delegationens presstjänst +32-478-78 23 90.
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Fler myndighetsuppgifter flyttas till Sametinget
Regeringen har idag lagt en proposition i riksdagen där det föreslås att
Sametinget ska ta över flera myndighetsuppgifter kring rennäringen som idag
ligger på länsstyrelser och Jordbruksverket. Förslagen i propositionen innebär
en förstärkning av det samiska inflytandet.
Regeringen har idag lämnat över propositionen "Ett ökat samiskt inflytande" till riksdagen.
Sametinget ska enligt propositionen få huvudansvaret för rennäringsfrågorna i Sverige och ansvar
för huvuddelen av de statliga medel som finns för att stödja rennäringen i Sverige.
- Att Sametinget blir ansvarigt för rennäringsfrågor känns för mig helt naturligt och jag är glad att vi
nu kan stärka Sametinget och öka det samiska självbestämmandet, säger sameminister Ann-Christin
Nykvist.
Regeringen föreslår att Sametinget blir central förvaltningsmyndighet för rennäringsfrågor och tar
över flera arbetsuppgifter kring rennäringen som idag ligger på länsstyrelserna i Norrbottens,
Västerbottens och Jämtlands län samt Jordbruksverket.
Sametingen får också enligt förslaget
• Ansvar för myndighetsutövningen kring samebyarna bl.a. om registreringen av samebyarna
och deras stadgar, om tillsättning av syssloman i samebyn
• Ansvaret för indelning av betesmarker i byområden och handlägga överklagande av beslut som
fattats av en sameby, t ex om medlemskap i samebyn
• Ansvaret för renmärkesregistret och att meddela föreskrifter kring hur märkning av ren ska
göras och hur märkningen ska se ut
• Förvaltning av medel att främja rennäringen som bl.a. ska användas till underhåll av vissa
renskötselanläggningar, kostnad för redovisning av marker som är värdefulla för renskötseln
samt prisstöd till renkött
• Ansvaret för arbetsuppgifter när det gäller bygdemedel som kommer från avgifter från viss
vattenverksamhet och som ska användas för att främja rennäringen
• Rätt att dela ut partistöd till de partier som finns representerade i tinget
Frågor som handlar om markanvändning i renskötselområden kommer även i fortsättningen att
hanteras av länsstyrelsen eftersom dessa berör även markägare, skogsbrukare och andra
markanvändare. Länsstyrelsen kommer t.ex. också i fortsättningen att bestämma det högsta renantal
som får hållas på bete i en samebys område och utöva tillsyn vid renräkning.
För att klara de nya arbetsuppgifterna föreslår regeringen att anslag på sammanlagt 4,6 miljoner
flyttas från Jordbruksverket och länsstyrelserna till Sametinget.
Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och
vänsterpartiet.
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Regeringen ger Livsmedelsverket uppdraget att utarbeta råd
för maten på arbetsplatsen
Regeringen har idag beslutat att ge Livsmedelsverket i uppdrag att utarbeta råd
för hur maten som serveras på de svenska arbetsplatserna kan se ut för att
främja goda matvanor. Människor som arbetar tillbringar en stor del av sin
vakna tid på arbetsplatsen, vilket innebär att de flesta äter en huvudmåltid och
ett eller flera mellanmål där. Forskning har visat att brist på tillgänglig
hälsosam mat på arbetet är en betydande faktor som påverkar hela dagens
matintag.
Syftet med de nya råden från Livsmedelsverket ska vara att möjliggöra för arbetsgivaren att verka
för goda matvanor.
- Det vi äter på jobbet är viktigt för hälsan på kort och lång sikt. Men matrasten är också viktigt för
att vi ska må bra och trivas på jobbet vilket är väsentligt för vår arbetsprestation, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Råden ska ge vägledning om vad som är hälsosam mat i enlighet med svenska
näringsrekommendationer (SNR), och hur bra matvanor i arbetslivet kan främjas. I arbetet ingår
också att göra råden kända samt att arbeta för att de kommer till användning.
Uppdraget skall redovisas senast den 30 augusti 2007.
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Samernas sedvanemarker utredda
Gränsdragningskommissionen överlämnar i dag sitt betänkande "Samernas
sedvanemarker (SOU 2006:14 )" till statsrådet Ann-Christin Nykvist. Särskild
utredare har varit lagmannen Jan Alvå.
Utredningen har enligt direktiven haft två delar. Den ena har varit att klarlägga var samerna med
stöd av rennäringslagen får utöva renskötselrätt under vintertiden den 1 oktober - 30 april. Syftet
med denna del av arbetet, som är den mest omfattande, har varit att ta fram så mycket
underlagsmaterial så att tvister angående renskötselrättens geografiska omfattning i framtiden så
långt möjligt skall kunna undvikas. Den andra delen av uppdraget har gått ut på att klarlägga var i
Sverige det finns marker som samerna enligt artikel 14 i ILO-konventionen traditionellt innehar
respektive nyttjar med andra.
Utredningen har kommit fram till att renskötselområdet omfattar större delen av Norrbottens län,
hela Västerbottens län och större delen av Jämtlands län med undantag för Härjedalens kommun.
För olika områden görs indelningar beroende på hur stor sannolikhet det finns för att rätten gäller.
Resonemangen bygger på de lagar och den praxis som gäller idag. I de fall domstolar har kommit
fram till att det inte finns renskötselrätt gör utredningen ingen annan bedömning. Från utredningens
bedömning undantas även de områden som är föremål för pågående domstolsprocesser.
När det gäller den del av uppdraget som gått ut på att överföra termerna i ILO-konventionen till
svenska förhållanden anser utredningen att den yttre gränsen för den mark som traditionellt nyttjas
tillsammans med andra sammanfaller med gränsen för renskötselns vinterbetesmarker. Det finns
enligt utredningen också marker som samerna skall anses traditionellt inneha. Dessa områden är
dock inte lika omfattande som den s.k. ILO-utredningen kom fram till i sitt betänkande 1999.
ILO-utredningen ansåg nämligen att statlig mark inom åretruntmarkerna skulle anses traditionellt
innehavda av samerna. Vi har gjort en tolkning som är snävare rent geografiskt och som innebär att
mer begränsade områden är traditionellt innehavda. Till dessa områden, som utredningen inte pekar
ut på marknivå, bör samerna tillerkännas äganderätt i vanlig mening.
Utredningen föreslår också att det bör övervägas att skapa ett särskilt medlings- och
utredningsinstitut som kan träda in när det uppstår tvister om bl.a. renskötselrättens geografiska
omfattning. Detta är dock något som inte ingått i utredningens direktiv. Vad utredningen här har
gjort är att skissa på hur ett medlings- och utredningsinstitut kan utformas. Utredningen föreslår att
staten skall svara för kostnaderna för de undersökningar som kommer att initieras genom institutet.
Utredningsarbetet har inneburit att ett stort historiskt källmaterial från 1600-talet fram till 1990-talet
har tagits fram och källkritiskt granskats. En redogörelse för den historiska bakgrunden och
renbeteslagstiftningens framväxt ingår också. Härigenom har en säkrare grund skapats för
bedömningen av renskötselrättens förutsättningar och geografiska utsträckning. Utredningen har
vidare analyserat vad urminnes hävd innebär. I denna del anser utredningen att de förhållanden som
gäller den samiska rätten är så speciella att urminnes hävd till renskötselrätt är en särskilds sorts rätt
som inte helt är av samma slag som urminnes hävd i andra sammanhang. Det innebär t.ex. att
urminnes hävd till renskötselrätt kan uppkomma även efter 1971.
Utredningen har också belyst förhållanden i andra länder. Denna beskrivning har fått särskild
medlings- och utredningsinstitutet.
Fakta: Bakgrund
Samerna är ett ursprungsfolk i Sverige. Renskötselrätten tillkommer det samiska folket och grundas
på urminnes hävd. Renskötseln bedrivs av företag som är organiserade i samebyar.
Renskötselområdet omfattar både privat mark och statligt ägd mark från Idre i söder till Treriksröset
i norr. Vissa marker får användas året runt, de s.k. åretruntmarkerna. Dessa marker är geografiskt
bestämda. Utsträckningen av de marker som får användas under vintertiden, den 1 oktober - 30 april

är däremot oklar. Oklarheten har gett upphov till omfattande tvistemål vid norrländska domstolar.
International Labour Organisation (ILO) har utarbetat en konvention nr 169 om ursprungsfolks
rättigheter. Konventionen har ännu inte tillträtts av Sverige. I artikel 14 i konventionen talas om
mark som ursprungsfolket traditionellt innehar eller traditionellt nyttjar tillsammans med andra.
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Strategi för landsbygdsutveckling presenteras idag: Fortsatt
hög miljöambition med nya satsningar på småföretag och
sysselsättning
En hög miljöambition kommer även i fortsättningen att prägla
landsbygdsprogrammet, som är en viktig del av EU:s jordbrukspolitik. Men det
nya programmet för perioden 2007-2013 ska mer inriktas på sysselsättning,
småföretagande och entreprenörskap. Det menar regeringen som idag i en
skrivelse till riksdagen presenterar en strategi för nästa program för
landsbygdsutveckling.
Skrivelse innehåller den strategiska inriktningen av nästa program för landsbygdsutveckling för
perioden 2007-2013. Strategin utgår från EU:s tre mål för landsbygdspolitiken: insatser för ökad
konkurrenskraft inom jord- och skogsbruk, förbättrad miljö och landskap samt ökad livskvalitet på
landsbygden och diversifiering av landsbygdens ekonomi.
Stöd och ersättningar i programmet finansieras både från EU-budgeten och nationellt. Under 2005
betalades totalt ut ca 3,9 miljarder kronor i stöd och ersättningar i Sverige.
- Landsbygdsprogrammet är centralt för oss eftersom det är inriktat på utveckling och förändring av
landsbygden. Det kommer att ge många människor möjlighet att utveckla sina idéer till företag som
skapar jobb på landsbygden samtidigt som programmet också bidrar till att bevara det attraktiva och
öppna landskapet, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
I skrivelsen slår regeringen fast några övergripande strategiska inriktning på det svenska
programmet:
• Det nya landsbygdsprogrammet behöver utvecklas och breddas för att nå de övergripande

målen om en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden
• Åtgärder behövs som främjar tillväxt och sysselsättning på landsbygden. Stöd till bl.a.
kompetensutveckling, ny teknik, innovationer och kvalitetsproduktion ska stötta ett ökat
småföretagande och ökat entreprenörskap inom jord- och skogsbruk, livsmedelsförädling och
tjänsteproduktion med anknytning till de areella näringarna.
• En fortsatt hög miljöambition för att bidra till att nå de nationella miljömålen med koppling till
lantbruket och landskapets natur- och kulturvärden.
• Programmet ska mer än tidigare stödja en utveckling av landsbygden som helhet. Lokalt
engagemang t.ex. genom partnerskap, lokala utvecklingsgrupper eller liknande metoder ska
stödjas. Deltagande från fler målgrupper skall eftersträvas.
• Programmets insatser ska mer än tidigare få möjlighet att anpassas till lokala och regionala
förutsättningar.
Fakta: Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s jordbrukspolitik. Det övergripande målet för politiken är
att bidra till en ekonomisk, ekologisk och social utveckling av landsbygden.
Inför den nya budgetperioden 2007-2013 beslutade EU:s jordbruksministrar den 20 september2005
om en ny förordning om stöd för landsbygdsutveckling som innehåller tre delar:
1. Stöd för omstrukturering, utveckling och innovation som ska stärka jordbrukets
konkurrenskraft
2. Stöd för markförvaltning som förbättrar miljön och landskap
3. Stöd för att höja livskvaliteten på landsbygden och att uppmuntra till en diversifiering av
näringsverksamheten
Fakta: Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet
Varje medlemsstat ska utarbeta en nationell strategi med en gemensam EU-strategi som
utgångspunkt. Den nationella strategin skall sedan utgöra en ram för de nationella
landsbygdsprogram som skall utarbetas.
Hur mycket stödpengar varje land sedan ska fördela är inte klart utan beslutas när EU:s budget är
klar och då den nationella finansieringen från varje medlemsland bestämts.
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Ann-Christin Nykvist träffar norska fiskeministern Helga
Pedersen för att diskutera svartfisket i Barents hav
Den svenska fiskeministern Ann-Christin Nykvist har tagit initiativ till ett möte

med Norges fiskeminister Helga Pedersen med anledning av de nyligen
uppmärksammade uppgifterna om ett omfattande svartfiske av torsk i Barents
hav. De båda ministrarna träffas i Stockholm fredagen den 17 februari.
TID OCH PLATS

Tid:Fredagen 17 februari kl.12.45 - 13.15
Plats:Pressrummet, Rosenbad
En presskonferens hålls med Ann-Christin Nykvist och Helga Pedersen kl. 12.45.
Den svenska fiskeministern Ann-Christin Nykvist har inlett en rad internationella kontakter med
anledning av uppgifterna om svartfiske av torsk i Barents hav. Fisket i Barents hav regleras av ett
avtal mellan Norge och Ryssland - EU har inga kvoter i området. Att få stopp på svartfisket, som
enligt uppgifter i media utförs av ryska trålare, har länge varit av hög prioritet för den norska
regeringen.
- Uppgifterna om svartfiske är mycket allvarliga eftersom Barents hav håller världens sista starka
torskbestånd. Jag hoppas att Sverige kan bistå den norska regeringen i arbetet, det kan handla om att
utnyttja det svenska EU-medlemskapet för att öka kommunikationen mellan EU och Norge, säger
Ann-Christin Nykvist.
Ann-Christin Nykvist har också skickat brev till EU:s fiskeministrar, och till EU:s
fiskekommissionär vilken uppmanas att ta kontakt med de ryska myndigheterna.
EU:s ministerråd kommer också på svensk begäran att ta upp och diskutera problemet på
ministerrådsmötet den 20 februari i Bryssel.
Medtag presslegitimation!
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Bättre djurskydd för minkar
Regeringen och samarbetspartierna menar att djurskyddet i minkuppfödningen
är otillräckligt. Minkar som hålls för pälsproduktion kan inte i tillräcklig
utsträckning få utlopp för sina naturliga beteenden. Det kan leda till
beteendestörningar och därför, bör reglerna för hållande av mink skärpas.
Regeringen har idag lämnat ett förslag till lagrådet på en förändring av djurskyddslagen som
skärper kraven på minkuppfödning. Enligt djurskyddslagens 4 § ska djur hållas så att de har
möjlighet att utöva sina naturliga beteenden. Minken är ett aktivt, jagande rovdjur med stort
rörelsebehov. Regeringen anser därför att om minken ska hållas i fångenskap måste den få utlopp
för sitt behov av att röra sig, klättra, utöva jaktbeteende och att simma. Därför föreslår regeringen

en ändring i lagen så att kraven på minknäringen specificeras.
- Minkar i bur som inte får tillräcklig stimulans reagerar med stereotypa beteenden, t ex att de
trampar av och an eller gör cirkulerande rörelser och ibland reagerar de med svans och pälsbitning.
Det här stämmer inte med våra värderingar om god djuromsorg, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.
Den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna står bakom förslaget
som inom kort kommer att lämnas som en proposition till riksdagen.
- Det har varit en viktig fråga för Vänsterpartiet och vi är glada för att vi nått målet med bättre
villkor för minkarna, säger Sven-Erik Sjöstrand (v).
Regeringen gör bedömningen att konsekvenserna av kraven blir omfattande för näringen. Förslag
om hur företag som tvingas upphöra med sin verksamhet på grund av kraven ska kompenseras
ekonomiskt kommer regeringen att lämna i samband med att propositionen läggs till riksdagen i
mars.
- Det är mycket tillfredställande att djurskyddslagens krav på att djur ska ha möjlighet till naturligt
beteende förtydligas när det gäller minknäringen, vilket leder till att näringen stegvis kommer att
avvecklas, säger Åsa Domeij (mp).
Sverige blir inte det första landet i Europa som inför strängare krav på minkuppfödning. I
Storbritannien och Österrike har införts förbud mot minkuppfödning för pälsproduktion.
Förslaget föreslås träda ikraft 1 januari, 2007. Men befintliga anläggningar får en övergångsperiod
och ska börja tillämpa de nya reglerna först 2009.
Fakta
Lagförslaget:
Ny paragraf i Djurskyddslagen
4 a § Minkar som föds upp för pälsproduktion skall hållas på ett sådant sätt att deras behov av att
röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis
vara ensamma kan tillgodoses. Minkar skall dessutom ha tillgång till vatten att simma i.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare
föreskrifter om villkor för hållande av mink för pälsproduktion.
Fakta
Pälsdjursnäringen
· Det finns ungefär 180 minkfarmer enligt Sveriges Pälsuppfödares Riksförbund
· Antalet personer sysselsatta direkt i näringen beräknas till 237 (enligt SCB).
· En tredjedel av minknäringen i Sverige finns på Listerlandet i Sölvesborgs kommun, Blekinge.
Dessutom finns den i Västra Götalands, Jönköpings och Skåne län, särskilt kommunerna Skara,
Simrishamn, Falkenberg, Svenljunga, Vaggeryd och Kristianstad.
· Det finns två anläggningar för framställning av foder, en i Sölvesborg och en i Svenljunga.
· Produktionen ligger på 1,3 miljoner skinn per år. Den totala produktionen på världsmarknaden
överstiger 30 miljoner skinn per år.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 57976 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Pressinbjudan: Gränsdragningskommissionen överlämnar
sitt betänkande
Gränsdragningskommissionen överlämnar onsdagen den 15 februari 2006 sitt
betänkande "Samernas sedvanemarker" (SOU 2006:14) till jordbruksministern
Ann-Christin Nykvist.
TID OCH PLATS

Tid: Onsdagen den 15 februari 2006, kl. 11.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Utredningen har haft i uppdrag att klarlägga den yttre gränsen för renskötselområdet. Vidare har
uppdraget varit att klarlägga hur marken inom renskötselområdet skall indelas enligt artikel 14 i
konvention nr 169 av FN:s fackorgan International Labour Organisation (ILO).
Medtag presslegitimation!

KONTAKT

lagmannen Jan Alvå
Särskild utredare
070-878 02 82
Lars Lindblad
Utredningssekreterare
070-205 37 93
lars.lindblad@dom.se
Nyckelord: 57969 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Mer än 30 dödsfall varje år, nu stoppas engångständare som
inte är barnsäkra
Regeringen kommer inom kort att lägga ett förslag om att förbjuda
cigarettändare som inte är barnsäkra i Sverige. Omfattas gör så kallade
engångständare.
Bakgrunden är att tändarna kan orsaka brandolyckor. Olyckor orsakade av att
barn leker med tändare orsakar över 30 dödsfall varje år i Europa, visar en
uppskattning från EU-kommissionen.

EU-kommissionen kommer efter ett beslut i EU:s produktsäkerhetskommitté idag att förbjuda
tändare i EU av engångskaraktär som inte är barnsäkra. Förslaget till beslut grundar sig i
produktsäkerhetsdirektivet. Efter en övergångsperiod på tio månader ska medlemsländerna
säkerställa att de farliga produkterna inte släpps ut på marknaden. Inom kort kommer den svenska
regeringen att ta upp frågan och besluta om ett svenskt förbud.
- Det här en viktig framgång för Sverige. Vi har slagits för detta beslut en längre tid och varit
drivande i frågan eftersom den svenska regeringen prioriterar barnsäkerheten, säger
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Det finns ingen tillförlitlig statistik i Sverige av hur många olyckor som orsakas av barns lek med
tändare. EU-kommissionen hänvisar i underlaget till beslut till en beräkning att det rör sig om
mellan 34 och 40 dödsfall i EU:s 25 medlemsstater och mellan 1 500 - 1 900 olyckor per år.
I USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland finns redan liknande regler som nu införs inom EU.
Förslaget kommer från EU-kommissionen och drivande i processen har den svenska regeringen och
det svenska Konsumentverket varit. De svenska representanterna har argumenterat för att
utvärderingarna från USA klart visat att förbudet där minskat olyckor och bränder orsakade av
cigarettändare.
Beslutet avser engångständare som inte är avsedda att fyllas. Dessa måste enligt beslutet utformas
på ett sådant sätt att små barn inte kan använda dem, exempelvis för att de försetts med en
säkerhetsspärr. Alla så kallade "Novelty lighters", dvs. tändare som liknar leksaker, har ljud-, ljus
eller rörelseeffekter eller som på annat sätt kan locka barn förbjuds. Tillverkarna måste kunna
uppvisa provningsrapporter till berörda myndigheter (i Sverige Konsumentverket) för att intyga att
tändarna är säkra.

KONTAKT

Anders Grönvall
Anders Dölling
Departementssekreterare
08-405 11 59
Nyckelord: 57932 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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Pressinbjudan: Nya förslag på djurskyddsregler för
minknäringen
TID OCH PLATS

Tid: Fredagen den 10 februari kl. 10.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Fredagen den 10 februari håller jordbruksminister Ann-Christin Nykvist en presskonferens
tillsammans med riksdagsledamöter Åsa Domeij (mp) och Sven-Erik Sjöstrand (v) för att presentera
förslaget till nya djurskyddsregler för hållande mink som pälsdjur. Förslagen finns i en

lagrådsremiss som lämnas till lagrådet den 10 februari. Förslagen på ny lagstiftning kommer senare
i mars att lämnas till riksdagen i en proposition.
Medtag presslegitimation!
Välkomna!

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 57833 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Sverige ska driva ett stopp för azofärgämnen i EU
Regeringen börjar nu lägga upp en strategi för arbetet med att driva ett stopp för
azofärgämnen i EU när Kommissionen inom kort påbörjar översynen av
EU-lagstiftningen om tillsatser i livsmedel. Som ett led i det arbetet beslutade
regeringen idag att ge Livsmedelsverket i uppdrag att bedöma och ta fram nya
förslag för användningen av livsmedelstillsatser.
Azofärgämnen kan orsaka nässelfeber och astma hos överkänsliga personer. Azofärgämnen finns
bl.a. i godis och läsk. Sverige har tidigare försökt införa nationella restriktioner mot användningen
men har misslyckats att få dessa godkända av EU. Nu planerar regeringen istället ett offensivt
arbete med att få tillstånd för en förändring av EU:s regler.
- Vi kommer att med kraft påverka de andra medlemsländerna att komma till samma slutsats som vi
har gjort. Nämligen att nyttan med azofärgämnena inte på något sätt överväger riskerna, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist som i sitt "matmanifest" som publicerades i somras slog
fast att hon aktivt ska driva ett förbud av azofärgämnen.
Livsmedelsverket har idag fått i uppdrag av regeringen att
· bedöma konsumenternas intag av azofärgämnen
· bedöma vilka livsmedelstillsatser som konsumenter får i sig nära gränsen för det accepterade
dagliga intaget
· allmänt se över de gemensamma reglerna och kriterierna som gäller idag i EU
· ge förslag på hur de skulle kunna förändras med tanke på hur vi lever och äter idag
Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni och materialet kommer att ligga till grund för en svensk
strategi och inspel till EU-kommissionen vid de kommande förhandlingarna.
EU-kommissionen börjar i senare i år arbetet med att förändra EU-lagstiftningen kring
livsmedelstillsatser. I det arbetet görs nya vetenskapliga bedömningar av tillsatserna. Det arbetet
görs av den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och planeras vara klart innan
året är slut.
Azofärgämnen
Azofärgämnena är syntetiska, det vill säga är framställda kemiskt. Azo är en kemisk beteckning på

en dubbelbindning mellan två kväve atomer ( -N=N- ).
Det finns tusentals ämnen i azo-gruppen, varav många har färgegenskaper men bara ett fåtal är
godkända som tillsater i livsmedel. Till exempel:
E 102 tartrazin (gult), E 110 para-orange (gult-orange), E 122 azorubin (rött), E 123, amarant (rött)
E 124, nykockin (rött), E 129, allurarött AC (rött) E 151, briljantsvart BN (svart) E 155, brun HT
(brunt), E 180, litolrubin (rött)
Färgen E 123 får bara användas till fiskrom och till spritdrycker och färgen E 180 bara till ätbar
ostskorpa. De andra azofärgerna får användas till nästan alla livsmedel som får färgas: det kan vara
drycker (men ej saft), glass, godis, konditorivaror, desserter, sylt, marmelad, soppor, såser, senap,
frukt- och grönsaksberedningar, smaksättningspreparat, snacks och kosttillskott. På
ingrediensförteckning står vilka ämnen som ingår. Först ska det stå "färgämne" och sedan E-numret
på varje färg eller namnet på varje färg.
Oförpackade livsmedel har ingen ingrediensförteckning. Den som säljer oförpackade livsmedel utan
ingrediensförteckning bör kunna upplysa om vad som finns i ett visst livsmedel.
Personer med överkänslighetsreaktioner eller allergier kan reagera på mycket små mängder av
azofärger. Symtomen är oftast hudutslag. Främst barn drabbas.
Nyckelord: 57824 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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Djurskydd vid hästavel
Utredningen om Djurskydd vid hästavel har idag tisdagen den 7 februari lämnat
sitt delbetänkande Djurskydd vid hästavel SOU 2006:13 till jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.
Utredningen har haft till uppgift att analysera hur djurskyddet bör beaktas vid hästavel. Utredningen
skulle också, om det visade sig finnas behov, lämna förslag på en ytterligare reglering i författning
utöver nuvarande djurskyddslagstiftning för att tillgodose djurskyddet vid hästavel.
Från den 1 december 2005 har regeringen upphävt bemyndigandet för Jordbruksverket att
föreskriva att hingstar får användas till avel endast om de har avelsvärderat. Numera finns således
inget krav i författning på att en hingst skall vara avelsvärderad.
Det finns dock fortfarande möjlighet för organisationer att anordna avelsvärderingar. I Sverige finns
för närvarande fyra godkända avelsorganisationer: Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet,
Svenska Islandshästförbundet och Svenska Travsportens Centralförbund.
I svensk författning finns bestämmelser som säger att avel med sådan inriktning att den kan
medföra lidande för djuren är förbjuden men vi vet mycket lite om vilka defekter som är ärftliga hos
hästar.
Utredningens förslag
· Tillsätt en vetenskaplig utredning som inventerar och sammanställer de ärftliga missbildningar och
defekter som vi idag vet är ärftliga hos häst
· Djursjukmyndighetens lista som anger ärftliga defekter hos häst, som medför avelsförbud,
uppdateras så att listan endast innehåller de defekter som vi verkligen vet är ärftliga
· Utöka veterinärernas skyldighet att rapportera inom ramen för djursjukdata så att även ärftliga
defekter hos häst skall rapporteras av veterinär till Jordbruksverket

· Jordbruksverket skall informera Djurskyddsmyndigheten om en inrapporterad ärftlig defekt hos en
hästras har ökat.
· Djurskyddsmyndigheten bör i dessa fall informera avelsorganisationerna och respektive
rasförening om förändringen
· Djurskyddsmyndigheten bör också informera den lokala tillsynsmyndigheten om en ärftlig defekt
ökat inom en hästras. För att underlätta den lokala tillsynen bör Djurskyddsmyndigheten
sammanställa bilder och textmaterial som beskriver den aktuella missbildningen, det bör medföra
en ökad uppmärksamhet efter den ärftliga defekten i den löpande tillsynen
· Prioritera den forskning på häst som avser ärftliga defekter och forskning som syftar till att
kartlägga hästens genuppsättning.
Den föreslagna modellen kommer enligt utredningen att medföra att vi får sammanställt vilka
defekter som är ärftliga hos häst. En sådan sammanställning av aktuell kunskap är enligt
utredningen nödvändig för att upprätthålla en god djurhälsa hos häst. Samtidigt ger enligt
utredningen en sådan sammanställning en god grund för framtida forskning på området. Ett
forskningsområde som utredningen bedömer bör prioriteras är kartläggningen av hästens
genuppsättning. En del resurser som idag läggs på att hitta behandlingar av vissa sjukdomar skulle,
med en ökad kunskap om ärftliga defekter, eventuellt kunna läggas på att i stället hitta orsaken till
sjukdomen. Om orsaken till en sjukdom är en ärftlig defekt kan sjukdomen kanske istället fås bort
genom en förbättrad avel.

KONTAKT

Madeleine Emmervall
Särskild utredare
08-55036207
070-4718018
Nyckelord: 57712 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Samefolkens dag
Idag på samefolkens dag så kommenterar sameminister Ann-Christin Nykvist
samernas situation i Sverige.
- Samernas är ett ursprungsfolk i Sverige. Det är en tillgång för vårt land att ha ett ursprungsfolk.
Men det är också förpliktigande, säger Ann-Christin Nykvist.
På samefolkens dag vill hon lyfta fram tre viktiga förändringar som bidrar till en utveckling av
samernas situation och rättigheter.
- För det första har det internationellt inom FN tagits väsentliga steg mot förstärkta rättigheter för
ursprungsfolk. För det andra har samerna i Sverige genom inrättandet av sametinget fått en bra
representativ röst i det svenska samhället och inom kort kommer vi att lägga en proposition på
riksdagens bord som utökar Sametingets inflytande. För det tredje är det synen på miljö och
utveckling. Samernas syn på våra knappa resurser och på hur vi ska hantera dem blir allt mer
gångbar i ett samhälle med ett växande intresse för att skapa en hållbar utveckling, säger
Ann-Christin Nykvist.

Den alltjämt brännande frågan för samerna är när Sverige ska ratificera ILO:s konvention om
ursfolks rättigheter.
- Jag tycker att Sverige som rättsstat och ett land som internationellt framhåller betydelsen av
respekt för mänskliga rättigheter, måste klara av att skriva under en internationell konvention om
urfolks rättigheter. Men ett beslut i en fråga av sådan stor betydelse måste vara väl förankrat hos
såväl den samiska befolkningen som hos andra berörda grupper. Ett omfattande utredningsarbete
pågår därför för att få ett underlag för en ny modern samelagstiftning. Det går inte att ta miste på
regeringens ambition när det gäller samisk kultur och samiskt samfundsliv, säger Ann-Christin
Nykvist.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 57675 Demokrati och mänskliga rättigheter Ann-Christin Nykvist
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Pressinbjudan: Ann-Christin Nykvist testar ekologiska
maträtter anpassade för storhushåll
Onsdagen den 8 februari inviger matminister Ann-Christin Nykvist
Kocklandslagets projekt Ekologiskt och Nyttigt i riksdagsrestaurangerna.
TID OCH PLATS

Tid: Onsdag den 8 februari, kl.13.30-15.30
Plats: Riksdagsrestaurangen, Riksdagshuset, Stockholm
Kocklandslagets vill med projektet öka medvetandet om ekologiska råvaror och bygga upp ett
koncept med ett antal recept som klara kalkylen för servering i företagsrestauranger och liknande
miljöer. Kocklandslaget har av Jordbruksverket fått pengar till projektet vars syfte är att utveckla ett
koncept för ekologisk och nyttig mat för storköksmiljö.
Kl.13.30 inledningstalar Ann-Christin Nykvist. Därefter berättar Svenska Kocklandslagets lagledare
Krister Dahl om hur de nya ekologiska rätterna har kommit till.
Medtag presslegitimation!

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 57626 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Sameminister Ann-Christin Nykvist besöker Jokkmokks
marknad
Den 1 - 3 februari besöker sameminister Ann-Christin Nykvist Jokkmokks
marknad och deltar i bl.a. Röda korsets seminarium Sverige, samerna och
folkrätten.
Onsdag 1 februari
kl.13.00 Seminariet Sverige, samerna och folkrätten inleds.
ca kl.15.30 Ann-Christin Nykvist talar
ca. kl. 16.00 Ann-Christin Nykvist deltar i seminariets panelsamtal.
Plats: Sparbanksalen i Ája, Ájtte, Jokkmokk.
Kl.17.00 En pressträff med föredragshållarna och Ann-Christin Nykvist hålls i Kempesalen i Ája,
Ájtte.
Torsdag 2 februari
Kl.16.45 bjuder Ann-Christin Nykvist på renkött i ett stånd på marknadsplatsen och talar om
renkött som småskalig livsmedelsprodukt.

KONTAKT

Anders Grönvall
Anna Ullström
Politisk sakkkunnig
08-405 10 48
070-565 10 48
Nyckelord: 57081 Demokrati och mänskliga rättigheter Ann-Christin Nykvist
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Fiskeminister Ann-Christin Nykvist tar internationella
kontakter efter svartfiskeavslöjanden
Med anledning av TV4:s uppmärksammade avslöjanden om svartfiske av torsk
i Barents hav så har fiskeminister Ann-Christin Nykvist beslutat om åtgärder
för att ta upp frågan internationellt.
TV-programmen från TV4 har påstått att ryska fisketrålare fiskar betydligt över sina

torskfiskekvoter och de företag som handlar med fisken är införstådd med detta.
- Barents hav har det sista starka torskbeståndet i världen - om det nu hotas av rovfiske, är det
givetvis mycket allvarligt och jag som fiskeminister har ett ansvar att nu agera, säger Ann-Christin
Nykvist.
De kvoter det handlar om är kvoter som Norge och Ryssland i ett avtal länderna emellan kommit
fram till. Men EU berörs eftersom mycket av torsken landas i hamnar i unionen.
- Jag kommer nu att skicka brev till mina kollegor i EU för att göra dem uppmärksamma på frågan
och se hur vi kan förbättra kontrollen i våra hamnar för att hjälpa de norska och ryska
myndigheterna att stävja denna brottlighet, säger Ann-Christin Nykvist.
- Jag kommer också att skriva ett brev till EU-kommissionen och begära att de kontaktar de ryska
myndigheterna, säger Ann-Christin Nykvist.
Den svenska regeringen kommer också att begära att frågan tas upp på nästa ministerrådsmöte med
EU:s fiskeministrar som är i mitten av februari.
- Jag ska också bjuda in min norska kollega Helga Pedersen till ett möte för att höra hur Sverige kan
hjälpa till och för att informera henne om hur de svenska konsumenterna ser på problemet samt få
initierad in formation om hur de norska myndigheterna arbetar. Jag hoppas att Sverige kan spela en
roll i att vara pådrivande för att öka kontakterna mellan EU och Norge och Ryssland. Jag tror det är
så vi kan komma åt denna brottslighet, säger Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 56873 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Nya lagar om livsmedel och foder m.m. föreslås - Fortsatt
fritt fram för förskolebarn att delta i matlagning
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ett stort antal lagar inom områdena
för livsmedel, foder, djurskydd och djurhälsa ska göras om för att anpassas till
de nya EU-reglerna som började gälla den 1 januari i år. Regelverket ska bli
enklare och flexiblare och förslagen om finansiering av den offentliga
kontrollen betyder en större likställdhet för företag på olika håll i landet.
I lagrådsremissen finns förslag på fyra nya lagar som ersätter de nu gällande lagarna om livsmedel,
foder, provtagning på djur och kontroll av husdjur. Dessutom föreslås ändringar i ytterligare lagar
inom områdena för bland annat djurhälsa och djurskydd. Bakgrunden till förändringarna av den
svenska lagstiftningen är att EU:s så kallade kontroll- och hygienpaket började gälla den 1 januari i
år. De nya EG-förordningarna innebär att det inom EU finns samma grundkrav på livsmedels- och
fodersäkerhet samt offentlig kontroll.
- I de EU-länder där man tidigare kanske inte tagit lika allvarligt på kraven att förhindra
smittspridning av salmonella och andra sjukdomar som kan smitta människan via maten skärps nu

kraven rejält. Detta gynnar de svenska konsumenter som köper mat från andra EU-länder. Det
gynnar dessutom de svenska livsmedels- och foderproducenter som redan håller en hög säkerhet de kan nu konkurrera på likvärdiga villkor, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin
Nykvist.
Målet med kontroll- och hygienpaketet är gemensamma regler inom EU för hela livsmedelskedjan "från jord till bord" ("from farm to fork"). De nya EG-förordningarna innebär också en förenkling
och modernisering av de äldre EG-bestämmelserna. En grundläggande princip är att det är
företagaren som har ansvar för de produkter som tillverkas. De offentliga kontroller som ska
genomföras enligt EG-bestämmelserna ska vara riskbaserade - dvs. högre risk noggrannare kontroll
och lägre risk mindre omfattande kontroll.
I den lagrådsremiss som regeringen nu lämnat över, föreslås att den svenska lagstiftningen anpassas
till redan beslutade EG-förordningar. Det innebär att flertalet regler som finns i den nu gällande
lagstiftningen tas bort, eftersom motsvarande regler numera finns i den direkt gällande EG-rätten
(EG-förordningarna).
- Kraven på livsmedels- och fodersäkerhet och djurhållning är i princip samma som i dag i Sverige,
men reglerna blir mycket mer flexibla och moderna vilket gynnar entreprenörskap och
nyföretagande, säger Ann-Christin Nykvist.
Avgifterna för den offentliga kontrollen kommer att bli mer enhetliga i landet när det gäller
djurskydds- och foderkontrollen. De centrala myndigheterna kommer att vägleda kommunerna om
hur avgifterna ska beräknas. Det nya avgiftssystemet innebär en större central styrning av avgifterna
för djurskydd och foder än i dag. Den offentliga kontrollen föreslås blir riskbaserad och avgiften
kommer att bygga på risknivån av företagarens verksamhet. Som systemet är utformat i dag betalar
alla företag i en kommun samma avgift oavsett hur många kontrollbesök de får. Ett företag som har
en god egenkontroll utan anmärkningar får med det nya avgiftssystemet således en lägre avgift.
Diskussioner har förts hur förskolorna ska klara de nya kraven på livsmedelshygien. Oro har
uttryckts för att förskolebarn skulle stoppas från att delta i matlagning i undervisningssyfte.
- Vi har tagit hand om problemet med förskolan och de nya reglerna ska inte förändra barnens
möjligheter att delta i matlagning, säger Ann-Christin Nykvist.
En förändring är dock att alla förskolor nu omfattas av regelverket om offentlig kontroll. Tidigare
fanns en gräns på två avdelningar.
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Jaktförordningen ska ge rätt att döda rovdjur för att skydda
tamdjur
Regeringen har idag fattat två viktiga beslut angående den svenska
rovdjurspolitiken. En särskild utredare ska analysera effekterna av
rovdjursstammarnas utveckling och paragraf 28 i jaktförordningen ska ändras
så att tamdjursägare eller den som har ägarens uppdrag får rätt att i försvar av
tamdjur döda ett rovdjur som kommit in i ett hägn.
Förslaget till förändring av jaktförordningen presenterades i höstas och efter att remissinstanserna
ställt sig positiva till ändringen har regeringen idag fattat beslut om ändringen av jaktförordningens
28:e paragraf. Den nya förordningen börjar gälla den 1 mars.
- Det var inte en dag för tidigt att vi kom fram till detta beslut. Jag är väldigt glad att det kan
presenteras idag, det har varit svåra frågor att lösa, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Den idag beslutade lydelsen i jaktförordningen innebär en avsevärd förändring jämfört med den
nuvarande paragrafen. Kravet som fanns i den gamla lydelsen av förordningen att rovdjuret redan
ska ha angripit ett tamdjur försvinner. Inom inhägnat område kommer det nu att räcka med att det
finns skälig anledning att befara att rovdjuret ska anfalla tamdjuren och att jägaren försökt skrämma
rovdjuret för att det ska kunna dödas.
Utanför inhägnat område gäller samma regler som tidigare, då kan rovdjuret endast dödas direkt
efter att det angripit ett tamdjur.
Nu fortsätter regeringskansliet arbetet med den del av förordningstexten som rör situationer när t ex
en varg anfaller en fritt strövande jakthund eller fäbobrukets djur.
- Vi utlovade att inleda försök med regionalt inflytande och vi har sagt att vi ska arbeta för att hitta
ett rättssäkert sätt att skydda även jakthundar och fäbobrukets djur. Formerna för försöket avser vi
att presentera inom kort och det ska genomföras i särskilt rovdjurstäta områden. Försöket ska
givetvis bli föremål för en noggrann uppföljning och utvärdering, säger Ann-Christin Nykvist.
En ny bestämmelse (36 a §) införs också i jaktförordningen. Den innebär att ett rovdjur som skjutits
inte får flyttas utan tillstånd av polismyndigheten.
Faktaruta:
Nuvarande lydelse i förordningen:
28 §
Har en björn, varg, järv eller lo angripit och skadat eller dödat tamdjur och finns det skälig
anledning att befara ett nytt angrepp, får tamdjurets ägare eller vårdare utan hinder av fredning eller
bestämmelserna i 9 § döda det angripande djuret, om det sker i omedelbar anslutning till angreppet.
Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpark.
Jakt som avses i första stycket får ske på annans jaktområde.
Den nya lydelsen i förordningen:
28 §
Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning
att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.
Rovdjur som avses i första stycket får dödas för att skydda ett tamdjur
1. av tamdjurets ägare eller vårdare om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på
tamdjuret, dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat
tamdjur och det inte går att avvärja det befarade angreppet genom att skrämma bort rovdjuret eller
på annat lämpligt sätt,
2. av tamdjurets ägare eller vårdare om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för

skötsel av tamdjuret, om det finns skälig anledning att befara att rovdjuret där angriper tamdjuret
och det inte går att avvärja det befarade angreppet genom att skrämma bort rovdjuret eller på annat
lämpligt sätt.
Åtgärder enligt första och andra styckena får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna
i 9 §. Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpark.
Naturvårdsverket skall fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av andra
stycket försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess
naturliga utbredningsområde. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet skall verket genast
anmäla detta till regeringen.
36 a §
Den som i sådant fall som avses i 28 § har dödat ett djur får inte flytta djuret utan medgivande från
polismyndigheten.
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Presskonferens om jakt och rovdjur
TID OCH PLATS

Tid: Torsdagen den 19 januari, kl. 11.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm
Miljöminister Lena Sommestad och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist presenterar aktuella
beslut kring jakt- och rovdjursfrågor. På presskonferensen deltar också regeringens särskilde
utredare som ska utreda effekterna av rovdjursstammarnas utveckling.
Medtag presslegitimation
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Jordbruksdepartementet

Jakt och fiske i samverkan
Jakt- och fiskerättsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande "Jakt och fiske
i samverkan" (SOU 2005: 116) till statsrådet Ann-Christin Nykvist.
Särskild utredare har varit f.d. generalsekreteraren Sören Ekström.
Utredningens uppdrag är delat i två huvuddelar. Dels att så långt som det är möjligt klarlägga
grunderna för och omfattningen av samebymedlemmars och markägarnas jakt- och fiskerätt i
lappmarkerna och på renbetesfjällen. Dels att söka samförståndslösningar och samarbetsmöjligheter
mellan samebymedlemmar och markägare.
Utredningens juridiska analys visar att jakt- och fiskerätten till den aktuella marken är delad mellan
samebymedlemmar och markägare. Jakt- och fiskerätten är jämnt fördelad mellan markägare och
samebymedlemmar på marken ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Nedanför
odlingsgränsen är samebymedlemmarnas andel av jakt- och fiskerätten mindre än markägarens.
En grundläggande slutsats är att problemen med jakt- och fiskerätten endast kan lösas genom en
samverkan i form av en gemensam förvaltning. Redan genom att denna rätt är delad är en sådan
samverkan ofrånkomlig. Denna samverkan bör utövas av dem som äger rätt till jakt och fiske i
området, dvs. samebymedlemmar och markägare.
Den gemensamma förvaltningen skall enligt utredningens förslag ske i ett tiotal
samverkansföreningar vid vilkas stämma parterna har halva röstetalet var ovanför odlingsgränsen
samt på renbetesfjällen och där markägarna har majoritet nedanför odlingsgränsen. Föreningens
styrelse skall utses av årsmötet efter förslag från parterna. Beträffande ordförandevalet föreslås krav
på kvalificerad majoritet.
Tillkomsten av samverkansföreningarna innebär en betydande decentralisering av beslutsrätten från
länsstyrelserna. Föreningarna skall svara för det direkta beslutsfattandet i fråga om den lokala jaktoch fiskeutövningen. Samverkansföreningen blir också det rättssubjekt som upplåter jakt- och
fiskerätten efter medlemmarnas önskemål. Länsstyrelsen skall se till att föreningarna kommer till
stånd och därefter vara ett tillsyns- och stödorgan för dem.
Utredningen föreslår ingen samverkan för vinterbetesmarken. Den utgörs av mycket stora områden
i lappmarkerna nedanför odlingsgränsen. Ägarbilden är splittrad. Många fysiska personer äger
mindre markområden. En tvingande samverkan över dessa stora områden framstår inte som
ändamålsmässig.
En viktig förutsättning för att de problem som finns skall kunna lösas är dock att även andra ortsbor
än samebymedlemmar eller markägare skall kunna behålla omfattande jakt- och fiskemöjligheter i
fjällen. Jakt och fiske är för denna grupp av mycket stor betydelse, i många fall avgörande för deras
livskvalitet och val av bostadsort. Därtill kommer besökares önskemål om tillgång till jakt och fiske
i fjällen, något som också kan ge direkta eller indirekta inkomster och förbättringar av
infrastrukturen för den lokala befolkningen, såväl samebymedlemmar och markägare som övrig
ortsbefolkning. En slutsats av detta är att det är nödvändigt att ortsbor som inte är markägare eller
samebymedlemmar kan få insyn i och möjlighet att på olika sätt påverka utvecklingen.
Utredningen lägger inte fram några förslag som innebär förändringar i lagstiftningen om
skyldigheten att upplåta småviltsjakt och handredskapsfiske under vissa givna förutsättningar. Den
reform som trädde i kraft 1993 kvarstår alltså med ett oförändrat innehåll.
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Sverige vill ha högre krav på djurhälsa i EU
Den gemensamma djurhälsopolitiken i EU behöver en högre ambitionsnivå än
tidigare. Det kräver den svenska regeringen i ett brev till EU kommissionen
inför översynen av djurhälsopolitiken som nu påbörjas.
- Vi har arbetat långsiktigt och målmedvetet i Sverige med djurhälsa och säkrare mat. Nu vill vi att
hela EU ska gå samma väg, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Kommissionen inleder nu en översyn av djurhälsopolitiken. Det svenska ställningstagandet som
alltså skickas till kommissionen har tagits fram efter samråd med flera organisationer, t ex LRF,
Sveriges veterinärförbund, Sveriges grisproducenter, Sveriges nötköttsproducenter och Svensk
fågel. Bakgrunden är att Sverige har stränga regler både vad det gäller djurhälsa och vad det gäller
säker mat och Sverige driver i EU i flera sammanhang att de gemensamma reglerna ska närma sig
de svenska.
I brevet tas ett flertal aspekter på djurskydd och djurhälsa upp. Sverige menar bland annat att
incitamenten för både nationer och enskilda djurägare att bedriva en bra djurhälsa måste bli
starkare. Djurägare som arbetar på ett föredömligt sätt och utför förebyggande åtgärder ska belönas
ekonomiskt för detta.
Den svenska regeringen konstaterar också att vetenskapliga data visar att den omfattande
transporten av levande djur som sker inom unionen är en mycket stor riskfaktor för spridning av
smittsamma djursjukdomar. Sverige kräver att åtgärder bör vidtas för att minska transporter med
levande djur. Det handlar också om att minska riskerna genom att sluta med att samla djur på
marknader och auktioner i samband med försäljning.
Det behöver definieras tydligare i EU-regelverket vid vilka sjukdomsutbrott som det allmänna ska
besluta om särskilda åtgärder. Det kan t.ex. handla om zoonoser (djursjukdomar som smittar
människor salmonella, fågelinfluensa m.fl.), djursjukdomar som mycket lätt smittar mellan gårdar
och sjukdomar som kan få stor spridning utan att upptäckas m.fl.
Sverige vill också att det även i fortsättningen ska vara möjligt för ett medlemsland att ha strängare
regler än de gemensamma vilka alltså bör vara så kallade minimiregler.
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Pressinbjudan: Jakt- och fiskerättsutredningen överlämnar
sitt slutbetänkande
Jakt- och fiskerättsutredningen överlämnar tisdagen den 17 januari sitt
slutbetänkande Jakt och fiske i samverkan (SOU 2005:116) till
jordbruksministern Ann-Christin Nykvist.
TID OCH PLATS

Tid: Tisdagen den 17 januari kl. 11.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Utredningen har haft i uppdrag att så långt som möjligt klarlägga grunderna och omfattningen av
samebymedlemmars och markägarnas jakt- och fiskerätt i lappmarkerna och på renbetesfjällen.
Vidare har uppdraget varit att söka samförståndslösningar mellan samebymedlemmar och
markägare.
Medtag presslegitimation.
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Bonden som företagare betonas allt mer, sa
jordbruksministern i tal idag
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist talade på det Skånska lantbrukets
framtidsdag idag i Höör inför cirka 1200 åhörare. Hon betonade att den gröna
näringen kommer att fortsatt vara viktig för Sverige och att ett
konkurrenskraftigt jordbruk och en levande landsbygd med ett öppet landskap
är målen för den jordbrukspolitik som den socialdemokratiska regeringen
driver.
- Men vi kan inte bara köra i gamla hjulspår. Förändringstakten är hög och vi måste på olika sätt
anpassa oss till nya villkor och anta nya utmaningar, sa jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
- Min bild av framtiden är att de förändringstendenser som vi ser idag kommer att förstärkas. Ökad
världshandel och fortsatt reformering av EU:s jordbrukspolitik innebär att våra jordbruksföretag
kommer att välja olika vägar. Vi kommer att ha effektiva, specialiserade produktionsjordbruk som
verkar i större enheter. Men vi kommer också att ha ett stort antal företag som diversifierar sin
produktion med basen i de areella näringarna. Företagen kommer inte bara att producera mat utan
också förnybar energi och tjänster. Den huvudsakliga avsättningen kommer att ske på
hemmamarknaden men exporten kommer att växa i betydelse. Att bonden är företagare kommer att
betonas allt mer, sa Ann-Christin Nykvist vidare i talet.
Hon kunde också berätta om nya glädjande siffror kring livsmedelsexporten.
- Summeringen för 2005 ser mycket bra ut med en ökningstakt på 10 procent, dvs. i klass med
2004. Livsmedelsexporten har ungefär tredubblats under de senaste tio åren, sa Ann-Christin
Nykvist.
Men de nya affärsmöjligheterna för det svenska lantbruket finns inte bara på livsmedelsområdet. En
framtidsbransch för jordbruket är energiområdet, hävdade jordbruksministern.
- Jag kan berätta att en proposition som möjliggör en ökad inblandning av RME i dieselolja
kommer att lämnas till riksdagen under våren. Regeringen driver även inom EU en ökad frivillig
inblandning av etanol i bensin från dagens 5 procent till 10 procent, sa Ann-Christin Nykvist.
En viktig fråga under våren blir arbetet med det nya miljö-och landsbygdsprogrammet.
Jordbruksministern kunde i sitt tal idag lugna många som varit oroliga för hur det skulle bli med
miljöersättningarna i det nya programmet:
- Programmet kommer att ha en hög miljöambition för att skapa ett rikt odlingslandsskap, få bort
övergödningen och skapa en giftfri miljö, sa Ann-Christin Nykvist.
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Sverige satsar på matexport till Tyskland
Svensk livsmedelsexport har de senaste åren rönt framgångar och regeringen
gör nu ytterligare satsningar för att stötta en ökad export. En del i det är att
upprätta en svensk paviljong på en av Europas största livsmedelsmässor, Grüne
Woche i Berlin. Sveriges jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer att
vara på plats och inviga den svenska paviljongen.
Grüne Woche pågår den 13 januari och Sverige deltar med en paviljong och ett antal företag som
representerar både svensk livsmedelsindustri och turistnäring. Media är välkomna att delta på
presskonferensens med jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på plats under mässans första dagar
då hon bland annat inviger den svenska paviljongen och delar ut priset "Årets köttdisk".
Livsmedelsexporten till Tyskland har sedan EU-medlemskapet ökat med över en miljard kronor.
Framgångarna har varit tydliga på den tyska marknaden. Regeringen bedömer att det finns
ytterligare potential att utnyttja. I regeringsförklaringen 2005 slogs också fast att exporten ska
främjas.
Syftet med deltagandet i Grüne Woche är bland annat att stärka kundrelationerna för produkterna
som redan finns på marknaden samt att introducera nya svenska produkter för de tyska
konsumenterna. Sveriges paviljong finns i Hall 11:2 vid ingången från Übergang kleiner Stern.
Klockan 13.30 fredagen den 13 januari inviger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist den svenska
paviljongen och direkt efter invigningen hålls en presskonferens.
Mässan hålls på "Messe Berlin".
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist talar på Skånska
lantbrukets framtidsdag i Höör
TID OCH PLATS

Tid: Måndagen den 9 januari, kl.09.30
Plats: Jägersbo, Höör
Den 9 januari talar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på Skånska lantbrukets framtidsdag i
Höör i Skåne. Hon kommer i sitt tal att ta upp flera aktuella frågeställningar kring lantbruket i
Sverige och framtiden.
Jordbruksministern deltar även i en paneldebatt där också Mogens Granborg vice president

Danisco, Åke Modig VD Swedish Meats, Birgitta Johansson-Hedberg VD Lantmännen, Lars-Göran
Pettersson ordf. LRF, Hans Wennberg FöreningsSparbanken, Åsa Odell LRF Skåne och Hans
Johansson ordf. Skånemejerier finns med.
En presskonferens med paneldebattsdeltagarna arrangeras kl. 9.30.
Framtidsdagen inleds kl. 10.30.
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist deltar i
arrangemang till minne av stormen Gudrun
TID OCH PLATS

Tid: Söndagen den 8 januari, kl.19.30-20.30
Plats: Ljungby torg, Ljungby
Den 8 januari, ett år efter stormen Gudruns härjningar i Sydsverige arrangeras flera aktiviteter i
Ljungby i Småland. Vid en ceremoni kl. 19.30 uppförs ett verk med musik och ljus som ska
förmedla upplevelsen av stormen. Jordbruksministern medverkar och talar på ceremonin om
innebörden av katastrofen och skogs- och jordbrukets betydelse för framtiden.
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Regeringen presenterar satsning på hästsektorn
Regeringen har idag presenterat en satsning på hästnäringen i Sverige. Hästen

är en viktig del i många jordbruksföretag och en växande gren i småföretagande
på landsbygden. 15 miljoner satsas på åtgärder för att stimulera och utveckla
företagande, forskning inom hästområdet och till ett projekt för att främja
säkerheten inom hästsport och ridning.
- Hästsektorn är viktig för lantbruket eftersom den skapar utvecklingsmöjligheter för många
jordbruksföretag på landsbygden och även skapar efterfrågan på foderproduktion i jordbruket, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Jordbruksverket får sex miljoner som ska användas till att främja livskraftigt hästföretagande. De
åtgärder som diskuteras är bl. a. en analys av näringens fördelar, att organisera ett nätverk av
hästföretagare, insatser som stödjer utveckling av hästturistföretag, utbildning och
kompetensutveckling bland företagare, att ta fram förslag för att stimulera ridskoleverksamheter
m.m.
FORMAS får sju miljoner för forskning inom hästområdet. Fem miljoner ska användas i projekt
som samfinansieras med näringen som ska avsätta lika mycket. Formas ska tillsammans med
Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande ta fram ett gemensamt program för forskning
inom hästområdet.
Konsumentverket får två miljoner till verksamheter som gynnar utvecklingen av säkerhetsfrågor
inom hästsport och ridning, speciellt med inriktning på barn och ungdomar. T.ex. kan det handla om
lokala projekt där kommuner, lokala LRF-avdelningar, Ridsportförbundets sektioner eller andra
organisationer samarbetar för att förbättra säkerheten på hästgårdar och ridskolor.
De 15 miljonerna i satsning på hästnäringen är en del av de medel från handelsgödsel och
bekämpningsmedelsskatterna, som regeringen tidigare meddelat ska återföras till de gröna
näringarna.

KONTAKT

Anders Grönvall
Agneta Norgren
Departementssekreterare
08-405 40 69
Nyckelord: 55772 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2006-01-02
Jordbruksdepartementet

Pressträff: Regeringen presenterar satsning på hästsektorn
TID OCH PLATS

Tid: Onsdagen den 4 januari, kl.10.00
Plats: Jordbruksdepartementet, Fredsgatan 8
Det finns ca 250 000 hästar i Sverige. Det gör Sverige till ett av Europas mest hästtäta länder sett
till antal hästar per invånare. Ungefär en halv miljon svenskar utövar hästsport aktivt. Sektorn är

jordbrukets femte största inkomstkälla och omsätter ca 18 miljarder per år.
Regeringen vill nu stimulera sektorn ytterligare med en satsning på forskning och företagande kring
hästnäringen i Sverige. Välkomna till en pressträff med jordbruksminister Ann-Christin Nykvist där
satsningen presenteras.
Medtag presslegitimation.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 55696 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-12-22
Jordbruksdepartementet

Avtal om fisket i Västerhavet 2006 klart
EU:s fiskeministrar beslutade i natt om ny reglering för fisket i Nordsjön,
Skagerrak och Kattegatt. Liksom i samband med beslutet för Östersjön tidigare
på dagen protesterade Sverige mot att antalet dagar då fiske tillåts inte minskat
tillräckligt. Syftet är att ge torsken ökad möjlighet att återhämta sig.
Antalet dagar som fiske tillåts skulle enligt kommissionens första förslag inför mötet minskas med i
genomsnitt 15 procent för torskfisket i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Men i slutförhandlingen
ökades antalet fiskedagar och minskningen blev bara mellan 5 och 10 procent jämfört med förra
året.
- Torsken i Västerhavet bevaras bäst genom att vi minskar på antalet fiskedagar eftersom en
väsentlig del av torskens dödlighet sker när torsk fiskas upp tillsammans med annan fisk och slängs
överbord, säger Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
För den hotade torsken beslutades om en reducering av kvoten med 15 procent i enlighet med det
avtal som redan tecknats med Norge. För att skydda torsken sänks också kvoterna lika mycket för
de fiskarter som fiskas i kombination med torsk: kolja, gråsej, vitling och rödspotta.
En framgång i förhandlingen blev att Sverige fick en ny kvot på 12 000 ton för 2006 för blåvittling.
- Det är viktigt för framtiden för de svenska fiskarna att vi nu fått en fiskerätt för blåvittling säger
Ann-Christin Nykvist.
I avtalet med Norge fick Sverige två stora framgångar. Dels försvann den regel i avtalet som
begränsade svenska fiskares möjlighet att fiska makrill på norskt vatten. Nu har Sverige liksom
övriga EU-länder att fiska hela sin makrillkvot i norska vatten. En annan framgång i den
förhandlingen var att svenska fiskare fick tillträde till den norska zonen för att fiska
atlanto-skandisk sill ("islandssill"). Eftersom denna sill är av bättre kvalitet och eftersom den nu kan
landas i norska hamnar så innebär det åtskilliga miljoner i ökade intäkter för svenska fiskare.

KONTAKT

Anders Grönvall

Anna Larson
Kansliråd
08-405 12 41
Nyckelord: 55572 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-12-21
Jordbruksdepartementet

Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist: "Jag känner
en stor oro för framtiden för torsken"
EU:s fiskeministrar beslutade idag om nya kvoter och begränsningar för fisket i
Östersjön. Den svåra knäckfrågan har varit hur mycket torskfisket skulle
begränsas i östra delen av Östersjön (öster om Bornholm) och de nya kvoterna
som beslutats är långt över de som Sverige föreslagit och som forskare på
Internationella Havsforskningsrådet rekommenderat.
- Jag är djupt besviken. Jag känner en stor oro för framtiden. Vi är skyldiga kommande generationer
att agera för att hindra en kollaps av torskbeståndet i Östersjön. Jag tycker inte att det här är ett
ansvarsfullt beslut, säger Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
Sverige röstade nej till förslaget men det stöddes slutligen av en kvalificerad majoritet av länder och
gick således igenom. Beslutet innebär en höjning av fiskekvoten för torsk i det känsliga östra
beståndet, från dagens 39 000 ton till 45 000 ton. Men det innebär också att antalet dagar med
fiskestopp inte ökar som Sverige krävt. För 2005 gällde 4,5 månaders sommarstopp i det östra
beståndet. I det nya beslutet för 2006 är sommarstoppet 3 månader samt ytterligare 27 dagar som
varje land får fördela som det vill.
- Den här frivilliga fördelningen av dagar var den sämsta möjliga lösningar för torsken eftersom den
för det första allvarligt försvårar kontrollen av fiske i Östersjön och vi vet att ansenliga mängder
torsk fiskas illegalt och för det andra gör det möjligt för länder att fördela dagar till tider då inget
fiske sker, säger Ann-Christin Nykvist.
I det västra beståndet beslutade EU:s ministerråd att torskkvoten kombinerat med ett fiskestopp på
två månader ska ligga på samma nivå som Internationella havsforskningsrådet föreslagit kombinerat
med ett sommarstopp på två månader.
Mer detaljerad information om beslutet finns på fiskeriverkets webbplats.

KONTAKT

Anders Grönvall
Anna Larson
Kansliråd
08-405 12 41
Nyckelord: 55555 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-12-20
Jordbruksdepartementet

Jägareförbundet får uppdrag att höja säkerheten
Regeringen har idag fattat beslut om utformningen av det allmänna uppdraget
till Svenska Jägareförbundet 2006. Regeringen anvisar 43 miljoner till
förbundet för det allmänna uppdraget 2006. Pengarna kommer från
viltvårdsfonden.
Svenska Jägareförbundet har sedan 1938 ett allmänt uppdrag att leda delar av viltvården och jakten
i Sverige. En nyhet i uppdraget för 2006 är ett nytt mål att jaktsäkerheten i Sverige ska hållas på en
hög nivå. Förbundet ska också rapportera till regeringen hur förbundet arbetat för att höja
jaktsäkerheten i landet.
- Den senaste tiden har vi sett flera tragiska jaktolyckor med dödlig utgång. Vi kan inte acceptera
detta utan måste anstränga oss ytterligare för att höja säkerheten och arbeta med förebyggande
information om de bra säkerhetsregler som finns i samband med jakt, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.
Regeringen preciserade förra året Jägareförbundets uppdrag att leda delar av jakten och viltvården i
Sverige. I uppdraget ingår bland annat ett övergripande ansvar för att driva och utveckla den
yrkesmässiga utbildningen på jaktens område, tillhandahållande av rådgivning vid skyddsjakt och
andra skadeförebyggande åtgärder, samordning av älgförvaltningsarbetet, dokumentation om
vilttillgång och avskjutningsstatistik.
Regeringen beslutade idag också att ge en miljon ur viltvårdsfonden till Naturvårdsverket för
information om rovdjur. Verket får också 3 miljoner att fördela till sökande miljö- och
naturvårdande organisationer för olika viltvårdsprojekt.
Naturvårdsverket får dessutom 16,4 miljoner ur viltvårdsfonden för 2006 till viltforskning. Av
dessa ska minst 4,5 miljoner användas till forskning om rovdjur och 1,25 miljoner till basresurser
för att driva Grimsö forskningsstation i Västmanland.
Regeringen beslutade också att ge 450 000 kronor ur viltvårdsfonden till Svenska
Naturskyddsföreningen för projekten pilgrimsfalk, havsörn och vitryggig hackspett.

KONTAKT

Anders Grönvall
Helena Busk
Departementssekreterare
08-405 14 45
Nyckelord: 55451 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-12-20
Jordbruksdepartementet

Myndigheter kartlägger risk och förekomst av EHEC
Regeringen har beslutat att ge Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens
veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att kartlägga risker och förekomst av
bakterien EHEC. Och sedan lämna förslag på åtgärder för att minimera riskerna
för att människor smittas.
- Det har varit flera tragiska sjukdomsfall de senaste åren som berört många människor och vi
bedömer nu att vi bör kraftsamla våra resurser för att se vad som är möjligt att göra, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
De tre myndigheterna ska samarbeta för att sammanställa befintlig kunskap om bakterien EHEC
men också få fram ny information genom provtagning, epidemiologiska studier med mera. Syftet är
att ta reda på bakteriens smittvägar, dvs. hur den når och drabbar människor. Viktigt i det arbetet är
att ta reda på i vilken omfattning bakterien förekommer hos våra husdjur och i våra livsmedel. Det
handlar också om att klarlägga vilka risker för folkhälsan som EHEC utgör.
Uppdraget som finns inskrivet i myndigheternas regleringsbrev ska redovisas för regeringen senast
den 20 januari 2007.
Enterohemorragisk E. coli (EHEC)
Bakterien har hittats i tarmen hos människor och varmblodiga djur, särskilt nötkreatur. Människor
kan bli sjuka genom smittade livsmedel, men också via personsmitta, från miljön t.ex. vatten och
via kontakt med djur. Bakterien behöver inte kunna föröka sig i livsmedlet för att vara
sjukdomsframkallande då det räcker med mindre än 100 bakterier för att man skall bli sjuk.
Den som smittas drabbas efter en till tio dagar av magsmärtor och diarréer. En del drabbade, särskilt
barn, får en följdsjukdom som kallas HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom). Den kan förstöra
njurarna och leda till dödsfall.

KONTAKT

Anders Grönvall
Fredrik Alfer
Departementssekreterare
08-405 11 39
Nyckelord: 55449 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-12-13
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist oroad över fiskeförhandlingarna om
Östersjön
Sverige var på väg att hoppa av de pågående förhandlingarna om fiskekvoter
och restriktioner för torskfisket i Östersjön 2006. Men i natt kom ett nytt förslag
där kommissionen gått med på att minska torskfiskekvoten med 15 procent i det

känsliga östra beståndet.
- Jag har varit väldigt tveksam till de här förhandlingarna som bitvis drivit åt fel håll men nu ser vi
lite ljus i tunneln och vi har bestämt oss för att arbeta vidare, säger Sveriges fiskeminister
Ann-Christin Nykvist.
I det nya budet har kommissionen förutom sänkningen av torskfiskekvoten föreslagit att fisket
stoppas fem dagar varje månad, förutom lekstoppet under tre sommarmånader i östra beståndet och
två i det västra. Tidigare föreslog kommissionen att stoppen skulle läggas på söndagar, något som
Sverige har stött eftersom det är på helgerna mycket av det olagliga fisket sker. Kontrollen av
tjuvfisket hade på så sätt förbättrats.
Sveriges position är en ännu lägre kvot men också ytterligare restriktioner för fisket i form av fler
stängda dagar och områden.
- Visst är jag oroad över hur torsken i Östersjön ska klara att återhämta sig och visst är det enda
rimliga en betydligt kraftigare minskning av kvoterna än det som nu ligger på bordet. Men Sverige
har en viktig roll att driva på i rätt riktning och det kommer vi att fortsätta att göra det så länge vi
känner att får gehör för våra synpunkter, säger Ann-Christin Nykvist.
Diskussionerna förs nu vidare och ett avgörande om fisket i Östersjön 2006 kommer att beslutas av
EU:s fiskeministrar på ministerrådsmötet i Bryssel den 20-22 december.

KONTAKT

Anders Grönvall
Anna Larson
Kansliråd
08-405 12 41
Nyckelord: 55065 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-12-12
Jordbruksdepartementet

Presskonferens: Läget i fiskeförhandlingarna om Östersjön
Den här veckan är arbetet med att besluta fiskekvoter och andra åtgärder som
berör Östersjön inne i en slutfas i EU. Representanter från länderna samlas i
morgon i Coreper för att nå en överenskommelse.
TID OCH PLATS

Tid: Tisdagen den 13 december, kl. 13.00
Plats: Strömsalen, Rosenbad
Den svåraste frågan rör hur mycket torsk som ska få fiskas i Östersjön. Fiskebiologernas rådgivning
har legat betydligt under EU-kommissionens förslag på hur mycket som ska få fiskas.
Fiskeminister Ann-Christin Nykvist kommer på presskonferensen att redogöra för hur Sverige ser

på läget och hur Sverige ska agera fortsättningsvis.
Medtag presslegitimation.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 55003 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-12-09
Jordbruksdepartementet

KO får större möjlighet att företräda konsumenter i domstol
Regeringen föreslår att KO får utökade möjligheter att företräda konsumenter i
rättegångar. Den försöksverksamhet som finns bara för finansiella tjänster
förlängs och ska enligt förslaget också gälla alla varor och tjänster.
Sedan 1997 finns en försöksverksamhet där KO, konsumentombudsmannen, kan företräda enskilda
konsumenter i tvister om finansiella tjänster om tvisten har betydelse för rättstillämpningen eller om
det annars finns särskilda skäl för det. Enligt regeringens förslag till ny lag som lämnades till
lagrådet idag ska KO kunna företräda konsumenter vid alla slags tvister om en dom skulle vara
viktig för rättstillämpningen eller om det finns ett allmänt konsumentintresse.
- Den här utvidgningen kommer att stärka konsumentskyddet i Sverige, säger konsumentminister
Ann-Christin Nykvist.
Den nya lagen föreslås börja gälla från 1 januari, 2007 och fram till slutet av 2011. Dessförinnan
ska verksamheten ha utvärderats för att regeringen ska kunna avgöra om lagen ska permanentas.
Den gamla lagen från 1997 är tidsbegränsad och slutar gälla vid utgången av 2006. I den nya lagen
ska KO avgöra om en lösning av tvisten kan vara av allmänt konsumentintresse. Det kan t.ex.
handla om när tvisten har betydelse för en stor grupp konsumenter.
- Jag tror att den här nya lagen speciellt kommer att få betydelse på marknader som nyligen
avreglerats, t.ex. el och teleområdet, där vi ser att konsumenter i dag stöter på stora problem, säger
Ann-Christin Nykvist.
Lagförslaget innebär att precis som i den nu gällande lagen ska konsumentens rättegångskostnader
vid sådana mål där KO biträder enskilda konsumenter betalas av staten oavsett utgången av målet.
Näringsidkaren behöver inte betala KO:s kostnader när konsumenten vinner målet.
Efter remissen hos lagrådet kommer förslaget om en ny lag för KO:s medverkan i tvister att
presenteras av regeringen i början på nästa år.

KONTAKT

Anders Grönvall
Anders Dölling
Departementssekr.
08-405 11 59
Nyckelord: 54846 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-12-09
Jordbruksdepartementet

Sametinget föreslås få större inflytande
Regeringen föreslår att Sametinget ska huvudansvaret för rennäringsfrågorna i
Sverige. Flera myndighetsuppgifter som idag ligger på länsstyrelser och
Jordbruksverket ska enligt förslaget flyttas över till Sametinget som också
föreslås få ansvar för de statliga medel som finns för att stödja rennäringen i
Sverige.
Regeringen har idag lämnat över lagrådsremissen "Ett ökat samiskt inflytande" till lagrådet.
Förslagen i remissen innebär en förstärkning av det samiska inflytandet i landet.
- Den traditionella rennäringen är en grund för att främja samisk kultur och därför bedömer
regeringen att huvudansvaret för rennäringsfrågorna bör ligga på Sametinget, säger sameminister
Ann-Christin Nykvist.
Sametinget blir enligt förslaget central förvaltningsmyndighet för rennäringsfrågor och tar över
flera arbetsuppgifter kring rennäringen som idag ligger på länsstyrelserna i Norrbottens,
Västerbottens och Jämtlands län samt Jordbruksverket.
Sametinget ska enligt förslaget ta över myndighetsutövningen kring samebyarna. Det handlar bl.a.
om registreringen av samebyarna och deras stadgar, om tillsättning av syssloman i samebyn när
styrelse saknas och om att när det behövs utlysa stämma. Samebyn ska i fortsättningen anmäla val
av styrelse och företrädare för samebyn till Sametinget istället för som idag till länsstyrelsen.
Sametinget ska också enligt förslaget ta över ansvaret för indelning av betesmarker i byområden
och handlägga överklagande av beslut som fattats av en sameby, t ex om medlemskap i samebyn.
Sametinget blir ansvarigt för renmärkesregistret. Sametinget får också en möjlighet att meddela
föreskrifter kring hur märkning av ren ska göras och hur märkningen ska se ut.
Regeringen föreslår i lagrådsremissen att Sametinget får ansvar för de pengar i statsbudgeten som
finns för att främja rennäringen och som idag förvaltas av Jordbruksverket. Vad pengarna ska
användas till regleras till stor del av förordningar. Det kan handla om underhåll av statliga
renskötselanläggningar, om kostnad för redovisning av marker som är värdefull för renskötseln,
prisstöd till renkött, kostnader för medling i tvister om renbete mellan sameby och markägare m.m.
Sametinget föreslås också ta över Jordbruksverkets arbetsuppgifter när det gäller bygdemedel. Den
som har tillstånd till vattenverksamhet, t.ex. vattenkraftverk och vattenreglering måste betala en
avgift som ska användas till att förebygga , minska och gottgöra för skador. En del av pengarna ska
gå till rennäringen och Sametinget föreslås bl.a. ta över ansvaret att besluta om ansökningar som rör
rennäringen.
Frågor som handlar om markanvändning i renskötselområden kommer även i fortsättningen att
hanteras av länsstyrelsen eftersom dessa berör även markägare, skogsbrukare och andra
markanvändare. Länsstyrelsen kommer t.ex. också i fortsättningen att bestämma det högsta renantal
som får hållas på bete i en samebys område och utöva tillsyn vid renräkning.
Regeringen föreslår att Sametinget uttryckligen ska få rätt att dela ut partistöd till de partier som
finns representerade i tinget.
För att klara de nya arbetsuppgifterna föreslår regeringen att anslag på sammanlagt 4,6 miljoner
flyttas från Jordbruksverket och länsstyrelserna till Sametinget.
Fakta om Sametinget:
Se länkar här intill

KONTAKT

Anders Grönvall
Jenny Wennhall
Rättssakkunnig
08-405 11 10
Nyckelord: 54845 Demokrati och mänskliga rättigheter Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-12-08
Jordbruksdepartementet

Älgjakten ska utredas
Regeringen beslutade idag att tillsätta en utredning om hur jakten på älg ska
regleras i framtiden. Utredaren Jan Hyttring ska analysera om det finns behov
av ett nytt så kallat älgförvaltningssystem i Sverige.
I älgförvaltning ingår att bestämma lämplig storlek på den lokala älgstammen och att avgöra hur
många kalvar respektive kor och tjurar som ska skjutas och i vilka områden jakten ska ske.
Regeringen gör bedömningen att det finns skäl att se över älgförvaltningen för att skapa en
livskraftig älgstam med hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. Anledningen är att det
råder delade meningar om älgstammens kvalitet i delar av landet och att skogsnäringen är orolig för
de skador på skog som älgstammen orsakar.
- Det är uppenbart att alla parter efterfrågar ett nytt system för älgförvaltning och jag ser med stor
tillförsikt på att utredningen ska lyckas lämna ett förslag som tillgodoser jägare, skogsägare och
andras synpunkter, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
De förslag som utredaren lämnar på ett nytt system ska utgå från:
· Den spridning som älgstammarna har lokalt
· De lokala ekologiska förutsättningarna
· En jakt anpassad efter betestillgången, de areella näringarna och trafiksäkerheten
· Ett administrativt system som är enkelt, rättssäkert och kostnadseffektivt
Den svenska älgstammen har under det senaste seklet genomgått stora förändringar genom ett
förändrat skogsbruk som skapat stora mängder bete för älgarna. Älgförvaltningen har hittills varit
starkt inriktad på att öka älgstammen. Från 60-talet ökade älgstammen och kulminerade 1983 då
180 000 älgar sköts. Numera skjuts årligen knappt 100 000 älgar. Älgjakten intar en särställning i
det svenska samhället och värdet på älgköttet uppskattas till 500 miljoner kronor årligen. Samtidig
orsakar älgstammen stora skador på skog och på åkergröda som drabbar enskilda. Genom
trafikolyckor orsakade av älg drabbas också enskilda.
De svenska jägarorganisationerna tillsammans med LRF och flera skogsbolag lämnade nyligen ett
förslag på nytt älgförvaltningssystem till regeringen. Det förslaget kommer nu att finnas med som
en del av utredarens underlag.
Utredaren ska lämna förslag på nödvändiga ändringar i lag och förordning om så krävs.
Utredningen ska vara klar senast den 30 december 2006.

KONTAKT

Anders Grönvall
Bjarne Örnstedt
Ämnesråd
08-405 11 53
Nyckelord: 54792 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2005-12-07
Jordbruksdepartementet

Jordbruket nyckelfråga för WTO i Hongkong
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist deltar i WTO:s
jordbruksförhandlingarna i Hongkong, pressträff fredag 9 december kl.12.30
Fredgatan 8.
TID OCH PLATS

Tid: Fredagen den 9 december, kl. 12.30
Plats: Jordbruksdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm
När världshandelsorganisationen WTO håller förhandlingar under nästa vecka i Hongkong kommer
jordbrukspolitiken att vara en av de viktigaste förhandlingspunkterna. Sveriges jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist kommer att delta i EU:s förhandlingsdelegation av jordbruksministrar.
Utgångspunkten för Sverige är att en minskad reglering av jordbruket och dess produkter skulle
gynna världsekonomin och därmed också minska fattigdomen och öka välståndet. De viktigaste
förhandlingsparterna är EU, USA och G-20 (en grupp stora snabbväxande länder som Brasilien,
Indien och Kina).
- Sverige har en viktig roll när det gäller att driva på i EU mot en större liberalisering av
jordbruksstöden, därför är det viktigt för mig att vara på plats under förhandlingarna i Hongkong,
säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Journalister som vill ställa frågor till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist har tillfälle att göra
detta på en enkel presslunch kl. 12.30-13.30 på Jordbruksdepartementet, Fredsgatan 8. Endast
deltagare med giltig presslegitimation. Anmälan till pressassistent Bernadette Lazar-Faber senast
torsdag den 8 december kl.13.00.
Välkomna!
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Utökad anmälningsplikt av salmonellafynd
Regeringen har beslutat ändra livsmedelsförordningen så att företagen i sin
egentillsyn får anmälningsplikt av salmonellafynd i alla sorters livsmedel.
Reglerna i förordningen idag tvingar bara företagen att anmäla fynd av
salmonella i kött och köttprodukter.
Bakgrunden är att inflödet av salmonellasmittade livsmedel har ökat. Tidigare upptäcktes
salmonella nästan uteslutande i kött och köttprodukter men idag hittas salmonella i allt fler sorters
vegetabiliska produkter, t.ex. i kryddor och groddar.
Livsmedelsverket har i en hemställan till regeringen menat att en ändring av förordningen så att
företagen ska anmäla alla sorters salmonella fynd är nödvändig för att myndigheten ska kunna följa
utvecklingen och göra effektiva insatser mot smitta och på längre sikt kunna förebygga utbrott.
Inga samonellasmittade livsmedel tillåts i livsmedelskedjan. Det är förbjudet enligt svensk lag att
släppa ut salmonellasmittade livsmedel på marknaden.
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17 miljoner till fiskevård
Regeringen beslutade idag om fördelningen av 17,45 miljoner till fiskevård i
Sverige. Det handlar om anslag som Fiskeriverket får i uppdrag att fördela.
16,5 miljoner går till åtgärder som genomförs av Fiskeriverket. Det handlar om forskning och

utveckling inom fiskevården i hela landet, bl.a. om beståndsövervakning, populations och
samhällsekologi samt bevarandebiologi. Pengarna är s.k. fiskeavgiftsmedel utdömda av
miljödomstolen.
De resterande 950 000 kronor är avsatt för åtgärder i Jokkmokksregionen. Anledningen till att dessa
pengar endast kan gå till Jokkmokksregionen är att pengarna kommer från villkorsmedel som
kraftbolag betalat in i samband med vattenutbyggnad i Jokkmokks kommun.
- Fiskevården i Sverige behöver pengar, det har vi sedan länge konstaterat. Det här är ett sätt vi
arbetar på, dvs. att fördela fiskeavgiftsmedel från bl.a. kraftutbyggnader, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Anders Grönvall
Agnetha Alriksson
Departementssekr.
08-405 12 77
Nyckelord: 54403 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-11-28
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist delar ut det prestigefyllda priset
Kungsfenan i Göteborg, samt håller pressträff inför
fiskeförhandlingarna i EU
Tisdagen den 29 november besöker jordbruks- och fiskeminister Ann-Christin
Nykvist Göteborg för att dela ut priset Kungsfenan på GöteborgsOperan. I
samband med besöket arrangeras en pressträff där Ann-Christin Nykvist
informerar om läget inför förhandlingarna i EU om fiskekvoter i Nordsjön
Kattegatt, Skagerack och Östersjön.
Kl 13.00 deltar Ann-Christin Nykvist som prisutdelare i en ostronöppnartävling i Nordstan,
Göteborg.
Pressträff: kl 14.30
Plats: Hotell Eggers, Drottningtorget, Göteborg
Lokal: Clubben
Kl. 17.00 - 18.00 hålls en ceremoni kring det prestigefyllda priset The Swedish Seafood Award
eller Kungsfenan på GöteborgsOperan. Ann-Christin Nykvist är prisutdelare.
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Ann-Christin Nykvist välkomnar beslut om reformering av
FAO
FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, avslutade i helgen sin
veckolånga konferens i Rom. På konferensen som är FAO:s högsta beslutande
organ togs en rad beslut för att stärka organisationens viktiga roll i kampen mot
fattigdom och hunger. Ett av konferensens viktigare beslut var att godkänna
generaldirektören Dioufs förslag till en reform av organisationen. Beslutet
innebär starten för en reformprocess som kommer att genomföras successivt
under de närmaste två åren.
- Beslutet att inleda en reformprocess av FAO är ett mycket bra beslut. Sverige har sedan länge
arbetat för en reform av FAO. Det finns idag 850 miljoner människor som svälter i världen varav de
flesta bor på landsbygden och är beroende av jordbruket för sin överlevnad och sin sysselsättning.
FAO har en nyckelroll i våra gemensamma strävanden att nå FN:s millennieutvecklingsmål att
halvera antalet svältande till år 2015, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist i en
kommentar.
Konferensen godkände även budgeten för budgetåren 2006-2007. Budgeten uppgår nu till 765,7
milj. USD för sin programverksamhet, vilket innebär en ökning med ca 2 procent jämfört med
perioden 2004-2005.
Den nuvarande generaldirektören Jacques Diouf från Senegal blev omvald för en tredje period om 6
år.
Generaldirektör Diouf träffade i Stockholm i början av juni nordiska jordbruks- och
biståndsministrar för att bl.a. diskutera FAO:s framtid och behovet av att reformera organisationen.
Vid mötet enades man om behovet av att reformera FAO för att stärka och effektivisera
organisationens arbete. Det finns idag en allmän insikt att kampen att halvera att halvera antalet
fattiga och svältande i världen inte kan nås utan en ökad produktivitet i jordbruket och en förbättrad
infrastruktur på landsbygden. Detta är särskilt angeläget i Afrika och det gör FAO till en av
FN-systemets viktigaste organisationer för att minska fattigdom och hunger.
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EU:s jordbruksministrar kom överens om att reformera
sockermarknaden i EU
Efter tre dagars slutförhandlingar kom EU:s jordbruksministrar i dag överens
om hur den 38 år gamla regleringen av sockerproduktionen i EU ska förändras.
Reformen innebär en prissänkning på 36 procent och flera åtgärder för att ge
odlare stöd till omstrukturering.
Enligt Jordbruksverkets preliminära beräkningar kan prissänkningen när reformen nått full effekt att
ge ca 730 miljoner kronor per år i lägre kostnader på sockerprodukter i Sverige.
- Reformen skapar utrymme för att de svenska konsumenterna ska kunna känna av prissänkningen,
hur mycket billigare våra livsmedel som innehåller socker blir är svårt att säga, säger Sveriges
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Kommissionen beräknar att en tredjedel av sockerbetsproduktionen i EU kommer att försvinna när
reformen är full genomförd.
- Syftet med reformen är att få bort överproduktionen. Jag är glad att vi kunnat bidra till att en av de
sista omoderna marknadsordningarna nu äntligen har reformerats. Länder utanför EU som idag
hindras att exporteras till EU-länderna får bättre möjligheter att konkurrera. Men det finns ett
ansvarsfullt omstruktureringsprogram i reformen och rimliga och ansvarsfulla ersättningar till
betodlarna men jag har stor förståelse för att detta kommer att innebära svårigheter för ett antal
odlare, säger Ann-Christin Nykvist.
En svensk förhandlingsframgång blev ett extra stöd till betodlare på Öland och Gotland som tvingas
sluta med betodling pga. reformen. De kommer att kunna få ett engångsstöd från en fond på
maximalt 47,5 miljoner kronor.
Bakgrunden är att betodlarna på Öland och Gotland kommer att drabbas hårdare av reformen
eftersom de har en transportkostnad till sockerbruken i Skåne. Cirka 6 procent av odlingsarealen
finns på Gotland och cirka 3 procent i Kalmar län. Totalt rör det sig om 300 odlare.
- Vi får ett regionalpolitiskt problem om gotländska och öländska odlare drabbas hårt av reformen,
vi har arbetet hårt för att nå en lösning på det problemet och jag är glad att ministerrådet på
sluttampen gick med på vårt krav, säger Ann-Christin Nykvist.
Hittills har EU upprätthållit en hög produktion av socker i Europa genom ett konstgjort högt pris
och köpt in överskottet. Kvoter och tullar reglerar importen till EU och överskottssocker dumpas på
världsmarknaden. Länder utanför EU hindras att konkurrera fritt. De här regleringarna har varit de
samma i 38 år.
Reformen som nu beslutats innebär i korthet:
· En sänkning av det reglerade priset på socker med 36 procent. Prissänkningarna kommer att
genomföras stegvis under fyra år
· För att mildra konsekvenser för betodlarna läggs en kompensation på 64,2 procent av sänkningen
som ett tillägg till regionens EU-stöd (gårdsstödet) eller direkt till de enskilda sockerodlarnas
EU-stöd. Detta stöd får även odlare som går över till andra grödor.
· En fond ska bildas som bekostas med avgifter på de europeiska sockerföretagens kvoter. Om ett
bruk läggs ner under den fyraåriga reformperioden betalas ett stöd till företaget och minst 10
procent ska även gå till de odlare som drabbas.
· Importer från tredje världen kan öka när produktionen i EU minskar.
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Ann-Christin Nykvist på jordbruks- och fiskeråd i Bryssel
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltar i jordbruks- och
fiskeråd i Bryssel den 22 - 24 november. Den viktigaste punkten på
dagordningen är att ministrarna ska nå en överenskommelse om nya regler för
stöd till socker produktion i EU.
- Det är av stor vikt att vi kan komma överens om en sockerreform. Nuvarande system med höga
bidrag som leder till en överproduktion och dumpning av EU-socker på världsmarknaden är inte
hållbart. Syftet med moderniseringen av reglerna är att få en förbättrad konkurrenskraft för EU:s
socker produkter. Därför är det viktig att prissänkningen blir så stor att den leder till minskad
produktion i EU, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Sockerproduktionen i EU upprätthålls idag genom att EU satt fasta priser långt över
världsmarknadspriset, reglerar införseln av socker från länder utanför unionen genom tullar och
kvoter samt dumpar det europeiska överskottet på världsmarknaden.
Kommissionens förslag innebär en sänkning av priset på socker med 39 procent och en
kompensation till sockerbetsodlarna som täcker 61 procent av prissänkningen.
Flera länder har motsatt sig reformen. Men de gamla reglerna upphör att gälla nästa år och
dessutom kräver Världshandelsorganisationen WTO att EU reformerar marknadsordningen för
socker.
Journalister som deltar på mötet och som vill få information om pressträffar med ministern ska
kontakta den svenska delegationens pressråd Elisabeth Dahlén Jonsson på telefon +32 (0)2 289 56
65, Mobiltelefon +32 (0)476 50 50 22.
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Sveriges jordbruksminister Ann-Christin Nykvist leder
jämställdhetssamtal på FAO i Rom
När världens jordbruksministrar samlas i Rom för FAOs konferens nästa vecka,
som är organisationens högsta beslutande organ, kommer organisationens
budget och arbetsprogram för de närmsta åren att beslutas. Men ministrarna
kommer också att diskutera jämställdhet och jämlikhet mellan könen. Det sker i
ett rundabordssamtal som ska ledas av Sveriges jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist.
FAO:s konferens anordnas vartannat år. FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Vid
konferensen beslutar ministrarna om organisationens arbetsprogram och budget. Vidare diskuteras
utvecklingen inom de areella näringarna och livsmedelsproduktion samt vilka åtgärder
världssamfundet bör vidta i kampen mot fattigdom och hunger i u-länderna.
En viktig fråga på dagordningen under måndagen den 21 november är ett rundabordsamtal om
genderfrågor (dvs. frågor om jämlikhet mellan könen) i fattiga jordbrukshushåll som kommer att
ledas av Ann-Christin Nykvist. I många av världens länder är merparten av
livsmedelsproducenterna kvinnor. Endast en begränsad del av jordens tillgångar i form av mark,
finansiella resurser, teknologi etc. ägs eller kontrolleras av kvinnor. Kvinnor i delar av världens
tillåts inte ärva sina män. Änkor tvingas lämna sina hem när den jord de brukat i decennier tillfaller
makens bröder eller andra manliga släktingar. En majoritet av världens 1,3 miljarder fattiga är
kvinnor, trots att kvinnor i de flesta länder är mycket ekonomiskt aktiva och har längre arbetsdagar
än män. Detta förbises ofta i insatser som rör jordbruk och livsmedel, både nationellt och
internationellt.
- Kvinnor är ofta huvudproducenter av den mat som framställs för familjen, men äter sist, sämst och
minst och drabbas därför hårdare än män av hunger och undernäring. I allt utvecklingsarbete måste
genderfrågor ingå som en naturlig, övergripande del i alla biståndsprojekt, säger Ann-Christin
Nykvist.
Vid FN:s millennietoppmöte år 2000 enades världssamfundet om åtta utvecklingsmål. Det första av
dessa så kallade millenniemål är att halvera antalet fattiga och svältande människor före år 2015.
Antalet svältande människor uppskattas idag till ca 800 miljoner människor.
- Millenniemålet om att halvera antalet hungriga människor före 2015 kommer inte att uppnås om
inte kampen mot hungern intensifieras på alla fronter, säger Ann-Christin Nykvist. Arbetet vid
konferensen och beslut om en utvärdering av FAO syftar till att stärka FAO som nyckelorganisation
i kampen mot fattigdom och hunger.
Fakta:
FAO, Food and Agriculture Organization
FAO är FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske. Med 188 medlemsländer är FAO ett av
de största fackorganen i FN-familjen. FAO grundades år 1945 och syftet var bland annat att bidra
till en tryggare livsmedelsförsörjning, frihet från hunger och en bättre världsekonomi. FAO har sitt
huvudsäte i Rom och har experter och fältarbetare i ett stort antal länder.
Organisationen samlar in fakta och uppgifter om jordbruk, skog och fiske, övervakar den globala
förvaltningen av naturresurserna och utgör ett globalt kunskapscentrum inom dessa områden.
Organisationen ska sprida kunskap och information till medlemsländerna och bistå med sin
expertkunskap för att skapa förutsättningar för livsmedelsproduktion även i områden med svåra
förhållanden.
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Stopp för missvisande märkning av livsmedel
Regeringen beslutade idag att ge Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra ett
nationellt tillsynsprojekt för att granska förekomsten av missvisande märkning
av livsmedel. Livsmedelsverket får också i uppdrag att göra en
informationssatsning till konsumenterna om livsmedelsmärkning.
Den senaste tiden har flera fall av missvisande märkning uppmärksammats. Det har t.ex. handlat om
att producenter på olika sätt fått konsumenten att tro att produkten tillverkats av svenska råvaror när
det i själva verket handlat om utländska råvaror som förädlats i Sverige. Förpackningarna har fått
stämplar med "Svensk Kvalitet" eller blågula vimplar etc. Allt för att kunderna ska tro att
matråvaran är svensk.
- Det här är inget annat än lurendrejeri, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist. En
delredovisning av hur arbetet går ska lämnas till regeringen senast den 1 juni 2006. Slutlig
redovisning ska ske i samband med Livsmedelsverkets årsredovisning för 2006.
- Det måste vara enkelt för konsumenten att förstå vad det är han eller hon köper, säger
Ann-Christin Nykvist.
Det finns idag regler för märkning i flera EU-direktiv och förordningar. Till märkningen räknas allt
som finns på en förpackning, t.ex. bilder, färger och symboler. EU:s märkningsdirektiv slår fast att
märkningen inte får vara vilseledande. Obligatoriska uppgifter på förpackningen är t.ex.
ingrediensförteckning, mängden av olika ingredienser, bäst-före-dag, speciella anvisningar om
förvaring, namn på tillverkare eller försäljningsföretag inom EU. Dessutom finns det en stor mängd
specialregler för olika livsmedel. Nötkött måste t.ex. märkas med ursprungsland, men för övrigt kött
är det inget krav.
Det finns också en branschöverenskommelse från 2002 i Sverige om frivillig ursprungsmärkning av
livsmedel.
Tillsynen av de här frågorna sköts av kommunerna och Livsmedelsverket kommer nu att utforma
tillsynsprojektet tillsammans med kommunerna och även länsstyrelserna som kan ha en
samordnande roll.
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist kommer också att ta upp märkningsfrågorna på en

"hearing" med livsmedelsproducenter och detaljhandelsföretag i vår.
Uppdraget är den 6:e punkten i Ann-Christin Nykvist "Matmanifest" som finns att läsa på
regeringens webbplats.
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Ann-Christin Nykvist i Helsingfors på Sameministermöte
Onsdagen den 16 november deltar sameminister Ann-Christin
Nykvist tillsammans med sametingspresidenterna och ministrarna från Norge
och Finland på ett möte i Helsingfors.
TID OCH PLATS

Mötet inleds kl.10.00
Plats: Justitieministeriet, Högbergsgatan 37, Helsingfors
Pressmöte: kl. 11.20-11.50
Under mötet presenteras en rapport från en expertgrupp som har letts av Norges ordförande i
Högsta domstolen, Carsten Smith, om en nordisk samekonvention.
Mötet mellan ministrarna och sametingspresidenterna tar också upp frågan om kontakt och dialog
med ryska myndigheter.
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Ann-Christin Nykvist delar ut priset på Dagligvarudagen
Tisdagen den 15 november anordnar tidningen Fri köpenskap
ett heldagsseminarium om olika branschfrågor.
Seminariet börjar klockan 09.30.
Klockan 12.45 delar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist ut Dagligvarupriset.
Det är ett pris i två klasser - butik respektive livsmedelstillverkare
och går till företag eller personer som satsat på tillväxt genom kvalitetsbefrämjande åtgärder.
Klockan 13.00 håller Ann-Christin Nykvist ett anförande om Politik i butik, maten, konsumenten
och politiken.
Seminariet äger rum på Nalen i Stockholm.
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Småföretag på landsbygden som säljer och förädlar mat ska
få det enklare
Regeringen har idag lämnat en skrivelse till riksdagen som innehåller en rad
åtgärder som genomförs för att stödja småskaligt och lokalt producerad mat i
Sverige. Regeringen bedömer att åtgärderna är viktiga för sysselsättningen på
landsbygden och för att konsumenterna efterfrågar lokala produkter.
Det handlar om små lokala eller regionala företag som förädlar livsmedel. Det fanns 2004 drygt
3300 sådana företag. De har ofta svårt att sälja sina produkter i de stora livsmedelskedjorna utan
deras produkter når ofta konsumenterna på andra sätt, t.ex. genom gårdsbutiker.
- Flera undersökningar visar att konsumenterna efterfrågar den här maten eftersom den har en tydlig
avsändare, är närproducerad och smakar gott. Men ett problem är att den kan vara svår att få tag på,
säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Skrivelsen har tagits fram i samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet den gröna. Regeringen
bedömer i skrivelsen att ett ökat småföretagande i livsmedelssektorn kan vitalisera landsbygdens
näringsliv och redogör i skrivelsen till riksdagen för åtgärder som kan underlätta för småföretagen.
Inom livsmedelslagstiftningen kommer de nya EG-reglerna kring livsmedelshygien som träder i
kraft nästa år att innebära en ökad flexibilitet som förenklar regelverket och som kan gynna små
lokala eller regionala matproducenter. Ett exempel är en flexibilitet kring kravet att en officiell
veterinär måste närvara på slakterier, ett annat är kring möjligheten att genomför

levandedjursbesikting redan på gården. Jordbruksverket och Livsmedelsverket får nu i uppdrag att
utreda effektiviteten och kostnaderna för levandedjursbesiktning på gården med målsättning att
införa en sådan hantering. Myndigheterna ska också utreda vilka ändringar som behövs för att
medge att grisar endast behöver besiktigas okulärt efter slakt.
Livsmedelsverket ska också tillsammans med branschen i ett projekt hitta flera sätt att förenkla och
modernisera köttbesiktningen.
Det nya regelverket i EG tillåter mobila slakterier och regeringen ser positivt på användningen av
mobila slakterier eftersom de skulle få positiva effekter på djuromsorgen och minska behovet av
transporter.
- Om vi kan minska transporterna med mobila slakterier och mer gårdsnära slakt så är det en positiv
effekt på djuromsorgen som vi välkomnar, säger Sven-Erik Sjöstrand, riksdagsledamot (v).
Genom en särskild satsning har Livsmedelsverket fått 10 miljoner under tre år för att genomföra
insatser för att förbättra möjligheterna till gårdsnära slakt. Det kan t.ex. handla om intensifierad
rådgivning av hur småskaliga slakterier ska utformas. Men också att utveckla tillsynen så att
riskvärderingen blir en annan vid småskaliga slakterier och att tillämpningen av reglerna blir mer
flexibla och enklare. Livsmedelsverket kommer att göra särskilda vägledningar för hur kontrollen
av småskaliga producenter ska utföras.
Livsmedelsverket har också beslutat sänka avgiften för godkännande av slakterier från 36 000
kronor till 10 000 för att underlätta för mindre företag.
- Den särskilda satsningen på gårdsnära slakt ser vi som mycket viktig och den har redan lett till att
såväl besiktningstaxan och godkännandetaxan för småskalig slakt har sänkts betydligt, säger Åsa
Domeij, riksdagsledamot (mp). Dessa avgifter har tidigare stått för en oproportionerligt stor del av
de små slakteriernas kostnader och förändringarna kommer att främja etablerandet av nya mindre
slakterier.
Kraven på provtagning av vatten från egen brunn för småföretagare har efter beslut av
Livsmedelsverket blivit enklare. Provtagningsfrekvensen har minskat och reglerna blivit mer
flexibla.

KONTAKT

Anders Grönvall
Ingrid Strömberg
Kansliråd
08-405 58 92
Nyckelord: 52925 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist bjuder på
småskaligt förädlad mat på Drottninggatan
Fredagen den 11 november överlämnar regeringen skrivelsen "Småskalig
livsmedelsförädling" till riksdagen som innehåller en rad åtgärder för att stödja
småföretag på landsbygden som förädlar och säljer regionalt och lokalt
producerad mat.

TID OCH PLATS

Tid: Fredag 11 november, kl. 11.00-12.00
Plats: Drottninggatan 5 (vid Rosenbads informationcentrum).
I samband med detta kommer jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist att
tillsammans med Eldrimner, som är ett nationellt centrum för småskalig livsmedelsförädling, att ge
smakprov på småskaligt förädlade matvaror vid ett stånd på Drottninggatan i Stockholm.
Media är välkomna att ställa frågor och göra intervjuer på plats samt ta del av regeringens skrivelse.

KONTAKT

Bernadette Lazar Faber
Pressassistent
Telefon 08-405 11 65
Mobiltelefon 070-621 97 47
Fax 08-405 11 77
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Anders Grönvall
Nyckelord: 52889 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist talar om svensk mat i Norge
På mårtensafton torsdagen den 10 november deltar, jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist på ett livsmedelsseminarium i
Voksenåsen, Oslo.
TID OCH PLATS

Plats: Voksenåsen, Ullveien 4, 0791 Oslo
Tid: Torsdag 10 november kl. 14.30-15.00
Seminariet arrangeras av Voksenåsen och Norsk-Svenska handelskammaren i samarbete med bl a.
Skånska Matupplevelser, Kristianstad Kommun, Sveriges Rese- och turistråd, Buhres Fisk i Kivik
och Lyckeby Culinar.
Klockan 15.00 hälsar Sveriges ambassadör Mats Ringborg välkommen.
Klockan 15.05 talar Ann-Christin Nykvist om svensk mat och svenskt jordbruk - en politik för
ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling.
En presskonferens kommer att hållas innan seminariet börjar.

Anmälan om deltagande på presskonferensen kan göras på
e-post mikael.klingberg@voksenaasen.no
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Anders Grönvall
Nyckelord: 52775 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Djursjukvårdsutredningen föreslår att djursjukvårdare ska
få yrkeslegitimation
Regeringens särskilde utredare, f.d. generaldirektören Arne Kardell,
överlämnade i dag djursjukvårdsutredningens betänkandet "Behörighet och
ansvar inom djurens hälso- och sjukvård", (SOU 2005:98) till
jordbruksministern Ann-Christin Nykvist. Betänkandet innehåller förslag om en
ny lag om yrkesverksamhet inom området för djurens hälso- och sjukvård.
Utredarens huvuduppgift har varit att göra en översyn av bestämmelser om behörighets- och
ansvarsfrågor inom djurens hälso- och sjukvård. Slutsatserna av översynen är att det finns behov av
förändringar med hänsyn till att utvecklingen inom djurens hälso- och sjukvård har lett till att
veterinärerna i dag samarbetar i vården av djur med djursjukvårdare och personal från andra
yrkesgrupper. Men det är fortfarande bara veterinärerna som omfattas av bestämmelser om
legitimation, skyldigheter och disciplinansvar.
Utöver veterinärer föreslås nu djursjukvårdare och hovslagare få legitimation medan
husdjurstekniker får ett skydd för yrkestiteln. För yrkesutövare med humanmedicinsk utbildning
(t.ex. sjukgymnaster och tandläkare) införs en möjlighet att godkännas för verksamhet inom djurens
hälso-och sjukvård. De yrkesutövare som innehar någon sådan form av behörighet, tillhör enligt
förslaget djurhälsopersonalen och omfattas av den nya lagens bestämmelser om behörighet, ansvar
och skyldigheter. All djurhälsopersonal skall också omfattas av ett disciplinansvar vid t.ex.
felbehandlingar. Sådana frågor skall prövas av den nuvarande Veterinära ansvarsnämnden som
föreslås byta namn till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.
För dem som inte tillhör djurhälsopersonalen men som ändå är yrkesverksamma inom djurens
hälso- och sjukvård införs begränsningar i rätten att behandla djur och ett straffansvar för den som i
sådan verksamhet skadar djur eller utsätter djur för lidande.
Den nya lagen innebär en väsentlig förbättring av möjligheterna att driva en säker och effektiv vård
av djur och skapar bättre förutsättningar för att skydda djur mot oseriösa behandlingar.

KONTAKT

Arne Kardell
Särskild utredare

070-630 31 02
Märit Bergendahl
Utredningssekreterare
070-512 00 73
Nyckelord: 52710 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist medverkar i paneldebatt om
välfärden på KvalitetsMässan i Göteborg
Onsdagen den 9 november medverkar jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist på KvalitetsMässan i Göteborg.
TID OCH PLATS

Tid: Klockan 10.40
Plats: Svenska Mässan i Göteborg
KvalitetsMässan är Nordens största konferens och fackmässa om verksamhets- och
samhällsutveckling.
Konsumentministern deltar bl.a. i en paneldiskussion kring Alternativa välfärdar - ett lärande samtal
med bland andra idéproducent Johnny Munkhammar, Timbro, Maria Larsson, 1:e vice ordförande
(kd), professor Joachim Vogel, Umeå, och språkrör Maria Wetterstrand (mp). Diskussionsledare:
K-G Bergström, SVT.
Diskussionen ska kretsar sig kring frågor om välfärd och tillväxt, om ökad konsumtion liktydigt
med bättre välfärd och högre livskvalitet. Är det tillväxten som löser problem eller ge oss mer
problem m.m.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 52649 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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Pressinbjudan:Ann-Christin Nykvist deltar i seminariet om

matkvalitet
TID OCH PLATS

Plats: Hufvudsta gård, Solna
Tisdagen den 8 november medverkar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist på
seminariet "Val eller kval" som anordnas av Sveriges konsumentråd, SNF, Svenskt sigill och
Centrum för tillämpad näringslära.
Seminariet börjar kl. 09.30.
Kl. 10.15 håller konsumentministern ett föredrag med rubriken "Tankar om bättre märkning och
säkrare mat".
Media är välkomna.
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Anders Grönvall
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Ny generaldirektör för Livsmedelsekonomiska institutet
utsedd
Regeringen har idag utsett departementsrådet Dag von Schantz, till ny
generaldirektör på Livsmedelsekonomiska institutet i Lund.
Dag von Schantz började på jordbruksnämnden 1976 och har varit departementsråd i
Regeringskansliet och jordbruksdepartementet sedan 1984. Han har under den tiden varit chef för
olika enheter på departementet med ansvar för bl.a. livsmedels- och jordbruksfrågor. För
närvarande är han chef för departementets lantbruksenhet. Han har också arbetat med ett flertal
offentliga utredningar företrädesvis inom områdena jordbruk och regionalpolitik.
Han är född och uppvuxen i Småland och fick sin fil kand i nationalekonomi och statistik vid Lunds
universitet samt högskolan i Växjö.
Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) är en ekonomisk analysmyndighet inom jordbruks- och
livsmedelsfrågor.
Institutet utför kvalificerade ekonomiska analyser grundade på vetenskapliga metoder inom
jordbruksfiske- och livsmedelsområdet. Analyserna behandlar såväl nationella som internationella frågor och
kärnan i institutets verksamhetsområde är EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det kan handla om
reformbehovet och om effektiviteten i olika styrmedel men också jordbruks- och
livsmedelsfrågornas hantering vid utvidgningen av EU eller i WTO-förhandlingarna. SLI analyserar

dessutom landsbygdsfrågor, fiskeekonomiska frågor, livsmedelslagstiftning samt djurskydd och
djurhälsa.

KONTAKT

Anders Grönvall
Dag von Schantz
Departementsråd
08-405 11 78
Nyckelord: 52192 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Utredare till jordbrukets roll som bioenergiproducent tillsatt
Verkställande direktören för Eskilstuna Kommunföretag AB Lars Andersson
har förordnats som särskild utredare i utredningen om jordbrukets roll som
bioenergiproducent (dir. 2005:85).
Lars Andersson har lång erfarenhet av energifrågor och statliga utredningar inom energiområdet.
Lars Andersson har tidigare varit verkställande direktör för Eskilstuna energi och miljö.
Utredningen ska undersöka vilka förutsättningar som krävs för att jordbruket i Sverige ska kunna
utveckla konkurrenskraftig produktion av bioenergi. Analyser ska göras ur både ett
företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med utgångspunkt från analyserna ska
utredaren bland annat göra en bedömning av olika produktionsalternativ. Utredningen ska redovisas
senast den 1 september 2006. Utredningen är en del i regeringens arbete med hållbar utveckling och
en omställning till en ökad användning av förnybara energikällor.
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Anders Grönvall
Nyckelord: 52137 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist inviger nationellt centrum för
småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling

Fredagen den 28 oktober inviger jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist det nya nationella resurscentret för småskalig
hantverksmässig livsmedelsförädling, Eldrimner, i Ås i Jämtland.
Regeringen beslutade den 28 april 2005 att ge länsstyrelsen i Jämtland i uppdrag att utveckla ett
nationellt centrum för småskalig och hantverksmässig livsmedelsförädling. Projektet har tilldelats 8
miljoner kronor för detta arbete under 2005 och motsvarande belopp är budgeterat även för de
kommande två åren.
Invigningen sker i samband med idé och kunskapsmässan Saerimmer, där årets tema är hälsa och
den hantverksmässiga maten.
Invigningen sker klockan 10.00.
Plats: Eldrimner, Rösta, 830 43 Ås
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Anna Ullström
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-565 10 48
Nyckelord: 52136 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Sverige kräver att få fiska makrill på norskt vatten
När EU:s fiskeministrar träffades i Luxemburg idag på förmiddagen
diskuterades de kommande fiskeförhandlingarna med Norge. På mötet krävde
den svenska fiskeministern Ann-Christin Nykvist att EU i förhandlingarna med
Norge ska kräva att Sverige ska få samma möjlighet som övriga EU länder att
fiske makrill i den norska zonen. Idag får Sverige fiska sin kvot makrill endast i
EU-zon och i Skagerack. Detta eftersom Norge har vägrat att gå med på att
släppa in svenska makrillfiskare under detta avtal.
På mötet idag gav Ann-Christin Nykvist ett tydligt direktiv till EU-förhandlarna.
- Att Sverige inte har samma möjlighet att fiska i den norska zonen som övriga medlemsstater är
diskriminerande och kränkande, sa hon under ministerrådsmötet
Förhandlingarna med Norge kommer att inledas i november och ordförande landet Storbritannien
hoppas att de kommer att avslutas under december innan fiskeministrarna i EU ska besluta om
fördelning av kvoter mellan länderna.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 52027 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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EU:s jordbruksministrar diskuterar åtgärder mot
fågelinfluensan
På måndag håller EU:s jordbruksministrar möte i Luxemburg och
EU-kommissionen kommer då att informera om det aktuella läget när det gäller
fågelinfluensan. Den viktigaste frågan blir att diskutera nya bedömningen kring
spridningsrisken efter de senaste fallen av fågelinfluensa som konstaterats i
EU:s närhet. På torsdagskvällen beslutade EU-kommissionens kommitté för
djurhälsa att uppmana medlemsländerna att identifiera riskområden med
anledning av det nya utbrottet i Ryssland. Det svenska Jordbruksverket har gjort
en ny riskbedömning och diskuterar nu frågan om restriktioner för de svenska
tamfågeluppfödarna ska införas.
- Det är viktigt att vi samordnar våra åtgärder i EU och på så sätt kan vi snabbt minska risken att
fågelinfluensan sprids till tamfågelbesättningar i EU, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
som kommer att delta i jordbruksministermötet i Luxemburg.
Ministrarna kommer också att diskutera ett nytt förslag från kommissionen att förenkla EU:s
jordbrukspolitik. Enligt förslaget ska de 21 marknadsordningarna slås ihop till en enda.
En pressträff kommer att ordnas i det svenska pressrummet på ministerrådet i Luxemburg direkt
efter mötet på måndag.
På tisdagen fortsätter mötet med jordbruksministrarna som kommer att diskutera bland annat den
kommande reformeringen av sockersektorn i EU. En pressträff kommer att ordnas i det svenska
pressrummet på ministerrådet i Luxemburg ca kl 14.30 på tisdagen.
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Anders Grönvall
Nyckelord: 52007 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist medverkar i Nationell

folkhälsokonferens i Alingsås
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltar den 20 oktober i årets Nationell
folkhälsokonferens med titeln "Folkbildning och folkhälsa" som hålls i Alingsås.
Konferensen är anordnad av Svensk förening för folkhälsoarbete tillsammans med Statens
folkhälsoinstitut, Västra Götalandsregionen, Västra Götalands Bildningsförbund och Alingsås
kommun.
Kl 10.00 inledningstalar konsumentminister Ann-Christin Nykvist kring mat, matvanor och hälsa.
Plats: First Hotel Grand, Alingsås
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Anders Grönvall
Nyckelord: 51831 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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FAO fyller 60 år på världslivsmedelsdagen den 16 oktober
Idag firar FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO,
världslivsmedelsdagen genom världsomfattande manifestationer. Syftet är att
påminna om de oerhörda problem som orsakas av fattigdom och hunger i stora
delar av världen. Idag är det också 60 år sedan FAO bildades.
Årets tema för världslivsmedelsdagen är "Lantbruk och kulturöverskridande dialog - vårt
gemensamma arv" och med detta vill FAO belysa vikten av att olika kulturer byter erfarenheter
inom lantbruket mellan varandra för framgång i kampen mot fattigdomen.
- Världslivsmedelsdagen är viktig för en vidare dialog och kan bidra till ökad solidaritet mellan
folken, sägen den svenske jordbruksministern Ann-Christin Nykvist.
Historiskt har den kulturöverskridande förflyttningen av växter och djur fött fram en
revolutionerande förändring av människors kost och minskat fattigdomen. Afrika gav övriga
kontinenter kaffet och det är nu en populär dryck över hela världen och en betydelsefull produkt i
Latinamerikas jordbruk. Asien började odla riset, som är idag är ett viktigt födoämne för mer än
halva världens befolkning. När kameler fördes från Afrika till Arabien blev det möjligt för
människor att leva och färdas även i extrema miljöer. Kamelens kött och mjölk gav också
människor föda.
I samband med Världslivsmedelsdagen uppmärksammas i år också FAO:s 60-årsjubileum. FAO
grundades den 16 oktober 1945 i Quebec, Kanada. Organisationen fick i uppdrag att skapa en bättre
värld i fred genom att försäkra det internationella samfundet frihet från hunger samt med uppgiften
att skapa normer och bidra med teknisk rådgivning till medlemsländernas jordbrukspolitiker.
Idag bidrar FAO med sin kunskap genom projekt i hela världen t.ex. i arbetet med att hindra
spridningen av fågelinfluensan, i bekämpandet av gräshoppsinvasionerna i Afrika, i utarbetandet av
regler för livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet, i övervakningen av fiskeresurser för att hindra

utfiskningen av världshaven och i utvecklandet av skogsnäringen och arbetet med att följa
klimatförändringarna.
- FAO är en neutral mötesplats för nationer och en plattform för internationella förhandlingar om
livsmedel och lantbruk. Det är viktigt att FAO nu ta på sig en tydlig roll i diskussionen om
framtidsfrågorna, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
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Anders Grönvall
Nyckelord: 51653 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Satsning på mer matexport till Europa
Regeringen har idag beslutat att satsa på en svensk monter på den stora
konsumentmässan Grüne Woche som hålls i Berlin, Tyskland, mellan den 13
och 22 januari, 2006. Syftet med det svenska deltagandet på mässan är bland
annat att introducera nya svenska produkter för de tyska konsumenterna och att
stärka kundrelationerna för produkter som redan finns på marknaden.
- Svensk mat har den senaste tiden nått ett genombrott i Europa och vi ser en ökande svensk
livsmedelsexport. Den tyska marknaden finns vi redan på men det är viktigt att fortsätta visa upp
våra förträffliga svenska livsmedel, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Livsmedelsexporten till Tyskland har sedan EU-medlemskapet ökat med över en miljard kronor.
Framgångarna har varit tydliga på den tyska marknaden men regeringen bedömer att det finns
ytterligare potential att utnyttja. I regeringsförklaringen 2005 slogs också fast att exporten ska
främjas.
Jordbruksdepartementet kommer att arrangera det svenska deltagandet i mässan och svenska företag
kommer att bjudas in att vara med för ett självkostnadspris.

KONTAKT

Anders Grönvall
Magnus Därth
Departementssekr.
08-405 22 05
070-214 66 16

Nyckelord: 51496 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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Pressinbjudan: Följ med till Budapest den 26 oktober
Svenska journalister inbjuds att delta när konsument- och matminister
Ann-Christin Nykvist inviger en svensk matexportsatsning i Ungern.
Deltagarna kommer att få följa ministern under besöket i Budapest, få
information av Exportrådets representant om hur svensk mat lanseras
utomlands och även träffa representanter för ungersk dagligvaruhandel och
svenska matproducenter. En presslunch arrangeras för svenska journalister.
Svensk mat hårdlanseras nu runt om i världen och de röner idag ett stort intresse världen över och
matexporten ökar. En del i orsaken är en aktiv marknadsföring av Exportrådet inom ramen för Food
From Sweden.
Mellan den 26 oktober och den 6 november kommer svensk mat att lanseras i Ungern och
Budapest. I sex centralt belägna matbutiker kommer 21 svenska producenter att visa upp ett
hundratal svenska matvaror under gemensam svensk flagg. Matveckorna kommer att marknadsföras
via ett speciellt annonsblad som delas ut till budapestborna.
Kampanjen invigs av svenska konsument- och matministern Ann-Christin Nykvist den 26 oktober.
- Jag är övertygad om att potentialen för svenska livsmedel är stor i Ungern, säger Ann-Christin
Nykvist
Svenska journalister är välkomna att delta i invigningen och träffa den svenska ambassadören i
Ungern och ministern på en speciellt arrangerad pressträff. Exportrådet kommer att berätta allmänt
om satsningar på att lansera svenska livsmedel utomlands. På plats finns också representanter för
svenska matproducenter. Journalisterna kommer också att få möjlighet att följa med på studiebesök
hos en ungersk matproducent under dagen.
Program 26 oktober
10.30 Invigning av den Svenska Matveckan på Match Westend
11.30 Presskonferens med ungerska och svenska journalister, Hilton Westend
13.00 Presslunch med svenska journalister på en genuin Csárda (värdshus på landsbygden)
15.00 Besök hos en pickles företagare som specialiserar sig på inlagda produkter som grönsaker
m.m.
Besök på Salamifabrik
Kostnader för resan till Ungern betalas av redaktionerna själva. Deltagande svenska journalister
kommer att kunna följa med i samma transport som ministerns delegation och de kommer att
beredas goda möjligheter till intervjuer med den svenske ministern samt representanter för
Exportrådet och ambassaden. Tolkar kommer att finnas med vid besöken i matvaruaffärerna och vid
studiebesöken.
För frågor kontakta pressekreterare Anders Grönvall. Intresseanmälan görs på fax 08-405 11 77
eller per e-post till pressassistent Bernadette Lazar-Faber senast den 14 oktober.
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Bernadette Lazar Faber
Pressassistent

Telefon 08-405 11 65
Mobiltelefon 070-621 97 47
Fax 08-405 11 77
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Anders Grönvall
Nyckelord: 51358 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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Förslag om förstärkning av fiskevården
Utredningen om fiskevårdens finansiering har idag överlämnat sitt betänkande
till jordbruksministern Ann-Christin Nykvist.
Enligt utredningens direktiv finns ett stort och ökande behov av fiskevård som inte tillgodosetts på
grund av medelsbrist. För många fiskbestånd i svenska vatten är läget bekymmersamt. Att förstärka
fiskevården är en åtgärd av stor betydelse för att skapa förbättrade förutsättningar för flera av dessa
bestånd. För år 2005 anvisas cirka 28 miljoner kronor till fiskevård över statsbudgeten. Behovet av
fiskevårdsmedel kan dock beräknas uppgå till åtminstone 60-80 miljoner kronor per år.
Den särskilde utredaren, f.d. landshövdingen Gösta Gunnarsson, har mot denna bakgrund haft i
uppdrag att lämna förslag om en ny finansieringsform. I uppdraget har ingått att undersöka
förutsättningarna för ett system i likhet med det som tillämpas i USA. Där finns pålagor på bl.a.
sportfiskeutrustning, bensin och båtar, vars intäkter öronmärks för fiskevård. En modell av detta
slag skulle kunna införas antingen genom ett branschavtal eller genom lagstiftning. En
överenskommelse mellan de nu aktuella branscherna har dock inte varit möjlig att träffa.
- Utredningen har inte heller ansett det vara lämpligt att finansiera fiskevården genom att införa en
ny skatt på sportfiskeredskap, bensin och fritidsbåtar. En punktskatt endast på sportfiskeredskap
skulle för övrigt inte ge tillräckligt stora intäkter. Det säger utredaren Gösta Gunnarsson.
I stället föreslår utredningen att det införs en fiskevårdsavgift om 200 kronor per år eller 80 kronor
per vecka som ska betalas av dem som fiskar i havet, längs kusterna och i Vänern, Vättern,
Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. I dessa vatten har allmänheten idag -till skillnad från i
andra vatten - i olika stor utsträckning rätt att fiska kostnadsfritt; både i allmänt och enskilt vatten.
Av bl.a. denna anledning är fiskevården i dessa vatten underfinansierad. För andra vatten ansvarar
som huvudregel fiskevattenägarna för fiskevården och där finns förutsättningar för att finansiera
fiskevården genom försäljning av privata fiskekort.
Utredningen föreslår att fiskande under 18 år samt innehavare av enskild fiskerätt vid fiske i eget
vatten ska undantas från skyldigheten att betala fiskevårdsavgift. Med ledning av de uppgifter som
lämnats i studien Fiske 2005 kan antalet fiskande i havet, längs kusterna och i de fem stora sjöarna
skattas till cirka 900 000 årligen. Intäkterna från avgiften bör därmed med god marginal kunna
svara mot det i direktiven angivna behovet av 60-80 miljoner kronor per år. Ett nyinrättat
fiskevårdsråd, bestående av representanter från Sportfiskarna, Fiskevattenägarna, Sveriges Fiskares
Riksförbund, husbehovsfiskarna, Fiskeriverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna föreslås
besluta om användningen av den fiskevårdsfond som avgiftsintäkterna ska bilda.
Enligt förslaget ska intäkterna användas till fiskevårdsåtgärder i de vatten som blir avgiftsbelagda

samt i tillflöden till dessa vatten. En förbättrad statlig fiskevård kommer dock att kunna bedrivas
även i andra vatten, eftersom det statliga fiskevårdsanslaget över statsbudgeten till viss del frigörs
genom utredningens förslag. Utredningen utgår således från att det statliga fiskevårdsanslaget
kommer att finnas kvar vid sidan av fiskevårdsfonden.
- Avsikten är att skapa ett system som är enkelt, tydligt och rättvist. Genom att avgiftsskyldigheten
endast kommer att gälla vissa, särskilt angivna vatten och då det idag som huvudregel inte kostar
något att fiska med handredskap i dessa vatten uppnår förslaget just detta, framhåller Gösta
Gunnarsson.
Avgiftens utformning och storlek har stora likheter med de system för finansiering av fiskevården
som finns i våra grannländer. Förslaget kommer att ge tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar
för en mer omfattande och bättre utvecklad fiskevård, till gagn för såväl fiskare som
fiskevattenägare.
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EU-kommissionär Joe Borg besöker Göteborg
EU:s fiskekommissionär Joe Borg besöker Sverige och Göteborg den 13-14
oktober. Under besöket kommer kommissionär Joe Borg och delegationen från
EU att ha överläggningar med fiskeminister Ann-Christin Nykvist,
representanter för fiskenäringen och fiskindustrin samt med Fiskeriverket.
Bakgrunden till besöket är att EU nu står inför flera svåra beslut inom fiskeområdet. I december ska
ministerrådet fatta beslut om nya fiskekvoter och regler för att begränsa fisket och skapa en
fiskeflotta i balans med fiskeresursen. Joe Borg har redan förvarnat om att de vetenskapliga
underlagen till besluten kommer att visa på nya problem för bestånden, speciellt för torsken.
Fredagen den 14 oktober besöker EU-delegationen svenskt Fiskekompetenscenter vid Tångudden
som ligger utanför Nya Varvet intill Tånguddens småbåtshamn i Göteborg.
Klockan 10.45 blir det presskonferens med EU-kommissionären Joe Borg, Sveriges fiskeminister
Ann-Christin Nykvist och Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad.

Klockan 11.15 visning av selektiva fångstredskap
Besöket på Tångudden avslutas med en gemensam lunchbuffé.
För intresseanmälan till lunchbuffé för pressen, vänligen kontakta receptionen på Fiskeriverket,
Göteborg tel. 031-743 03 00 senast onsdag 12 oktober före kl.12.00.
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Livsmedelsverket ska utarbeta råd för skolmaten
Regeringen har idag beslutat ge Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram nya råd
för maten i förskolor och skolor. Råden ska följa de nya svenska
näringsrekommendationerna, SNR. I uppdraget ingår också att göra råden
kända bland personalen i landets skolkök.
De finns inga större studier som visar hur välkända de nu gällande riktlinjerna är i skolorna. Men
några mindre undersökningar visar att riktlinjerna inte är så kända bland måltidspersonalen och
skolledarna i skolorna.
- Maten i skolan spelar en viktig roll för att utveckla bra matvanor hos barn och för att de ska orka
med skolarbetet. Bra utarbetade råd från Livsmedelsverket bör också leda till att
kvalitetsskillnaderna minskar mellan skolor, säger Ann-Christin Nykvist.
Regeringen anser att en utveckling av riktlinjerna behövs liksom att det behövs mer information om
riktlinjerna. De nya råden bör utvecklas för att ge stöd vid upphandling av måltidsverksamhet, dvs.
när kommunen lägger ut skolköket på entreprenad. Råden ska också omfatta andra måltider än
lunchen och ge råd om förhållningssätt till goda matvanor och ätande under den tid barnen är i
skolan.
Livsmedelsverket ska slutredovisa uppdraget senast den 1 februari 2007. En delrapport ska lämnas
den 1 maj 2006.
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Olagligt fiske i Öresund ska stoppas
Danska och svenska fiskerimyndigheter träffas idag i Helsingborg för att
diskutera vilka åtgärder som skall vidtas för att stävja det olagliga fisket i
Öresund.
Fisket i Öresund regleras genom ett bilateralt avtal mellan Danmark och Sverige, som ger bägge
ländernas fiskare möjlighet att fiska i hela Öresund. I Öresund är det endast tillåtet med garnfiske.
Trålfiske är inte tillåtet med undantag av en mindre del av norra Öresund. Sedan flera år har
diskussioner förts med Danmark om problemen med olagligt trålfiske i Öresund.
Svenska myndigheter föreslog vid ett möte den 15 juni i år i Danmark, ett antal åtgärder för att
komma till rätta med det illegala fisket i Öresund. De båda ländernas myndigheter lyfte också fram
behovet av att dra upp riktlinjer för samarbetet mellan ländernas myndigheter, särskilt för den
operativa verksamheten i sundet. Bland åtgärderna som diskuterades är en förstärkt och utökad
användning av VMS-sändare, ett operativt samarbete mellan länderna då misstanke om brott
föreligger, samt förhandsanmälan av fiske. På mötet idag kommer de danska och svenska
myndigheter att diskutera vilka åtgärder som ska vidtas för att stävja det illegala fisket.
Den danska fiskeriministern Hans Christian Schmidt sa i ett pressmeddelande den 2 oktober att han
vill stoppa det olagliga trålfisket och att danska myndigheter skall göra en extra insats så att det
illegala trålfisket upphör. Han framhöll att det är oacceptabelt att det goda samarbetet mellan
Danmark och Sverige är i fara beroende på illegalt fiske från några få fiskare.
- Vi måste stoppa det illegala fisket och komma fram till konkreta åtgärder. Jag tror inte att det goda
samarbetet mellan Sverige och Danmark äventyras eftersom vi har samma mål, nämligen att
komma tillrätta med problemet, säger Sveriges fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
I den svenska delegationen ingår tjänstemannarepresentanter från Fiskeriverket,
Jordbruksdepartementet, Kustbevakningen och Försvarsdepartementet.
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Rätt att döda rovdjur för att skydda tamdjur
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist presenterar idag förslag på ändring av

paragraf 28 i jaktförordningen. Förslaget innebär att det blir tillåtet att döda ett
rovdjur som tagit sig in på inhägnat område om det kan anses som sannolikt att
det befinner sig där för att angripa tamdjuren och om det inte går att avvärja
angreppen genom att skrämma rovdjuret.
Förslaget till ny lydelse av paragraf 28 kommer nu att skickas ut på en snabb remiss. Därefter
kommer regeringen att ta beslut om en förändring av förordningen.
- För mig är det här är ett viktigt beslut för att skapa förtroende för rovdjurspolitiken samtidigt som
vi får ett rättssäkert system i situationer då det är nödvändigt att skjuta ett rovdjur, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Den nya föreslagna lydelsen innebär en avsevärd förändring jämfört med den nuvarande paragrafen.
· Olika regler för om ett rovdjur befinner sig inom eller utanför ett inhägnat område avsett för
skötsel av tamdjur införs
· Ett krav på att jägaren först ska försöka skrämma eller på annat sätt avvärja angreppet införs, både
utanför och innanför inhägnat område
· Utanför inhägnat område gäller samma regler som idag: rovdjuret får bara dödas i omedelbar
anslutning till att det redan angripit ett tamdjur
· Inom inhägnat område försvinner kravet att rovdjuret redan ska ha angripit och dödat ett tamdjur
· Inom inhägnat område kommer det att räcka att det kan betraktas som sannolikt att rovdjuret ska
anfalla tamdjuren för att det ska kunna dödas
· Naturvårdsverket ska bevaka att dödande av rovdjur enligt paragraf 28 inte gör det svårare att
bevara en rovdjursart
Svårigheterna med att tolka den nuvarande lydelsen i paragraf 28 aktualiserades efter ett mål i
Högsta domstolen 2004 där en bonde på Gräsö i Uppland dömdes för jaktbrott efter att ha dödat en
varg.
Nuvarande lydelse i förordningen
28 §
Har en björn, varg, järv eller lo angripit och skadat eller dödat tamdjur och finns det skälig
anledning att befara ett nytt angrepp, får tamdjurets ägare eller vårdare utan hinder av fredning eller
bestämmelserna i 9 § döda det angripande djuret, om det sker i omedelbar anslutning till angreppet.
Sådan jakt är dock inte tillåten inom nationalpark.
Jakt som avses i första stycket får ske på annans jaktområde.
Förslaget på ny lydelse i förordningen
28 §
Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning
att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma rovdjuret.Rovdjur som avses i
första stycket får dödas för att skydda ett tamdjur1. av tamdjurets ägare eller vårdare, om det finns
skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret i omedelbar anslutning till att rovdjuret har
angripit och skadat eller dödat tamdjur och det inte går att avvärja det befarade angreppet genom
skrämselåtgärder eller på annat lämpligt sätt,2. av var och en om rovdjuret befinner sig inom
inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret, om det är sannolikt att rovdjuret där kommer att
angripa tamdjuret och det inte går att avvärja angreppet genom skrämselåtgärder eller på annat
lämpligt sätt.
Åtgärder enligt första och andra styckena får vidtas på annans jaktområde och trots bestämmelserna
i 9 §. Jakt är dock inte tillåten inom nationalpark.
Naturvårdsverket skall fortlöpande bedöma om möjligheten att döda rovdjur med stöd av andra
stycket försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess
naturliga utbredningsområde. Om Naturvårdsverket bedömer att så är fallet skall verket genast

anmäla detta till regeringen.
Gräsömålet
Högsta domstolen (HD) dömde den 21 december 2004 en djurägare från Gräsö i Uppland som
skyldig till grovt jaktbrott. Både tingsrätten och hovrätten hade tidigare friat den åtalade.
Djurägaren kände till att flera får dödats av varg på Gräsö. När han blev uppringd av en granne som
berättade att en tacka just rivits av en varg, tog han sitt gevär och gick ut till hagen. Han sköt vargen
när den kommit in i hagen och var på väg i riktning mot hans tamdjur.
HD fann att djurägaren inte dödade vargen i "omedelbar anslutning" till angreppet, som det står i
förordningen, eftersom cirka tio minuter förflutit sedan angreppet hos grannen och vargen då befann
sig cirka 500 meter från platsen för angreppet. Därför fälldes djurägaren för jaktbrott. Brottet ansågs
grovt eftersom vargen är ett hotat, sällsynt och särskilt skyddsvärt vilt.
I domen noterades att det kunde ifrågasättas om 28 § är i överensstämmelse med habitatdirektivet.
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Pressinbjudan: Överlämnande av betänkandet Fiskevårdens
finansiering
TID OCH PLATS

Tid: Fredag 7 oktober kl. 10.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Fredagen den 7 oktober överlämnas betänkandet om Fiskevårdens finansiering till jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist av regeringens utsedda utredaren Gösta Gunnarsson, före
detta landshövding i Jönköping. I samband med detta håller utredaren en presskonferens.
Medtag pressleg.
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Lantbrukare får tillbaka felaktiga avgifter
Regeringen har idag beslutat betala tillbaka kartavgifter för 62 miljoner plus
ränta till de lantbrukare som 1998 och 1999 betalde in kartavgifter till
Jordbruksverket i samband med ansökan om olika stöd från EU. EG-domstolen
har i en dom slagit fast att kartavgifterna stod i strid med EU:s
gemenskapslagar. Det fanns inget krav på att avgifterna skulle betalas tillbaka i
EG-domstolens utlåtande, men regeringen har gjort bedömningen att en
återbetalning är rimlig.
Det var cirka 72 000 lantbrukare som 1998 och 1999 betalde in 10 kronor per hektar och år, dock
lägst 200 men högst 3000 kronor per företag, i en så kallad kartavgift i samband med att de ansökte
om stöd för jordbruksgrödor och stöd för foderareal. Avgiften avskaffades år 2000.
Jordbruksverket får nu i uppdrag att sköta återbetalningen av avgiften plus en ränta som utgår från
Riksbankens fastställda ränta. Avgifterna ska betalas ut under 2005 och 2006.
Kartavgifter som togs ut i samband med ansökningar för miljö- och regionalstöd betalas inte
tillbaka eftersom EG-domstolen har haft något att invända mot dessa.
./.
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Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist
besöker Öland
Fredagen den 30 september och lördagen den 1 oktober besöker jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist Öland för att delta i aktiviteter kring
Ölands skördefest.
Fredagen 30 september
Kl. 13.15 inleder Ann-Christin Nykvist Ölands skördefest som äger rum vid Ekerums Golf- och
resortanläggning, Borgholm.
Kl. 14.15 gör Ann-Christin Nykvist ett besök på Borgholms gymnasium och träffar elever och
personal för att prata om "mat- och konsumentfrågor".

Kl.17.15 utses Årets uppstickare. Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist sitter i
juryn. Plats: Ekerums Golf- och resortanläggning, Borgholm.
Kl.18.30 Ann-Christin Nykvist deltar i Konstnatten.
Lördagen 1 oktober
Kl.09.00 träffar Ann-Christin Nykvist oppositionsråd Tommy Eliasson, i Mörbylånga, Sune
Axelsson (s) oppositionsråd, i Borgholms kommun Färjestaden, och EU-parlamentarikern Anna
Hedh (s).
Kl.10.15 Besök på Torslunda försöksstation i Färjestaden.
Kl. 13.30 gör Ann-Christin Nykvist ett besök hos Brunabönodlaren Lars Wilen i Bjärby,
tillsammans med oppositionsrådet Tommy Eliasson (s), Roger Gustafsson, ordförande i LRF
kommungrupp i Mörbylånga och Johan Åhlund, ordförande Mörbylångadalens LRF-förening.
Plats: Mörbylånga kommun, Öland.
Kl. 18.30 avslutas besöket med Måltidskalaset på Borgholms Slott, där Karl X bjuder in med
pompa och ståt. Under kvällen överlämnar Ann-Christin Nykvist priset till "Årets uppstickare".
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Ytterligare 70 miljoner i EU-stöd för svensk
landsbygdsutveckling
Sverige kommer att klara full pott i EU-bidrag för landsbygdsutvecklingen för
2005. Genom ett regeringsbeslut idag om mer pengar till miljö- och
landsbygdsprogrammet i år blir vi berättigade till ytterligare 70 miljoner kronor
i EU-stöd. Det betyder att Sverige lyckats klara fullt EU-bidrag i miljö- och
landsbygdsprogrammet varje år sen programmet startade 2000.
De ytterligare 70 miljoner i EU-stöd samt de pengar som regeringen tillfört kommer att betalas ut
till sökande på den svenska landsbygden under de återstående månaderna av 2005. Detta möjliggörs
genom att regeringen också beslutat tidigarelägga utbetalningar på drygt 250 miljoner kronor från
2006 till 2005 inom miljö och landsbygdsprogrammet.

- Jag är glad över att vi kan fullt utnyttja EU bidrag för landsbygdsutveckling 2005. Det här är
pengar som betalas ut som ersättning till många som kämpar med att hålla det svenska landskapet
öppet, till initiativ för nyföretagande på landsbygden och mycket annat, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.
Fakta:
Miljö- och landsbygdsprogrmmet:
Åtgärder som ingår i programmet är:
· miljöersättningar för bland annat betesmarker, slåtterängar, minskatkväveläckage och ekologisk
produktion.
· kompensationsbidrag till områden med naturgivna nackdelar
· stöd till kompetensutveckling inom jord- och skogsbruket
· stöd till investeringar i jordbruks- trädgårds- och renskötselföretag· startstöd till unga jordbrukare
· stöd till förädling av jordbruksprodukter
· projektstöd för utveckling av landsbygden
Stöden ges främst till lantbrukare och finansieras både av EU och med nationella medel. Totalt
omfattar miljö- och landsbygdsprogrammetåtgärder för cirka 23 miljarder kronor under åren
2000-2006. Miljö-ersättningarna motsvarar cirka 15 miljarder av detta belopp och åtgärderna för
ekonomisk och social utveckling cirka 1,4 miljarder av beloppet. Resterande belopp består till
största delen av kompensationsbidrag till mindre gynnade områden.
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Ministrar kräver stärkt ställning för konsumenterna
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist och infrastruktur- minister Ulrica
Messing träffar idag representanter för tele- och internetoperatörerna för att
diskutera konsumenternas ställning på telemarknaden.
De handlar främst om det som hände vid stormen Gudrun i januari då tusentals abonnenter blev
utan telefonförbindelse och hur ersättningar i samband med liknade teleavbrott i framtiden ska
utformas. Mötet kommer också att ta upp andra konsumentfrågor t.ex. om hur det ska bli enklare för
konsumenterna att jämföra priser mellan operatörer.
Mötet äger rum kl.17.00-18.30 idag.
- Telekonsumenterna var en grupp som drabbades särskilt hårt efter stormen. Att vi har robusta och
väl fungerande telekommunikationer är en grundförutsättning för att hela samhället ska fungera,

säger infrastrukturminister Ulrica Messing.
Konsumentministern och infrastrukturministerns mål med mötet är att det ska resultera både i en
förstärkning av telenäten så att dessa bättre kan klara tuffa påfrestningar i samband med framtida
stormar och i en förstärkning av konsumenternas ställning på telemarknaden. De anser att båda
dessa faktorer i förlängningen är positiva för hela landets utveckling.
- Det som inträffade i södra Sverige var allvarligt ur ett konsumentperspektiv. Vi har därför bjudit
in företrädare för tele- och internetoperatörerna för att tillsammans med dem diskutera
förutsättningarna för att stärka konsumenternas ställning på telemarknaden, sager konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Anders Grönvall
Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 20 08
Nyckelord: 50361 Näringsliv, handel och regional utveckling Ulrica Messing

PRESSMEDDELANDE

2005-09-20
Jordbruksdepartementet

Vilda djur nytt ansvarsområde för SVA
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) får upp till 6 miljoner kronor i
budgeten för nästa år för att analysera och följa sjukdomstillstånd hos vilda
djurpopulationer. Den senaste tiden har flera utbrott av sjukdomar hos vilda
djur uppmärksammats, bland annat den s.k. fågeldöden.
SVA och Naturvårdsverket har tillsammans utrett frågan om ansvarsförhållandet för sjukdomar hos
vilda djur. Särskild uppmärksamhet har riktats mot dödlighet hos vilda fåglar, först noterad bland
sjöfåglar i Blekinge skärgård våren 2000. Liknande utbrott har därefter förekommit varje sommar i
många olika vattenområden, både i insjöar och i Östersjön. 2002 var problemet extra markant med
långt över 10 000 döda fåglar.
Uppdraget redovisades den 15 april 2005. Ett strukturerat uppdragsförhållande mellan SVA och
Naturvårdsverket föreslås i rapporten. Ett program för att följa och analysera utvecklingen av
sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer skapas nu inom SVA. Programmet skall genomföras i
samråd med Naturvårdsverket och finansieras med medel från anslaget Åtgärder för biologisk
mångfald med upp till 6 miljoner kronor.
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Skatten på handelsgödsel och bekämpningsmedel återförs
till näringen
Regeringen har i budgetpropositionen för 2006 beslutat återföra ytterligare 100 miljoner som
kommit in via skatten på handelsgödsel och bekämpningsmedel till de gröna näringarna. Pengar ska
investeras främst i forskning och utveckling som dels främjar en hållbar utveckling av jordbruket
men också bidrar till att jordbrukets förmåga att konkurrera förbättras.
Enligt tidigare beslut ska en del av pengarna från handelsgödselskatten återföras via
landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet (LBU) finansieras delvis av EU och delvis av
regeringen. Inför budgetspropositionen föreslås att ytterligare 100 miljoner återförs 2006.
Den exakta fördelningen av pengarna kommer regeringen att återkomma till.
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Nya varningssignaler kring fiskbestånden i västerhavet
Måndagen den 19:e och tisdagen den 20:e september träffas EU:s jordbruks och
fiskeministrar för ministerrådsmöte i Bryssel. Sveriges jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist deltar. Frågan om det framtida fisket i Västerhavet är
med på dagordningen för diskussion. Ordförandelandet Storbritannien har
förvarnat om att Internationella havsforskningsrådet (ICES) inom kort kommer
med en ny rapport som slår fast att de nuvarande åtgärderna för återhämtning av
fiskebestånden inte räcker. Särskilt illa är det för torsken i Nordsjön. Sverige
kommer under diskussionen att föreslå kraftfulla åtgärder för att rädda

fiskebestånden: nya begränsningar av fiskekvoterna, ytterligare minskningar av
antalet dagar till sjöss, förbjud av fiske i lek- och uppväxtområden och en
översyn av redskapsanvändningen, mer selektiva redskap.
- Jag tror också att det kommer att behövas mer kontrollåtgärder för att se till att de restriktioner vi
har följs, säger Ann-Christin Nykvist.
På måndagen diskuteras också EU-kommissionens förslag på en reformering av
marknadsregleringen av socker, som är en väldigt kontroversiell fråga i Europa. Sverige tillhör de
länder som i grunden stöder kommissionens förslag till reform. Men det finns delar där Sverige har
en annan uppfattning än kommissionen och de delarna kommer jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist att få möjlighet att diskutera med kommissionen och ordförandelandet Storbritannien under
ett enskilt möte på måndagseftermiddagen.
- Vi kommer bland annat att kräva att Sverige får en kvot för isoglukos - i förslaget är Sveriges kvot
satt till noll, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
En pressträff kommer att arrangeras direkt efter ministerns möte med kommissionären i det svenska
pressrummet i ministerrådsbyggnaden.
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Nytt djurhälsoregister bättre nytta och ökad säkerhet
- Djurhälsoregistret kan ge en betydande samhällsnytta, men då måste
datakvaliteten höjas och tilliten för registret öka, hos såväl uppgiftslämnare som
användare. Djurhälsoregistret kan utgöra grunden till ett framtida
epidemiologiskt centrum för djurhälsa. Det säger generaldirektören Inger
Andersson som haft regeringens uppdrag att se över djursjukdata. Hon
överlämnade utredningens betänkande till jordbruksministern Ann-Christin
Nykvist idag.
Utredningens slutsats är att bristerna i djursjukdata i dag är stora nog för att negativt påverka
användbarheten. Slutsatsen bygger på en enkät bland landets samtliga stordjurspraktiserande
veterinärer som forskare vid Sveriges lantbruksuniversitetet genomfört för utredningen, liksom
bedömningar från utredningens experter samt berörda myndigheter och organisationer.

Det främsta syftet med djurhälsoregistret i framtiden är att användas i övervakningen av
smittsamma djursjukdomar och av läkemedelsanvändningen, i synnerhet antibiotika. Det är också
till nytta inom forskning och utveckling samt för djurhälsoarbetet och avel för friskare djur.
Registret blir en väsentlig statistikkälla om djurhälsa och djursjukdomar.
- Avsikten med våra förslag är att insamlingen, bearbetningen och användningen av uppgifterna
skall organiseras på ett sätt som inger förtroende och säkerställer god datakvalitet, framhåller Inger
Andersson. Målet är ett väl fungerande system som är användarvänligt, för såväl rapporterande som
användare.
Förslagen är i korthet:
· Djurhälsoregistret läggs i en särskild verksamhetsgren inom Jordbruksverket, skild från
distriktsveterinärorganisationen och tillsynen över veterinärerna.
· Rapporteringen begränsas till lantbruksdjur och vissa behandlingar av häst. Utökad rapportering
för hästar eller andra djurslag bör utredas vidare, först måste dock systemet fungera
tillfredsställande.
· Syftena med registret slås fast. Tillämpningen av sekretessreglerna och personuppgiftslagen (PUL)
klarläggs. Skyddet av djurhållarnas och veterinärernas personliga integritet och ekonomiska
förhållanden förstärks.
· Inrapporteringen förenklas och veterinärerna får återkoppling om vad de rapporterat in.
· Officiell statistik om djurhälsa och djursjukdomar utreds.
· Djurhälsoregistret utvärderas löpande. Om inte tillräcklig samhällsnytta uppnås inom rimlig tid,
bör det omprövas.
Förslagen bedöms leda till en betydligt ökad samhällsnytta, jämfört med dagsläget.
Kostnadsökningarna är förhållandevis små.
Förslagen kan finansieras inom befintliga anslag dels anslaget för djurhälsa, dels myndigheternas
förvaltningsanslag. Om utlämnande av uppgifter, som beställs av enskilda och inte är statistik för
allmänt bruk, ger upphov till merkostnader, bör det finansieras genom avgifter.
Fakta om djursjukdata
Idag rapporterar de flesta veterinärer varje vecka s.k. djursjukdata om behandlingar och
undersökningar av lantbruksdjur (inklusive ren och hägnat vilt) till Jordbruksverket. De lämnar då
uppgifter om diagnos, åtgärder och läkemedelsanvändning, på blanketter eller elektroniskt.
Behandling av hästar med antibiotika och hormoner rapporteras normalt månatligen. För andra
behandlingar av hästar, liksom för alla fall som gäller sällskapsdjur, vill Jordbruksverket har uppgift
om antalet behandlingar per år.Problem med djursjukdata har uppmärksammats, bland annat av
riksdagens revisorer. Riksdagen förordade därför i juni 2003, med anledning av revisorernas
förslag, att en oberoende utredning skulle få i uppdrag att redovisa hur omfattande bristerna i
djursjukdata är, vad de beror på och vad bristerna har inneburit för statistikens användbarhet.
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Nytt lagförslag om att begränsa antalet försöksdjur
Antalet djur som används i ett djurförsök ska begränsas till så få som möjligt.
Den regeln föreslår regeringen införs i djurskyddslagen. I förslaget finns också
en ny definition av djurförsök. Den innebär bl.a. att när djur tas fram med hjälp
av genteknik, s.k. genmodifiering, ska reglerna för etisk prövning av djurförsök
gälla.
Regeringen lämnade idag in propositionen Etisk prövning av djurförsök m.m. till Riksdagen.
Propositionen föreslår att Riksdagen ändrar djurskyddslagen på flera punkter som handlar som
användning av försöksdjur.
- Av etiska skäl ska användningen av försöksdjur begränsas så långt som möjligt. Men det har varit
väsentligt för mig under arbetet med propositionen att se till att viktig forskningen på universitet
och högskolor och inom läkemedelsindustrin säkerställs, säger jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist (s).
Djurskyddslagen saknar idag en definition av vad som räknas som djurförsök. I propositionen
föreslås en definition som innebär att med djurförsök avses användning av djur för bl.a.
vetenskaplig forskning. Djur som används i undervisning utan att utsättas för lidande, operativa
ingrepp eller avlivas ska enligt förslaget inte omfattas av bestämmelserna om djurförsök. Genom
definitionen klargörs också att när djurs arvsmassa förändras genom t.ex. genmodifiering så ska
detta räknas som djurförsök.
I den 19:e paragrafen i djurskyddslagen står bl.a. att djur får användas i försök enbart om syftet inte
går att nå utan djur och att djuren ska utsättas för så lite lidande som möjligt. Regeringen föreslår nu
att ytterligare en faktor tillförs, nämligen att antalet djur som används i försöket ska vara så få som
möjligt.
I den 21:e paragrafen tillförs enligt förslaget bestämmelser om att en ansökan om djurförsök ska
bifallas av en djurförsöksetisk nämnd endast om det kan anses angeläget från allmän synpunkt. Idag
finns en bestämmelse om att nämnderna ska avslå en ansökan om det inte är angeläget från allmän
synpunkt och om det är möjligt att få likvärdig kunskap med andra metoder i
djurskyddsförordningen. Bestämmelsen som de djurförsöksetiska nämnderna ska utgå från i sitt
arbete vill nu regeringen alltså upphöja till lag. Lagförändringarna i propositionen föreslås träda
ikraft den 1 april 2006.
Regeringen bedömer också i propositionen att de djurförsöksetiska nämnderna bör ha tillgång till
veterinärmedicinsk sakkunskap. Veterinärerna ska inte ingå i nämnderna som ledamöter utan ha en
rådgivande och fristående funktion.
- Vi välkomnar ändringarna i förslaget eftersom syftet är att begränsa användningen av försöksdjur
till vad som är absolut nödvändigt. Särskilt positiva är vi till ställningstagande om att de
djurförsöksetiska nämnderna bör ha tillgång till veterinärmedicinsk sakkunskap, säger
riksdagsledamot Sven-Erik Sjöstrand (v).
Djurskyddsmyndigheten kommer att få i uppdrag att utvärdera det klassificeringssystem av hur djur
upplever smärta som ingår i ansökan om etisk prövning vilken lämnas till de djurförsöksetiska
nämnderna. Myndigheten ska bedöma om systemet ger relevant information och tillräcklig grund
för att vidta åtgärder när det gäller försök av hög svårighetsgrad eller om det även behövs någon
annan rapportering.
Djurskyddsmyndigheten ska också utreda om det behövs etiskt godkännande av sådan avel av

försöksdjur som medför eller riskerar att medföra lidande för djuren och vilka konsekvenser en
sådan prövning skulle få.
Regeringen ska också tillsätta en särskild utredning med uppgift att bl.a. utreda frågan om rätt för
djurskyddsorganisationer att överklaga ett beslut i en djurförsöksetisk nämnd. Idag är det bara den
sökande forskaren som kan överklaga.
- Vi vill att utredningen tar fram konkreta lagförslag som ger djurskyddsorganisationer möjlighet att
överklaga. Idag finns i miljöbalken rätt för miljöorganisationer att överklaga och erfarenheten visar
att detta har förbättrat miljöprövningen, säger riksdagsledamot Åsa Domeij (mp).
Fakta
De djurförsöksetiska nämnderna
· Nämnderna inrättades 1979. Idag finns sju nämnder: Stockholm norra, Stockholm södra, Uppsala,
Linköping, Malmö/Lund, Göteborg och Umeå.
· För att djur ska få användas i försök måste en djurförsöksetisk nämnd godkänna försöket.
Nämnden skall väga försökets betydelse mot lidandet för djuren.
· Den som ansökt om etiskt godkännande och inte är nöjd med nämndens beslut kan överklaga detta
till allmän förvaltningsdomstol.
· Ledamöterna utses av Djurskyddsmyndigheten. Nämnderna består av en ordförande, en vice
ordförande och tolv ledamöter. Av ledamöterna är sex forskare eller försöksdjurspersonal och sex är
lekmän. Av lekmännen utses fyra personer på förslag av kommunerna och två på förslag av
djurskyddsorganisationer.

KONTAKT

Anders Grönvall
Lena Odland
Kansliråd
08-405 11 71
Nyckelord: 49624 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-09-13
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker Dalarna
Torsdagen den 15 september besöker jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist följande orter i Dalarna.
Kl 09.30 inleder jordbruksministern sin resa med ett anförande och invigning av
Mångfaldskonferensen i Klockargården, Tällberg. Konferensen arrangeras av Centrum för biologisk
mångfald som är ett nationellt centrum gemensamt för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala
universitet.
Kl 09.55 delas ut utmärkelse Guldärtan.
Kl.10.30 besöker Ann-Christin Nykvist Skallskogsfäbodar, cirka 17 kilometer på vägen mellan
Leksand och Dala Järna. Hon kommer att träffa Fäbodbrukarföreningens ordförande Alice
Gustafsson.

Kl. 13.00 gör hon ett besök på Rovdjurscentrum, Orsa Grönklitt och träffar kommunalråd Ann
Beskow. Därefter blir det avfärd till Furudals bruk.
Under besöket deltar också Ingrid Dahlberg, landshövding i Dalarna.
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Sommestad och Nykvist på miljö- och
jordbruksministermöte i London
Miljöminister Lena Sommestad och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
deltar den 9-12 september i EU:s informella miljö- och jordbruksministermöte i
London.
Ministrarna ska diskutera jordbrukets effekter på klimatet. Till mötet har en panel med framstående
forskare, rådgivare och förhandlare samlats för att ge miljö och jordbruksministrarna sin bild av
vilka effekter jordbruket har på klimatet.
Det informella gemensamma miljö- och jordbruksministermötet arrangeras av Storbritannien som
under hösten 2005 är ordförande i EU:s ministerråd.
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Pressinbjudan: Propositionen Etisk prövning av djurförsök
TID OCH PLATS

Tid: kl 09.30

Plats: Pressrummet, Rosenbad
Tisdagen den 13 september överlämnas propositionen om Etisk prövning av djurförsök till
riksdagen. I samband med detta inbjuder Jordbruksdepartementet till presskonferens.
På presskonferensen deltar jordbruks- och konsumentminister, Ann-Christin Nykvist (s), Åsa
Domeij (mp) och riksdagsledamot Sven-Erik Sjöstrand (v).
Medtag pressleg.
Nyckelord: 49214 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Tjänstehundsutredningen: Hundgöra - att göra hundar som
gör nytta.
- Staten måste ta ett ansvar för att producera tjänstehundar i tillräcklig
omfattning och av tillräckligt god kvalitet. Det säger f.d. generaldirektören
Bertil Norbelie som haft regeringens uppdrag att utreda hur det framtida
behovet av tjänstehundar kan tillgodoses . Han överlämnade utredningen till
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist idag. Det finns enligt utredningen
ingen annan aktör som har de resurser som krävs. Regeringen bör hos riksdagen
begära beslut
I Sverige finns idag cirka 4 500 tjänstehundar. De finns hos försvaret, polisen, kriminalvården och
tullen. Ett antal ekipage finns i beredskap för internationella insatser i räddningsverkets regi.
Knappt 300 är ledarhundar för blinda eller synskadade. Staten äger cirka 900 hundar, men behovet
är 1 000 hundar. Det råder alltså brist på kvalificerade tjänstehundar. De övriga finns hos
privatpersoner och kontrakteras för tjänstgöring. Det årliga behovet av nya statliga inköp av
tjänstehundar är ungefär 200 stycken.
Ett problem i hundavel och uppfödning är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete. De
fulla resultaten börjar nämligen komma först efter 8-10 år. Den statliga budgetprocessen gör det
svårt att garantera den nödvändiga uthålligheten. Det är heller knappast möjligt för en privat aktör
att driva en verksamhet med dessa förutsättningar.
En strävan bör vara att en betydande del av tjänstehundarna produceras av privata uppfödare.
Samarbetsavtal bör ingås mellan staten och privata uppfödare. Förslag läggs att systematiskt
registrera tjänstehundarnas fysiska och mentala förutsättningar samt deras prestationer vilket ökar
möjligheterna att bedriva en avel där man kan förutsäga resultaten. Privata kennlar eller hundägare
som ansluter sig till detta system kommer få ökade möjligheter att leverera blivande tjänstehundar.
Det bör skapas en från de statliga användarna fristående huvudman för att styra, planera och
utveckla avelsarbetet samt svara för rekrytering av lämpliga fodervärdar. Samverkan ska ske med
de olika användarna av tjänstehundar.
Produktionen av statliga tjänstehundar kan förläggas till en ort som till följd av förlorade
arbetstillfällen ska ges arbetsmarknadspolitiskt stöd. Detta öppnar möjlighet till finansiering med
arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska medel. Insatser för forskning och djurskydd bör

finansieras via befintliga anslag inom Jordbruksdepartementets ansvarsområde.
- Problemen med tjänstehundar är desamma i många länder. Import av hundar är inte en lösning.
Internationellt samarbete kan ge fördelar i avelsarbetet. Sverige har -internationellt sett - unika och
viktiga kunskaper rörande hundarna i befintliga register. En satsning på avel av tjänstehundar kan
fullt utbyggd bli en internationell framgång, avslutar Bertil Norbelie.
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Regeringen initierar medling i Härjedalskonflikten
Regeringen beslutade idag att ge Jordbruksverket i uppdrag att arbeta för att
förhandlingarna mellan samebyarna i Härjedalen och markägare i Härjedalen
om ersättning för renarnas vinterbete kommer till stånd.
Arbetet på Jordbruksverket ska ledas av en operativ utredare som till sin hjälp
även har Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Utredaren utses av
Jordbruksverket. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2006.
- Bo Dockered, som arbetat med frågan tidigare, har på mitt uppdrag sonderat läget för
förhandlingar och träffat parterna en första gång nu i sommar. Vi har kommit fram till att det är bra
att staten nu ger sitt stöd för att få tillstånd en överenskommelse, säger sameminister Ann-Christin
Nykvist.
Regeringen har också uppdragit till Skogsstyrelsen att i samråd med Jordbruksverket och
Länsstyrelsen i Jämtland lämna förslag på vad som är en skälig arrendeavgift för markägarna att ta
ut av samebyarna för renarnas vinterbete. Uppdraget ska i denna del redovisas senast den 30
november 2005.
- För mig är det viktigt att stötta samisk kultur och skapa förutsättningar för deras näringsutövning.
Jag är angelägen att renbeteskonflikten får en snar lösning, säger Ann-Christin Nykvist.
Fakta
Härjedalskonflikten - renarnas vinterbete
Det finns fem samebyar med renbete i Härjedalen som får ha sammanlagt ca 25 000 renar:
Handölsdalen, Tåssåsen, Mittådalen , Idre och Ruhtven Sijte.
Konflikten uppkom redan i mitten av 1800-talet då marken mellan stat och nybyggare delades upp.
Samerna menade att de missgynnades och att marken inte räckte till för betet. En lag stiftades 1886
för att klargöra samernas rätt till renbete. I den står att samerna ska ha rätt till vinterbete grundat på
sedvanerätten, dvs. så skett sedan urminnes tid och att inga avtal elelr avgiftwer behövs. Men inga
exakta utbredningar på betesområdet görs i lagens förarbeten utan dessa kan endast slås fast i
domstol.
Konflikten eskalerade efter tjernobylolyckan på1980-talet då antalet renar ökade eftersom köttet var
svårsålt. 1990 lämnade tre skogsbolag och 500 små markägare in en stämningsansökan.

Skogsbolagen kunde göra upp i godo 1992 men de övriga gick vidare. Processen avslutades inte
förrän 2004 då HD avslog samebyarnas ansökan om prövningstillstånd. Hovrättens dom från 2002
som därmed vann laga kraft innebär att samebyarna inte har rätt till vinterbete på ett stort antal
fastigheter om inte avtal träffas mellan markägarna och samebyarna.
Regeringen uppdrog till Länsstyrelsen i Jämtland att lämna förslag på hur renbetet ska kunna
säkerställas. I mars 2000 började Bo Dockered agerade medlare mellan parterna. Han fick ett
formellt uppdrag av regeringen att se över möjligheterna att lösa konflikten. Dockered och hans
medhjälpare la ner ett stort arbete men inga avtal hade träffats mellan parterna när uppdraget
avslutades i mars 2003.
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Pressinbjudan: Sameminister Ann-Christin Nykvist deltar
på Sametingets högtidliga öppnande i Östersund
TID OCH PLATS

Tid för media: ca kl 10.45
Plats: Storsjöteatern vid Stortorget i Östersund
I morgon tisdagen den 30 augusti deltar sameminister
Ann-Christin Nykvist i den högtidligt öppnande av Sametinget i Östersund. H M Konungen öppnar
Sametinget 2005 kl.09.30.
Media kommer att beredas tillfälle att ställa frågor kring aktuella samefrågor direkt efter öppnandet.
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Nya stränga krav på minkuppfödning

Regeringen föreslår nya stränga krav på minkuppfödning för pälsproduktion.
De nya kraven syftar till att ge minkarna möjlighet att bete sig naturligt.
Förslaget förväntas få kännbara konsekvenser för minknäringen i Sverige och
därför föreslår regeringen att företagare som tvingas lägga ner sin verksamhet
får ekonomisk kompensation.
Regeringen föreslår en ny paragraf i djurskyddslagen där det slås fast att minkar ska få möjlighet att
röra sig, klättra, utföra sitt jaktbeteende och få sitt behov att periodvis vara ensamma tillfredställt.
Minkarna ska också få tillgång till vatten att simma i.
- Undersökningar visar att minkar i fångenskap ofta visar s.k stereotypa beteende, t.ex. trampar av
och an eller gör cirkulerande rörelser med huvudet fram och tillbaka. Det här tyder på att de inte
mår bra och vi anser att hållandet av mink inte uppfyller de grundläggande kraven i
djurskyddslagen om att djur ska kunna bete sig naturligt, säger jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist.
Förslaget skickas nu ut på remiss och ett lagförslag kan läggas till riksdagen tidigast i mars 2006
och den nya lagen kan börja gälla 1 januari, 2007.
Redan tidigare har England och Österrike beslutat om förbud för minkuppfödning för
pälsproduktion, och diskussioner pågår även i Nederländerna.
I Sverige finns enligt SCB 237 personer som direkt livnär sig på pälsproduktion av mink.
Regeringen föreslår nu att dessa personer får ersättning för förlorad arbetsersättning, utebliven
ersättning till investerat kapital och nettöverskott, oavskrivit restvärde på byggnader och inventarier
samt ersättning för rivning av anläggningar och återställande av mark. Även företag som indirekt
helt är beroende av pälsdjursnäringen, t.ex. foderföretag kommer att ersättas.
Den socialdemokratiska regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet kom den 31 mars 2005 överens
om en tidsplan och en strategi för minknäringens framtid. Alla tre partierna har på sina respektive
kongresser beslutat om krav på avveckling av pälsdjursuppfödningen i Sverige.
EU-kommissionen publicerade 2001 en rapport om pälsdjurens välfärd. Där konstaterades bl a att
förekomsten av stereotypa beteenden, förekommer i hög grad och att en viktig orsak skulle vara den
karga burmiljön.
I en rapport som Jordbruksverket lämnade till regeringen 2002 konstaterades också att det finns
betydande djurskyddsproblem med minkhållningen och att djurskyddslagens grundkrav i 4 § inte
kan anses uppfyllda fullt ut. Enligt 4 § ska djur hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett
sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.
Fakta
Lagförslaget:
Ny paragraf i Djurskyddslagen
4 a § Minkar som föds upp för pälsproduktion skall hållas på ett sådant sätt att deras behov av att
röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis
vara ensamma kan tillgodoses. Minkar skall dessutom ha tillgång till vatten att simma i.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande, Djurskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för hållande av mink för
pälsproduktion.
Fakta
Pälsdjursnäringen
· Det finns ungefär 180 pälsfarmer enligt Sveriges Pälsuppfödares Riksförbund
· Antalet personer sysselsatta direkt i näringen beräknas till 237 (enligt SCB).
· En tredjedel av pälsdjursnäringen i Sverige finns på Listerlandet i Sölvesborgs kommun, Blekinge.
Dessutom finns den i Skara, Kristianstad, Simrishamn, Svenljunga, Vaggeryd och Eksjö
kommuner.

· Det finns två anläggningar för framställning av foder, en i Sölvesborg och en i Svenljunga.
· Produktionen ligger på 1,3 miljoner skinn per år. Den totala produktionen på världsmarknaden
överstiger 30 miljoner skinn per år.
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Bättre möjligheter för småföretag på landsbygden
Småskalig livsmedelsförädling kan ge jobb på den svenska landsbygden och
skapa mervärden för svenska livsmedel och för konsumenterna. Därför vill
regeringen arbeta för att ge bättre förutsättningar för små livsmedelsföretag på
landsbygden, t.ex. gårdsbutiker, småskalig produktion av köttprodukter,
grönsaker m.m.
Jordbruksdepartementet skickar idag ut skrivelsen "Småskalig livsmedelsförädling" på remiss.
Tillsammans med remissutlåtandena bli den sedan utgångspunkten för en handlingsplan för att
stödja småföretagande på landsbygden som regeringen ska lämna till riksdagen.
- Det är viktigt att vi ser till att dessa småföretag får bra förutsättningar att verka och utvecklas. Det
handlar om enkla regler för livsmedelsproduktion som är anpassade till småskalighet, om bidrag
från landsbygdsutvecklingsprogrammet och om utbildning och samverkan, säger jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Den nya livsmedelslagstiftningen inom EU är flexiblare i förhållande till företags olika
förutsättningar vilket enligt Jordbruksdepartementets bedömning är till fördel för småföretag inom
livsmedelsförädling.
Möjligheten till gårdsnära slakt ska förbättras och Livsmedelsverket har fått 10 miljoner i tillskott
per år för att genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna. Verket kommer att genomföra en
rad projekt t.ex. utbildning av besiktningsveterinärerna vid småskaliga slakterier. Användningen av
mobila slakterier blir nu tillåtna i Sverige i och med nya EU-regler. I skrivelsen föreslås också att
Jordbruksverket och Livsmedelsverket får i uppdrag att utreda möjligheten att införa gårdsbaserad
levandedjursbesiktning.
Möjligheten till nationella undantag för att bibehålla traditionella produktionsmetoder finns i den
nya EU-lagstiftningen. För svensk del kan det t.ex. handla om torkning av renkött utomhus och
traditionella fäbodprodukter. Jordbruksdepartementet anser i skrivelsen att det är viktigt att
Livsmedelsverket i arbetet med den nationella anpassningen av de nya reglerna ser till att småskalig
livsmedelsproduktion underlättas och att möjligheterna till nationella undantag utnyttjas.

Det är viktigt att verka för en stärkt branschsamverkan. Detta kan ske genom stöd till olika nätverk
som finns idag. Regeringen beslutade den 28 april om stöd till tre nationella nätverk: Eldrimner i
Östersund, Livstek på Gotland samt Regional Mat i Uppsala.
EU:s jordbruksministerråd nådde vid sitt möte i juni en politisk överenskommelse om en ny
landsbygdsförordning. Nu ska regeringen börja arbetet med att utforma den nya svenska
landsbygdsprogrammet och enligt departementsskrivelsen "Småskalig livsmedelsförädling"
kommer stöd för förädling, investering och kompetensutveckling i den småskaliga
livsmedelsförädlingen att finnas med som en viktig ingrediens.
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist har tidigare gett Jordbruksverket, Djurskyddsmyndigheten
och Livsmedelsverket i uppdrag att utreda möjligheten för företag att samordna sin informations
inlämning till myndigheterna, dvs. att företagen kan lämna information vid ett tillfälle till alla
myndigheterna.
- Vi måste hela tiden arbeta med regelförenklingar och för att minska de små företagens
administrativa börda, säger Ann-Christin Nykvist.
Parallellt har Nutek fått i uppdrag att göra mätningar av småföretagens administration. Syftet är att
sätta mål för att minska den administrativa bördan, mål som ska vara uppfyllda senast 2010.
Fakta Småskalig livsmedelsförädling:
· I Sverige fanns det år 2004 drygt 3 300 sådana företag enligt tillgänglig statistik. Sannolikt är det
faktiska antalet större.
· Som ett småskaligt företag räknas företag med färre än femtio anställda. Hälften av de småskaliga
livsmedelsföretagen har inga anställda, 15 procent har 1-2 anställda, 23 procent 3-19 anställda och
endast 8 procent har 20-49 anställda.
· 30 procent av företagen finns på landsbygden, 24 procent i mindre tätorter och 39 procent i tätorter
med mer än 10 000 invånare.
· Företagen är verksamma inom flera olika områden som till exempel slakteri, styckning, bageri,
fiskeri, mejeri, rennäring.
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Kan jordbruket öka produktionen av bioenergi?
Regeringen beslutade idag tillsätta en utredning som ska analysera det svenska
jordbrukets möjligheter att producera bioenergi. Utredningen ska undersöka
vilka förutsättningar som krävs för att jordbruket i Sverige ska kunna utveckla
konkurrenskraftig produktion av bioenergi.
Analysen ska göras både ut ett företagsekonomiskt perspektiv och ett samhällsekonomiskt. Med
utgångspunkt från analysen ska utredaren göra en bedömning av olika produktionsalternativ.

Utredningen ska redovisas senast den 1 september 2006. Utredningen är en del i regeringens arbete
med att få en hållbar utveckling och en omställning till en ökad användning av förnybara
energikällor.
- Det viktiga är att skapa alternativ och konkurrenskraftiga användningsområden för vår
jordbruksmark. Produktionen av energi kan driva på företagande och tillväxt på landsbygden, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik som trädde i kraft 1 januari 2005 innebär att
jordbruksstödet frikopplas från produktionen och i stället betalas ut som ett stöd per hektar
åkermark. I reformen finns också ett hektarstöd till produktion av jordbruksråvara som används till
bioenergi och som produceras på mark som är uttagen ut livsmedelsproduktionen.
Bioenergi från jordbruket används idag framförallt till uppvärmning och elproduktion samt som
råvara för industriella processer och för att producera motorbränsle. Den mest kända grödan för
energiändamål i Sverige idag är salix-buskar (släkting till pil och poppel). 15 000 ha är idag odlad
med salix. Andra grödor som är intressanta för energiutvinning i framtiden är halm, spannmål,
hampa och rörflen (en grässort). Havre har speciellt utpekats som en lämplig energigröda.
Men grödor kan också användas för produktion av etanol och andra drivmedel för fordon. Från
sockerbetor, spannmål och potatis kan etanol utvinnas industriellt. Rapsmetylester, RME, framställs
från rapsolja och används som drivmedel i fordon i mindre utsträckning i Sverige dag.
Animaliska biprodukter, restavfall från slakterier, nödslaktade och självdöda djur, används för att
utvinna energi. Detta sker genom förbränning men också genom att produkterna rötas för att
framställa biogas.
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Nya försiktighetsåtgärder kommer att krävas vid odling av
genmodifierade grödor
Regeringen beslutade idag att ge Jordbruksverket i uppdrag att lämna förslag på
regler och försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor. De
nya reglerna ska syfta till att undvika att dessa produkter oavsiktligt genetiskt
blandas med andra produkter.
I Sverige odlas ännu så länge genmodifierade grödor bara i fältförsök. Det handlar då om raps och
potatis. Men ett antal genmodifierade grödor har nu godkänts för kommersiell odling inom EU och
denna odling förekommer redan i Spanien och Tyskland.

- Försiktighet är vår princip och därför behöver vi nu noggranna regler för odlingen så att
konsumenterna kan känna sig trygga, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
De nya reglerna som Jordbruksverket ska arbeta fram ska utformas så att de förebygger risken att
organismer sprids och hamnar i odlingar av icke genmodifierade grödor. Om pollen, frön och
jämförbara växtdelar oavsiktligt sprids till fält med konventionella grödor av samma art finns en
risk att genmodifierade anlag överförs. Detta kan orsaka jordbrukaren ekonomisk skada och skada
den biologiska mångfalden. Enligt EU-reglerna måste en vara som innehåller mer än 0,9 procent
genmodifierade organismer märkas, vilket med andra ord kan drabba en lantbrukare som oavsiktligt
fått in genmodifierade organismer på sin mark.
I uppdraget till Jordbruksverket ges exempel på möjliga försiktighetsåtgärder som kan komma att
omfattas av det nya regelverket:
· Avstånd eller barriärer mellan genmodifierade odlingar och konventionella
·Informationsskyldighet till närbelägna jordbruk
· Speciella krav på hantering av skörd, t.ex. vid transport och lagerhållning
· Rengöring av transport- och skördefordon
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EU föreslår djurskyddsregler för slaktkycklingar
På mötet med EU:s jordbruksministrar i Bryssel på måndagen den 18 juli
presenteras för första gången ett förslag om nya djurskyddsregler för
slaktkycklingar. Förslaget från kommissionen innehåller minimiregler som
medlemsländerna måste följa.
En pressträff med jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer att hållas i
det svenska pressrummet direkt efter mötet.
Sverige har varit pådrivande i frågan och arbetat hårt för att få gemensamma regler för hanteringen
av slaktkyckling och har aktivt varit med om att utarbeta utkastet till förslaget. Bland annat har
representanterna besökt svenska uppfödare för att se hur de svenska reglerna fungerar.
- Det är helt klart en viktig svensk framgång även men vi har fortfarande tid på oss att arbeta för
ännu strängare regler, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
De svenska djurskyddsreglerna går idag längre än förslaget som om det antas med andra ord inte
innebär någon förändring i Sverige. Kommissionens förslag på gemensamma regler i EU innebär att
beläggningsgraden inte får överstiga 38 kg kyckling per kvadratmeter. I Sverige är kraven 36 kg.
Det finns också möjligheter i förslaget att få lättnader i kraven men då gäller en gräns på 30 kg per
kvadratmeter, motsvarande gräns i Sverige är 20 kg. En övervägande majoritet av de svenska
uppfödarna tillämpar de strängare reglerna och har då möjlighet att ha 36 kg per kvadratmeter.

På mötet med EU:s jordbruksministrar kommer också en första diskussion om en reformering av
sockermarknaden. Medlemsländerna kommer att lämna en första kommentar på det förslag som
kommissionen lagt.
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Ann-Christin Nykvist presenterar matmanifest:
Matministern vill ha bättre märkning och säkrare mat
Matminister Ann-Christin Nykvist kommer under det sista året på
mandatperioden att lyfta fram frågor som rör matens kvalitet och vår hälsa
kopplat till maten vi äter. Detta eftersom frågor kring maten berör alla och är en
grundläggande förutsättning för vårt välbefinnande. Hon presenterade idag
under en presskonferens flera konkreta förslag på bland annat bättre märkning
av mat och säkrare mat.
- Det är viktigt att regeringen tar krafttag för att konsumenterna ska få bättre
information om den mat de äter, säker mat så att de inte blir sjuka och att skola
och omsorg serverar näringsriktig mat och mat av hög kvalitet, säger
Ann-Christin Nykvist.
På presskonferensen i Visby idag la hon ett matmanifest i nio punkter:
1. Upp till bevis om EMV
Handeln måste ta ett ansvar för en positiv
utveckling av EMV. Upp till bevis!
* Visa att EMV kan ge konsumenterna mer än bara lägre priser
* Ge konsumenterna information om råvarornas ursprung, tillverkningsland och tillverkare
2. Ökad tillgänglighet till mat som producerats rättvist och ekologiskt
Den ekologiska konsumtionen ska stimuleras genom
* nytt mål om att en väsentlig del av den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk
* fortsatt satsning på miljö- och rättvisemärkning
3. Oacceptabelt att bli sjuk av maten
Matsäkerheten ska bli bättre genom:
* strängare hygienkrav i hela livsmedelkedjan
* nolltolerens för salmonella
* EU-förbud mot azofärgämnen

4. Bort med matsnusket
Matsnusket bekämpas genom:
*strängare tillsyn
* bättre information om resultatet av kontrollerna - smileys prövas
* ökade krav på kompetens hos personalen i livsmedelsektorn - livsmedelkörkort prövas
5. Enklare att äta hälsosamt
Konsumenternas vilja och valmöjligheter att äta hälsosamt underlättas genom:
* utvidgad nyckelhålsmärkning till hela Norden
* stopp för reklam och hälsopåståenden som inte kan bevisas
* stopp för livsmedelstillsatser som kan äventyra folkhälsan
* uppdrag till myndigheter att informera om vad som är nyttigt och hälsosamt
* billigare frukt och grönt genom avveckling EU-regler
6. Bort med matfusket
Konsumenterna ska få veta var maten kommer ifrån genom
* krav på branschen om tydlig och lättillgänglig ursprungsmärkning, både i butik och på restaurang
* utvidgade regler för ursprungsmärkning i EU
* uppdrag till Livsmedelverket att tillsammans med lokala tillsynsmyndigheter granska om
märkningslagstiftningen följs
7. Stopp för reklam om skräpmat för barn
Barns bristande förmåga att värja sig mot kommersiell påverkan kräver
* stopp för reklam för skräpmat riktad mot barn
8. Alla ska ha tillgång till näringsriktig mat under hela livet
Tillgång till näringsriktig mat hela livet säkras genom
*att frågan om vad som är näringsriktig mat ska ingå i föräldrautbildningen
*krafttag för att skolmaten ska vara näringsriktig
(krav i skollagen på matens kvalitet,, översyn av kursplanen för hemkunskap, uppdrag att utreda
godis- och läskfri zon, maten med i skolornas kvalitetsredovisning)
*en dialog med näringslivet för att få fram gemensamma riktlinjer för hälsosammare luncher
* förstärkning av arbetet med måltidskvaliteten i kommunernas äldreomsorg
9. Svensk mat erövrar världen
Svenska matframgångar ska främjas genom
* att slå vakt om och mynt av svenska mervärden
* fortsatt satsning på forskning och innovation
* stöd till småskalig livsmedelsproduktion
* stöd till svensk livsmedelsexport
- Mat är också njutning, avkoppling, samvaro och välbefinnande, låt oss bejaka detta, säger
Ann-Christin Nykvist.
Läs matmanifestet via länken till höger.
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Sverige och Norge överens om renbetesförhandlingar
Vid ett möte i Århus den 1 juli 2005 enades jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och lantbruksoch matminister Lars Sponheim om mandatet för förhandlingar om en ny renbeteskonvention
mellan Sverige och Norge. Företrädare för samerna i Sverige och Norge kommer nu att konsulteras
innan det slutgiltiga mandatet fastställs.
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Inbjudan pressträff: Matministerns matmanifest presenteras
Konsument- och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist vill nu lyfta fram sin
roll som matminister tydligare. Frågor om matens kvalitet och vår hälsa kopplat
till maten vi äter är högaktuella i Sverige just nu och kommer att vara i fokus
för Ann-Christin Nykvist under det sista året på mandatperioden. Flera av de
åtgärder hon planerar presenterar hon i sitt "matmanifest" som offentliggörs
under Almedalsveckan i Visby.
TID OCH PLATS

Dag: Torsdagen den 7 juli
Tid: 9.30
Plats: Högskolan Visby sal B41
Behövs det lagstiftning i Sverige för att tvinga fram tydligare ursprungsmärkning av livsmedel så
konsumenterna bättre ser vad som är svenskt kött? Behövs det krav på någon typ av körkort för dem
som arbetar med mat? Hur kan vi göra tillsynen av livsmedelshanteringen bättre och ska vi införa
tvång på att restauranger offentliggör resultaten av kontrollerna för sina kunder? Kan myndigheter
hindra att livsmedel som innehåller mycket fett och socker marknadsförs som hälsosamma? Hur ska
svenska livsmedel bli säkrare, kan Sverige driva att import av mat som är smittad med salmonella
stoppas innan det kommer till Sverige? Ska staten med lagstiftning stoppa reklam för skräpmat?
Det är några av de frågor som kommer att diskuteras på matministerns pressträff där hon
presenterar flera nyheter inför den kommande satsningen på matens kvalitet och säkerhet.
Välkomna!
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Mat, hälsa och en levande landsbygd när Ann-Christin
Nykvist besöker Almedalen
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist kommer att vara rejält
i hetluften under politikerveckan i Almedalen på Gotland. Hennes program
rymmer debatter och nyheter från hela bredden på hennes politikområde: från
reklam och marknadsföring till barn, via hälsa och maten vi äter, till
livsmedelproduktionen och hur vi ska bevara den levande landsbygden.
Onsdagen den 6 juli inleder Ann-Christin Nykvist med att besöka jordbrukare på Gotland som
driver djurproduktion på naturbetesmark. Under två timmar kl. 9-11 träffar hon Lars och Ulla
Gabrielsson på deras gård Ammor gård, Västergarn, (ca 2,5 mil s Visby). LFR:s ordförande
Lars-Göran Pettersson deltar också vid besöket.
Media är välkomna att delta under besöken.
Kl 13-15 deltar Ann-Christin Nykvist på ett seminarium om landsbygdens framtid i Gotlands
Fornsal i Visby. Deltar gör bland annat Karl-Erik Nilsson, regeringens landsbygdsutredare, Lotta
Gröning Aftonbladet och LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson.
Kl 15.20 deltar Ann-Christin Nykvist på ett seminarium om "Reklam, barn och Ohälsa" arrangerat
av Sveriges konsumentråd på Högskolan.
Torsdagen den 7 juli kl. 9.30 presenterar Ann-Christin Nykvist flera nyheter i "Matministerns
matmanifest" som presenteras på en pressträff i Högskolan sal B41.
Matministern fortsätter sedan direkt till Wisby Hotell för en diskussion med bland annat Carl-Jan
Granqvist och Olle Wästberg om mat under rubriken "Måltid och politik" arrangerad av
måltidsakademin.
Vid lunchtid, kl 12.15, talar Ann-Christin Nykvist och Socialdemokratiska Studentförbundets
ordförande Magdalena Streijffert om matpolitik på torget vid Österport.
På eftermiddagen kl 13-15 breddas diskussionen till Hälsa, livsstil och politik. Där diskuterar
Ann-Christin Nykvist bl.a. med representanter för McDonalds, skolmatens vänner m.fl. på ett
seminarium arrangerat av Folksam i Högskolans hörsal.
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Betänkandet "Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskyddsoch foderkontroll" överlämnat
Utredningen om avgifter för foder-, livsmedels- och djurskyddstillsyn har idag
överlämnat sitt betänkande Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och
foderkontroll - för en högre och jämnare kvalitet (SOU 2005:52) till
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
I betänkandet lämnas förslag till ett nytt avgiftssystem för livsmedels-, djurskydds- och
foderkontroll. Grundprincipen i utredningens förslag är att avgifter som ger full kostnadstäckning
för kontrollmyndigheternas arbete skall tas ut från verksamhetsutövarna.
En årlig kontrollavgift tas ut
För den ordinarie löpande kontrollverksamheten föreslås att en årlig avgift tas ut av alla
verksamhetsutövare. Utredningens förslag till avgiftssystem bygger på att den årliga kontrollens
omfattning regleras genom föreskrifter utarbetade av Livsmedelsverket, Djurskyddsmyndigheten
och Jordbruksverket. I dessa föreskrifter bör omfattningen av den operativa kontrollen för olika
kategorier av kontrollobjekt, uttryckt i antal timmar per objekt och år anges. Indelningen av
verksamheter i olika kategorier skall bygga på den risk som verksamheten utgör.
Kontrollmyndigheten föreslås besluta om en timtaxa vilken skall tillämpas på all operativ
kontrollverksamhet inom området. Timtaxan skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås
enligt en mall vilken utformas av de centrala myndigheterna, dock skall den uppgå till lägst 500
kronor per timme. Genom att multiplicera kontrollmyndighetens timtaxa med schablontiden för
kontrollen vid en viss typ objekt fastställs den årliga kontrollavgiften för ett företag.
Utredningen föreslår att kontrollmyndigheterna ges möjlighet att nedsätta avgifterna med högst 50
procent av ordinarie kontrollavgift för verksamheter lokaliserade i regioner med särskilda
geografiska begränsningar eller traditionella metoder och för nystartade företag under ett år. All
nedsättning av avgifter föreslås vara frivillig för kontrollmyndigheterna.
Det ska löna sig att sköta sig
Vid klassificeringen av ett enskilt företag i en viss kategori i avgiftssystemet skall även hänsyn tas
till erfarenheten av tidigare kontroller och om verksamheten har en fungerande egenkontroll.
Företag som har fungerande egenkontrollsystem och goda rutiner har mindre behov av kontroll. Det
är därför rimligt att de företag som kan ges mindre kontroll också får en lägre avgift.
Vid återbesök föranlett av att ett företag brustit i efterlevnaden av regelverket skall hela kostnaden
för den extra kontrollen belasta verksamhetsutövaren. Avgiften baseras på tidsåtgången för den
extra kontrollen och kontrollmyndighetens timtaxa.
Avgift för godkännande och registrering av verksamhet
Utredningen föreslår att avgifterna i samband med registrering och prövning av godkännande skall

kopplas till de ordinarie årsavgifterna för kontrollen. För godkännandeprövning föreslås att en hel
årsavgift utgår och en halv årsavgift debiteras vid omgodkännanden (exempelvis vid ägarbyten).
För de verksamheter som inte behöver godkännas, utan endast registreras, föreslås att en timmes
avgift debiteras.
Samordnad kontroll skall ge samordnad avgift
Utredningen föreslår att de kontrollmyndigheter som tillämpar samordning av kontroll, det vill säga
att kontroll sker enligt flera lagstiftningsområden vid samma tillfälle, även skall samordna
årsavgiften.
Livsmedelsverkets stöd till kommunerna
Utredningen föreslår att finansieringen av Livsmedelsverkets samordnande och stödjande funktion
gentemot de lokala tillsynsmyndigheterna inte längre finansieras via avgifter från kommunerna.
Istället föreslås myndighetens ramanslag ökas motsvarande behovet för verksamheten.
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Ann-Christin Nykvist på Nordiskt ministermöte i Danmark
Den 29 juni till och med den 1 juli deltar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist
på Nordiska ministerrådets möte för jordbruks- och fiskeministrarna.
Mötet äger rum på Hotel SAS Radisson i Århus, Danmark.
De nordiska ministrarna kommer också att träffa nordiska intresseorganisationer för en diskussion
kring globalisering och innovation. Ann-Christin Nykvist kommer att inleda en av
programpunkterna, som har temat "internationalisering, gränshinder och livsmedelssäkerhet".
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Pressinbjudan: Utredningen om avgifter för
livsmedelstillsyn m.m.
TID OCH PLATS

Tid: Tisdag 28 juni kl 11.45
Plats: Jordbruksdepartementet, Fredsgatan 8, lokal Lilla Tigern
Tisdagen den 28 juni överlämnar regeringens utredare f.d. miljöchefen Åke Larsson, sitt
betänkandet "Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll - för en högre och
jämnare kvalitet" (SOU 2005:52) till jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Utredaren har haft i uppdrag att utreda ett nytt avgiftssystem för foder-, livsmedels- och
djurskyddstillsyn.
Efter överlämnandet inbjuder utredaren till presskonferens.
Medtag pressleg.
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Svensk framgång i EU: Stopp för salmonella i
köttberedningar
EU kommer att inför strängare salmonellakontroller av köttberedning. Det stod
klart när en av kommissionens kommittéer hade möte i dag. Det här är en stor
framgång för ett omfattande svenskt påverkansarbete som bedrivits av den
svenska jordbruks och konsumentministern Ann-Christin Nykvist.
- Detta är en fantastisk sommarpresent till konsumenterna som Sverige kämpat
länge för, säger hon.
Den svenska regeringen har i ett omfattande påverkansarbete eftersträvat möjligheten att kunna
stoppa köttberedningar som uppenbarligen är salmonellasmittade. Köttberedningarna är kött som
behandlats eller beretts på något sätt. Det kan vara allt från kycklingfiléer som injicerats med vatten
eller marinerats till färdiga charkuteriprodukter. En undersökning som Livsmedelsverket gjorde
förra året visade att 15 procent av köttberedningar som kommer till Sverige innehåller salmonella.
Den "ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsan" (SKLD) som är den kommittén dit
EU-kommissionen måste vända sig med förslaget fattade beslut i vid sitt möte idag. Kommittén
består av representanter från medlemsstaterna och kommissionen. Flera länder slöt upp bakom de

svenska kraven och arbetade aktivt för att påverka beslutet i rätt riktning.
- Det här innebär att skyddet mot salmonella kommer att förbättras i EU. Det är en seger för
konsumenterna, som nu kommer att kunna äta tryggare mat, säger Ann-Christin Nykvist.
Som en del i den svenska regeringens arbete för införandet av skydd för konsumenterna mot
salmonellasmitta i köttberedningar har jordbruksminister Ann-Christin Nykvist haft flera möten
men den ansvarige cypriotiske kommissionären Markos Kyprianou. Ann-Christin Nykvist har också
skrivit brev till sina ministerkollegor och på flera sätt framfört de svenska argumenten direkt till
övriga länders ministrar.
Beslutet om kontroll av salmonella i köttberedningar innebär att kontroll ska göras på beredningar
av nöt, svin, getter, hästdjur och fjäderfä i ursprungslandet. Fem prov ska tas per parti. Alla partier
ska vara fria från salmonella. Om ett parti innehåller salmonella ska det dras tillbaka från
marknaden.

KONTAKT

Anna Ullström
Ylva Wallén
Departements sekr.
08-405 11 06
070-519 02 54
Nyckelord: 46903 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-06-22
Jordbruksdepartementet

Kommissionens förslag till sockerreform presenterat
EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel presenterade idag ett
förslag till en förändrad och moderniserad sockersektor. Sockersektorn, som
ingår i EU:s gemensamma jordbrukspolitik, har inte tidigare reformerats.
Reformen syftar dels till att modernisera den gemensamma jordbrukspolitiken, dels till att ge de
fattigaste länderna ett ökat tillträde till världsmarknaden och på så sätt få en positiv ekonomisk
utveckling. Förslaget ligger helt i linje med de viktiga förändringar av EU:s jordbrukspolitik som vi
redan beslutat om och som innebär att större hänsyn skall tas till konsumenternas intressen.
- Jag välkomnar förlaget. Nu är det viktigt att diskutera den här frågan ordentligt i rådet under
hösten. Regleringen måste ses över för att vi ska kunna fortsätta modernisera den gemensamma
jordbrukspolitiken, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Den nuvarande sockerregleringen innebär höga kostnader för livsmedelsindustrin och höga priser
för konsumenterna.
Såväl regeringen som EU-kommissionen bedömer att Sverige är ett av de länder som kommer att
klarar sig relativt väl genom sockerreformen. Sverige hade redan innan EU-inträdet hade en mycket
lönsam sockersektor jämfört med andra grödor. Priset på socker i Sverige ligger idag ungefär tre
gånger högre än världsmarknadspriset.

Världshandelsorganisationen WTO har kritiserat EU:s sockerreglering. Bland annat handlar kritiken
om att EU exporterar en stor mängd socker med exportbidrag, vilket medför konkurrenssvårigheter
för länderna utanför unionen.
En reform är nödvändig, inte minst för u-ländernas skull, säger jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist.
En särskild handlingsplan har tagits fram för att hjälpa AVS-länderna att ställa om till en hållbar
jordbruksproduktion. I planen har 40 miljoner euro avsatts för 2006.
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Nytt program för EU:s landsbygdsutveckling antaget
EU:s jordbruksministrar fattade sent på måndagskvällen beslut om vilka
kriterier som ska gälla för stöd för landsbygdens utveckling under perioden
2007-2013.
Det nya programmet för landsbygdsutveckling är uppbyggt kring fyra prioriterade områden;
förbättrad konkurrenskraft inom såväl jord- som skogsbruk, förbättring av miljö och
markförvaltning, diversifierad ekonomi och god livskvalitet på landsbygden, samt innovativ lokal
landsbygdsutveckling.
Genom att reservera 25 % av EU-resurserna till satsningar på miljö och markförvaltning, markeras
betydelsen av åtgärder på detta område. 10 % går till förbättrad konkurrenskraft och 10 % till
diversifierad ekonomi och god livskvalitet på landsbygden.
- Jag är nöjd med att vi satsar en fjärdedel av resurserna på miljöåtgärder, även om jag gärna hade
sett ytterligare satsningar, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Förslaget innebär också nya möjligheter för innovativ verksamhet inom ramen för traditionella stöd
för konkurrenskraft. Minst 5 % av EU-resurserna öronmärks för det fjärde området, innovativ lokal
landsbygdsutveckling. Detta bygger vidare på det s.k. Leader-initiativet, och innebär att ett lokalt
innovationsperspektiv integreras i landsbygdspolitiken.
- Flera medlemsstater ville genomföra ytterligare åtgärder på skogsområdet. Jag är glad att vi
slutligen kunde enas om att stödet till förädling av skogsprodukter begränsas till företag med
maximalt 10 anställda, så kallade mikroföretag, säger Ann-Christin Nykvist.
En följd av dagens beslut är att rådet kommer att fastställa en strategi för landsbygdsutveckling,
som kommer att ligga till grund för nationella strategier.
En översyn av kriterierna för stöd till mindre gynnade områden (LFA) kommer att genomföras. De
nya kriterierna beräknas träda i kraft 2010. Detta innebär att Sverige tillsvidare behåller nuvarande
områdesindelning.

- Det är positivt att Sverige kan behålla sitt stöd. Jag kommer nu att fortsätta verka för en framtida
områdesindelning som tar hänsyn till de särskilda behov av stöd från miljö- och
landsbygdsprogrammet som Sveriges hårda klimat, vår krävande geografi och vår glest befolkade
landsbygd innebär, säger Ann-Christin Nykvist.
Den slutliga omfattningen på Sveriges kuvert beror på landsbygdspolitikens totala omfattning,
vilket avgörs först i samband med att nästa finansiella perspektiv fastställs.
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Beslut om Konsumentverkets flytt till Karlstad
Regeringen har fattat det formella beslutet att uppdra åt Konsumentverket att
flytta sin verksamhet till Karlstad. Information om att regeringen avsåg att flytta
verket till Karlstad lämnades på en presskonferens och i ett pressmeddelande
redan den 9 april.
Beslutet innebär att Konsumentverket får i uppdrag att genomföra omlokaliseringen och att den ska
vara slutförd under 2006. Syftet med beslutet är att tillföra statlig verksamhet till de
arbetsmarknadsregioner som drabbats av neddragningarna i Försvarets grundorganisation. De i
personalen som meddelar att de inte vill följa med i flytten kommer att få tillgång till de förmåner
som Trygghetsstiftelsen erbjuder.
- Jag förstår den oro som de anställda på Konsumentverket känner inför omlokaliseringen. Jag
hoppas att så många som möjligt väljer att följa med till Karlstad och vi kommer att göra allt vad vi
kan för att stödja dem som inte har möjlighet att flytta med, säger konsumentminister Ann-Christin
Nykvist.
./.
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Slutförhandling om EU:s landsbygdsutvecklingsprogram
När EU:s jordbruksministrar träffas i Luxemburg den 20-22 juni är det för att slutförhandla
detaljerna i det landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) som ska börja gälla från 2007. Till det
nuvarande miljö- och landsbygdsprogrammet, som inleddes 2000 och avslutas 2006, har Sverige
fått 1130 miljoner euro i EU-stöd. Sedan har svenska staten tillfört minst lika mycket pengar i
programmet. Totalt till landsbygdsåtgärder i Sverige har EU bidragit med 1 288 miljoner euro.
Det jordbruksministrarna nu ska göra är att bestämma vilka kriterier som ska gälla för stödet i det
nya programmet.
- Jag kommer i förhandlingarna att driva våra intressen. Hårt klimat, krävande geografi och en glest
befolkad landsbygd gör att vi i Sverige har stora behov av stöd för miljö- och
landsbygdsprogrammet. Utan sådant stöd kan jordbruket och det öppna landskapet vara hotat i ett
antal delar av landet, säger Ann-Christin Nykvist.
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer att hålla en presskonferens i presscentret på
ministerrådet i Luxemburg direkt efter att mötet är avslutat. Meddelande om tid för pressträffen
kommer att komma från den svenska delegationens presstjänst: Elisabet Dahlén Jonsson
+324765050 22.
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Utredningen om översyn av marknadsföringslagen
Regeringen beslöt idag att tillsätta en utredning om genomförandet av
EG-direktivet om otillbörliga affärsmetoder. En särskild utredare ska lämna
förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga
affärsmetoder ska genomföras i den svenska lagstiftningen.
- Utredningens uppdrag innebär det måste göras bred översyn av marknadsföringslagen och annan
marknadsrättslig lagstiftning, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
EG-direktivet handlar om otillbörliga affärsmetoder som skadar konsumenternas ekonomiska
intressen. Syftet med direktivet är att se till att medlemsstaternas lagar överensstämmer med

varandra så att den inre marknaden fungerar och de europeiska konsumenterna har samma höga
konsumentskydd i hela unionen.
Till särskild utredare förordnas Allmänna reklamationsnämndens ordförande Lotty Nordling.
Utredningen ska vara klar senast den 15 augusti 2006.
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Fortsatt stopp för morkullejakt
Regeringen beslutade idag att avslå Svenska Jägareförbundets hemställan om
en ändring i jaktförordningen som skulle tillåta jakt av dragande morkullehanar
mellan midsommar och 15 juli.
Jakt av spelande morkullehanar på nätterna i juni och juli har tidigare varit en traditionsrikt svensk
jaktform. Jakt på vilda fåglar får enligt EU:s s.k. fågeldirektiv inte ske under häckningssäsongen
och därför är sommarjakt på morkulla numera förbjuden i Sverige. Idag är jakt på morkulla tillåten
endast från den 21 augusti.
Regeringen har gjort bedömningen att sommarjakt på morkulla på det sätt som Svenska
Jägarförbundet föreslagit inte är förenligt med EU:s fågeldirektiv och därför inte kan återinföras.
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Förslag på stramare regler för djurförsök
Regeringen beslutade idag om ett förslag på ändrade bestämmelser om

djurförsök i djurskyddslagen. Syftet med lagändringarna är att begränsa
användningen av försöksdjur till vad som är absolut nödvändigt.
Förslaget till ändring av djurskyddslagen lämnades idag till lagrådet. Förslaget innebär att
bestämmelserna om djurförsök stramas upp och blir tydligare.
- Djurförsök är viktiga för forskningen i Sverige, men användningen ska begränsas till de försök
som är absolut nödvändiga. Jag vill därför ha en lag med krav på att så få djur som möjligt ska
användas vid djurförsök, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Regeringen föreslår att begreppen försöksdjur och djurförsök ska definieras i lagen. T.ex. ska
undervisning med djur som inte innebär att djuren avlivas, utsätts för operativa ingrepp eller på
annat sätt orsakas lidande inte längre anses vara djurförsök. Det klargörs också att när djur med
förändrad arvsmassa tas fram så är det att betrakta som djurförsök.
Djurförsöken prövas av de djurförsöksetiska nämnderna. Regeringen vill införa bestämmelser om
de etiska bedömningsgrunder som de djurförsöksetiska nämnderna ska tillämpa i djurskyddslagen.
Det är också viktigt att de djurförsöksetiska nämnderna har tillgång till veterinärmedicinsk
sakkunskap vid bedömningen av ett försök. Det bör vidare finnas en referensgrupp som nämnderna
kan vända sig till med frågor.
Regeringen gör i lagrådsremissen också bedömningen att ett krav på etiskt godkännande av avel
med försöksdjur som medför eller riskerar att medföra lidande för djuren behöver utredas vidare.
Djurskyddsmyndigheten får därför i uppdrag att utreda detta. Djurskyddsmyndigheten får också i
uppdrag att utvärdera det befintliga systemet för att värdera djurs smärta.
Lagändringarna är planerade att träda i kraft den 1 april 2006.
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Storbritanniens jordbruksminister Margaret Beckett besöker
Sverige
På onsdagen den 15 juni tar Sveriges jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist emot besök av Storbritanniens jordbruksminister
Margaret Becket.
Margaret Beckett kommer från den 1 juli att ta över ordförandeklubban i EUs jordbruksministerråd
eftersom Storbritannien blir ordförandeland i EU under sista halvåret 2005. Besöket ska ses som en
del i Margaret Beckett förberedelse för ordförandeskapet. Under besöket kommer ministrarna att

diskutera upplägget på det brittiska ordförandeskapet. Några viktiga frågor som kommer upp på
dagordningen under hösten ska diskuteras; t ex de stundande förhandlingarna i WTO, en
reformering av det europeiska stödet till sockerproducenterna och strategin för att stoppa BSE
("galna kosjukan").
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på Sveriges
Grisproducenters stämma 14 juni
Tisdagen den 14 juni medverkar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på Sveriges
Grisproducenters stämma i Göteborg.
Klockan 15.00 håller Ann-Christin Nykvist föredrag och delar ut priset "Årets Grisföretagare".
Klockan 15.15 medverkar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och Magnus Lagergren, Swedish
Meats och privatslakten i frågestunden.
Moderator Arje Eisenberg, LRF.
Stämman äger rum på Stena Germanica i Göteborgs hamn. Journalister är välkomna att delta på
stämman fram till båtens avgång kl 19.30.
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Kan hushållens konsumtion bli smartare - så att det gynnar
ekonomi och sund tillväxt, hälsa och miljö?
I slutbetänkandet "Bilen, biffen, bostaden"- som överlämnas till regeringen idag
- visar biologen Stefan Edman (tidigare sakkunnig hos statsministern) hur

hushållens konsumtion kan bli "smartare" - för både plånboken, hälsan, miljön
och det globala resursutnyttjandet. Förutsättningen är, säger Edman, "att vi ror
framtidsbåten med två åror samtidigt - den moderna teknikens respektive den
framsynta etikens åra". Två spår måste också komplettera varandra: "Grönare"
konsumtion och samtidigt - för att undgå ett nollsummespel - en växande andel
resurssnål tjänstekonsumtion.
Ett 60-tal förslag läggs, om energi, bilar, kemikalier, design, sociala värden - och med en rad
win-wineffekter för miljön, ekonomin, en sund tillväxt av småföretag och kanske även jobb.
När det gäller åtgärderna har Edmans ambition varit att försöka hitta positiva styrmedel, "bonusar"
för bra insatser. De ca 60 förslagen berör även i hög grad producenterna och handeln. Samhället bör
också genom sänkta arbetsgivaravgifter på vissa sektorer lockar till mer av resurssnål konsumtion
av bl a kultur, vård, utbildning, hälsa, hushållsnära tjänster.
Här följer ett axplock av de viktigaste förslagen i utredningen, grupperade i de tre sakområdena
transporter, livsmedel och boende.
Bilen:
· Fördel för den som köper en bränslesnål bil (koldioxiddifferentierad
registreringsavgift=inköpsskatt)
· Bonus för den som kör bränslesnålt och miljövänligt (likaledes differentierade fordonsskatter)
· Miljörelaterad förmånsbeskattning
· Premium för förtida utskrotning. Den som skrotar sin bensintörstiga bil i förtid skall belönas,
under förutsättning att han/hon köper "ny" bil som drar minst 2 dl mindre bränsle och är en hybrideller bifuelmodell
· Arbetsgivare skall kunna sponsra kollektivtrafikkort och cyklar åt sina anställda utan att betala
sociala avgifter och utan att den anställde förmånsbeskattas. Schablonavdrag för jobbresa, oavsett
bil/cykel/buss etc
· Kommuner skall kunna upprätta transportplaner för att minska onödiga transporter
Biffen:
· Storsatsning på extensiv nötköttdrift med hög andel gräsbete, som ger omega 3-fett i köttet och
förutsättningar att behålla och hävda det öppna kulturlandskapet ("svensk pampasbiff").
· Ursprungsmärkning av alla livsmedel.
· 25 procent av de livsmedel som upphandlas och tillagas i stat, kommun och landsting år 2010 skall
vara ekologisk certifierade; bonus till kommuner och landsting för att påskynda detta.
· Stöd till mindre producenters kostnader för att certifieras.
· Halverad moms på ekologiskt certifierade samt rättvisemärkta varor.
· Uppmana kommuner och landsting att handla rättvisemärkt. Staten skall gå före; 2007 föreslås allt
kaffe, te, bananer i departement, riksdag och myndigheter vara rättvisemärkta
· Butiker som profilerar sitt utbud mot hållbar konsumtion och som utbildar sina anställda i
miljöfrågor ("Grönt körkort") , skall kunna få stöd för detta.
· Regeringen bör initiera en nationell satsning på utbildning som skall ge mer så kallad
S.M.A.R.T.-mat i offentliga sektorn (innebär större andel bröd, potatis och grönsaker, halvering av
mängden godis, chips och läsk, mer ekologisk mat, cirka 25 procent mindre konsumtion av kött
samt miljöanpassade transporter).
· Kunskapslyft om mat, hälsa, ekonomi och miljö.
Bostaden:
· Benchmarkingsystem för att energieffektivisera lägenheter i flerbostadshus gynnar både miljön
och de boendes ekonomi
· Ge möjlighet till varmvattenmätning i varje lägenhet.
· Verka för ett helt rörligt elpris.
· Produkter bör märkas med sin livscykelkostnad, LCC.
· Stärk de lokala energirådgivarnas roll.

· Initiera obligatorisk högskoleutbildning i ämnet hållbar design för tekniker och arkitekter.
Dessutom:
· Konsumentverket får tydligare uppdrag att vägleda konsumenterna till hållbara produkter.
· Kommuner och landsting skall upphandla produkter i "bästa kvartil" (de 25% bästa från bestämda
kriterier;Miljöstyrningsrådet blir huvudman).
· Konsumentkunskap bör bli obligatoriskt kärnämne i gymnasieskolan.
· Externa köpcentra skall tillståndsprövas enligt miljöbalken.
Övergripande:
· Sänk arbetsgivaravgifterna på sektorer där man önskar locka till ökad andel tjänstekonsumtion
(kultur, vård, utbildning, hälsa mm).
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Vad som får kallas "light" kan bli samma i hela EU
Hälso- och konsumentministrarna i EU nådde idag en politisk
överenskommelse om gemensamma regler om vad företag får påstå om vad
som är nyttigt och hälsosamt. Den svenska konsumentministern Ann-Christin
Nykvist stödde förslaget
- Jag hoppas att de nya reglerna kommer att få positiv effekt på folkhälsan
genom att konsumenter lättare kan välja hälsosamma produkter, sa hon på
mötet.
Den politiska överenskommelsen idag innebär att ministerrådet vill begränsa användningen av
påståenden om att livsmedel är nyttiga och näringsrika eller bra för hälsan. Påstående kan finnas i
reklam, märkt på produkterna eller i annan presentation. Produkter som innehåller för mycket
socker, salt och fett får inte kallas nyttiga eller hälsosamma. Det blir också gemensamma
definitioner på uttryck som "light", "låg halt" etc. Syftet är att harmonisera bestämmelserna i
EU-länderna för att få till ett högt konsumentskydd och underlätta den fria rörligheten inom
unionen.
- Konsumenter ska känna sig trygga med det som påstås i reklamen. När det kommersiella trycket
ökar och hälsobudskapen blir allt fler måste vi se till att närings-och hälsopåståenden inte vilseleder
konsumenterna. Jag välkomnar därför stränga regler och är glad över att skyddet för barnen tas upp
särskilt i en deklaration, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Frågan går nu vidare till förhandling mellan Europaparlamentet och ministerrådet. När parlamentet i
förra veckan tog upp förslaget en första gång så urvattnades förslaget och de väsentligaste

paragraferna ströks av den liberala och konservativa majoriteten.
- De liberala och konservativas inställning till förslaget är märklig, jag hoppas de borgerliga
partierna i Sverige förklarar varför de tagit ställning mot ett förslag som vill skydda konsumenterna,
säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
I dagens beslut slås bl.a. fast:
· att närings- och hälsopåståenden inte får vara felaktiga eller vilseledande eller leda till att
konsumenterna tvivlar på livsmedelssäkerhet och näringsvärde.
· att inför begränsningar för användningen av närings- eller hälsopåståenden för livsmedel som
innehåller för höga halter av fett, socker eller salt. Det gäller också drycker som innehåller mer än
1,2 procent alkohol.
· att vilka påståenden som används för produkter ska regleras så att konsumenten vet vad t.ex.
"light" eller "låg halt" av något innebär. Kommissionen kommer att upprätta en lista med dessa
påstående och definiera vad som menas med dem för att sådana påstående ska betyda samma sak i
hela EU.
· att påstående om att något är hälsosamt i vissa fall vara måste vetenskapligt styrkta. Avgörandet
om vad som är vetenskapligt styrkt kommer att göras av den Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet (EFSA). Efter att förordningen trätt i kraft skall en lista över godkända
påståenden upprättas. Fram till dess får medlemsländerna själva kontrollera att företagens
hälsopåståenden överensstämmer med vetenskapliga resultat. De påståenden på t.ex. functional
foods i Sverige som redan är godkända i Sverige kommer få ett snabbt godkännande för att inte
tillgången på marknaden i Sverige ska påverkas.
I Sverige finns sedan 1990 en branschöverenskommelse kring närings- och hälsopåståenden. I och
med att detta enligt förslaget är en förordning, så har den om den skulle antas direkt effekt i
medlemsländerna, d.v.s. den behöver inte införlivas i svensk lagstiftning.
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Pressinbjudan:Kan Sverige konsumera smartare - så att det
gynnar ekonomi och sund tillväxt, hälsa och miljö
Biologen och författaren Stefan Edman (tidigare sakkunnig hos statsministern)
fick förra året i uppdrag att ta fram en "handlingsplan för hållbar konsumtion".
Strax före julen 2004 presenterade han sitt
delbetänkande "Hållbara laster".

TID OCH PLATS

Tid: Tisdag den 7 juni kl 11.30
Plats: Jordbruksdepartementet, Fredsgatan 8,
Lokal: Lilla Tigern
Slutbetänkandet "Bilen, biffen, bostaden" lämnas nu på tisdag den 7 juni till jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Den handlar om hur hushållens konsumtion ska bli "smartare" för plånboken, hälsan, miljön och det
globala resursutnyttjandet. Ett 60-tal förslag läggs, om energi, bilar, kemikalier, design, sociala
värden med en rad win-wineffekter för ekonomi och ekologi.
- Mitt huvudspår har varit att försöka hitta positiva styrmedel "bonusar" för bra insatser, säger
Stefan Edman. Mina 60 åtgärdsförslag berör även i hög grad producenterna och handeln. Jag vill
också att samhället genom sänkta arbetsgivaravgifter på vissa sektorer lockar till mer av resurssnål
tjänstekonsumtion, bl a kultur, vård, utbildning, hälsa, hushållsnära tjänster. Något som kan
stimulera till en tilllväxt av småföretag.
På presskonferensen berättar Edman mera om sina förslag om t.ex nybilsköp, rörlig elavgift,
storsatsning på "svensk pampasbiff", schablonavdrag för jobbresor, halverad moms på ekomat,
sänkta arbetsgivaravgifter för att locka till ökad andel immateriell tjänstekonsumtion mm.
Välkomna!
Medtag pressleg.
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Sveriges lantbruksuniversitets sektorsroll utreds
Regeringen beslutade idag att låta en särskild utredare se över Sveriges
lantbruksuniversitets (SLU) roll i det svenska högskolesystemet - den så kallade
sektorsrollen.
Utredaren skall definiera och tydliggöra SLU:s framtida roll som sektorsuniversitet. I detta ligger
att utredaren skall värdera och komma med förslag på nödvändig infrastruktur för att SLU skall
kunna bedriva en effektiv utbildning och forskning med hög kvalitet och föreslå möjliga
finansieringsformer.
Utredaren skall också bedöma hur långt samhällets ansvar för de areella näringarnas utveckling och
naturresursernas bevarande och kunskapsspridning om dessa kan anses sträcka sig. Även
möjligheten till utvecklat samarbete mellan SLU och Institutet för jordbruks- och miljöteknik,

Skogforsk, samt Statens veterinärmedicinska anstalt skall ses över.
- Vår utgångspunkt är att det även fortsättningsvis skall finnas en samlad organisation med en bred
kompetens och hög kvalitet. Det är viktigt för att skapa en bas för de svenska mervärdena inom
livsmedels- och skogsproduktionen, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
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Avgörande om hälsopåstående i morgon
I morgon fredag ska EU:s konsumentministrar behandla förslaget om
gemensamma regler i unionen för vad företag får påstå om vad som är nyttigt
och hälsosamt.
Mötet hålls i Luxemburg och den svenska konsumentministern Ann-Christin Nykvist deltar.
En pressträff med konsumentminister Ann-Christin Nykvist kommer att hållas i det svenska
pressbriefing-rummet i rådets presscenter när frågan är avklarad i rådet cirka kl. 13.00.
EU-kommissionen vill i sitt förslag till ministerrådet begränsa användningen av påståenden i
reklam, märkning av produkter och annan presentation av produkter om att livsmedel är nyttiga och
näringsrika eller bra för hälsan. Bl.a. handlar det om att produkter som innehåller för mycket
socker, salt och fett inte får kallas nyttiga eller hälsosamma och att unionen antar gemensamma
definitioner på uttryck som "light", "låg halt" etc.
Parlamentet tog upp förslaget i förra veckan men de väsentligaste paragraferna ströks av den
liberala och konservativa majoriteten. Om ministerrådet tecknar en politisk överenskommelse på
fredagen kommer förslaget åter upp i parlamentet som då enligt EG-fördraget ska samråda med
ministerrådet för att de båda beslutande instanserna ska hitta en kompromiss.
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Pressinbjudan:FAO-chefen Jacques Diouf på besök i
Sverige
Generaldirektören på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO Jacques
Diouf kommer till Sverige 7-8 juni. FAO är FN:s största fackorgan. Han
kommer under besöket att ha ett möte med nordiska bistånds-och
jordbruksministrar. Från svensk sida deltar biståndsminister Carin Jämtin och
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. På mötet kommer de stora utmaningar
som FAO står inför, och som också presenterats i FAO-rapporten "FAO and the
challenge of the MDG (Milleniutvecklingsmålen) - the road ahead" att
diskuteras.
TID OCH PLATS

DAG: 8 juni 2005
TID: 12.30
PLATS: Bella Venezia, Rosenbad
Andra ämnen som kan komma upp under besöket är Tony Blairs rapport om svälten i Afrika,
efterdyningarna till Tsunami-katastrofen i Asien samt jordbrukets betydelse att lösa problemen med
världssvälten.
Diouf kommer också under sitt Sverigebesök att träffa representanter för SIDA och kronprinsessan
Victoria samt besöka Nobelstiftelsen.
Jacques Diouf är född i Senegal, Afrika. Han har tidigare varit parlamentsledamot i Senegal, varit
generalsekreterare på västafrikanska centralbanken samt varit Senegals FN-ambassadör. Han
tillträdde 1993 som generaldirektör för FAO.
En pressträff kommer att hållas direkt efter mötet.
På pressträffen deltar förutom Jacques Diouf även jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och
biståndsminister Carin Jämtin.
Medtag presslegitimation.
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Regeringen satsar på stöd till svenska mervärden i
jordbruket
För att lyfta fram de mervärden som svenska livsmedel har vill regeringen
hjälpa producenterna att bättre nå ut med budskapen om att svenska
jordbruksprodukter är säkra och av hög kvalitet. Ett regeringsbeslut i dag
innebär att jordbrukare kan söka pengar för att t.ex. delta i europeiska mässor,
få stöd för kvalitetscertifiering (t ex KRAV och Svenskt Sigill) eller utveckla
nya produkter eller produktionsmetoder.
Jordbrukare kan söka stödet i tre kategorier:
· Deltagande i kvalitetscertifieringssystem i jordbruket t.ex. Svenskt Sigill, KRAV eller annan
certifiering av ekologisk produktion. Idag odlas mer ekologiska jordbruksprodukter än som sedan
säljs certifierade som ekologiska. En bakgrund till det kan i vissa fall vara den kostnad för
producenten som är förknippad med certifieringen. Stödet betalas dels ut som ett fast belopp per
deltagande gård och dels per hektar certifierad areal.
· Kvalitets- och marknadsföringsåtgärder. Det kan röra sig om utveckling av produktionsmetoder
och produkter. Högst 5 miljoner per år kan betalas ut och högst 75 procent av den faktiska
kostnaden för den enskilde lantbrukaren får ersättas.
· Organisering och deltagande i jordbruksutställningar och livsmedelsutställningar inom den
Europeiska unionen. Det kan till exempel röra sig om kostnader för förberedelser och deltagande i
mässor. Högst 5 miljoner per år kan betalas ut och högst 75 procent av den faktiska kostnaden för
den enskilde lantbrukaren får ersättas.
Miljön engagerar många konsumenter och efterfrågan på ekologiska produkter ökar. Men den
granskning som länsstyrelserna och Jordbruksverket gjort av åkerarealen visar att på 17 procent av
åkerarealen sker ekologisk produktion. Men bara 7 procent är certifierad som ekologisk.
- Dagens beslut ger ökat stöd till miljo- och kvalitetscertifiering. Regeringen avser att inom en snar
framtid lägga fram mål för ekologisk produktion och andra förslag som gör det enkelt och prisvärt
att ha en hållbar konsumtion, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
När EU:s stora jordbruksreform beslutades 2003 agerade Sverige för att medlemsländerna skulle få
möjlighet att använda ett nationellt kuvert för en extra betalning till särskilda typer av jordbruk som
är viktiga för att skydda och förbättra miljön eller för att förbättra kvaliteten och försäljningen av
jordbruksprodukter. Förslaget gick igenom, den nya jordbrukspolitiken började gälla den 1 januari i
år och nu väljer regeringen att utnyttja möjligheten till det s.k. nationella kuvertet. Utformningen av
det nationella kuvertet fastställs i första hand för 2005 och 2006. Sedan kommer inriktningen av det
nationella kuvertet att utvärderas.
Ansökan om stödet ska göras till Jordbruksverket som kommer att hantera stödet.

KONTAKT

Anders Grönvall
Magnus Därth
Departementssekreterare
08-405 22 05
070-214 66 16

Nyckelord: 45722 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-06-01
Jordbruksdepartementet

"Utredningen om smileys som symbol för resultat av
livsmedelskontroll överlämnat till jordbruksministern"
Utredningen om offentliggörande av resultat från livsmedelstillsynen föreslår
att resultatet från livsmedelskontrollen regelmässigt ska offentliggöras och att
detta skall göras oberoende av om företaget saluhåller direkt till slutkonsument
eller till ett annat företag. För restauranger och detaljhandel föreslås att
symboler, s.k. smileys, ska sammanfatta kontrollresultatet. Utredningen föreslår
också att namn på livsmedelsföretag och kontrollresultat utan samtycke ska
kunna publiceras på Internet.
Utredningen om offentliggörande av resultat från livsmedelstillsynen har idag överlämnat sitt
betänkande Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen (SOU 2005:44) till jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist. Utredningen har haft i uppdrag att utreda om och hur konsumenterna ska få
tillgång till information om resultatet från livsmedelskontrollen.
Rätt till information
Utredningen är av uppfattningen att konsumenter har rätt att få del av information om livsmedel. Av
en konsumentundersökning som utredningen låtit genomföra framgår att 78 procent av de
tillfrågade svarat att de vill ha hjälp av symboler för att välja restaurang eller livsmedelsbutik. En
annan studie som gjorts i Los Angeles, Kalifornien visar att intäkterna ökade för de företag som fått
bra betyg vid livsmedelskontrollen. Undersökningar visar alltså att konsumenter efterfrågar och
använder sig av kontrollresultat vid val av livsmedelsföretag.
Sammanfattande kontrollrapport föreslås
För att göra kontrollresultatet tillgängligt för konsumenterna föreslår utredningen att resultatet från
livsmedelskontrollen ska sammanställas i en sammanfattande kontrollrapport och helhetsomdömet
från inspektionen delas in i tre nivåer; "inga avvikelser", "ett fåtal mindre avvikelser" och "ett flertal
mindre avvikelser eller en eller flera allvarliga avvikelser". Kontrollrapporten föreslås innehålla
resultaten från de tre senaste kontrollbesöken för att få en jämförelse över tid. För livsmedelsföretag
som saluhåller direkt till konsument, till exempel en restaurang eller en livsmedelsbutik, föreslås att
en dekal med symbol ska användas för respektive helhetsomdöme. Livsmedelsföretagare som
saluhåller direkt till konsument ska enligt utredningen vara skyldiga att sätta upp den
sammanfattande rapporten på ett ställe som är synligt för konsumenter nära entrédörren och dekalen
ska klistras på entrédörren till anläggningen eller på ett fönster nära entrén. En livsmedelsföretagare
som saluhåller på Internet ska publicera rapporten på sin hemsida, föreslår utredningen. Förslaget

från utredningen innebär att den som med uppsåt eller oaktsamhet bryter mot skyldigheten döms till
böter.
Rätt till ominspektion
Utredningen föreslår att en livsmedelsföretagare efter en rutinkontroll får beställa en extra offentlig
kontroll. När ett fåtal mindre avvikelser, ett flertal mindre avvikelser eller minst en allvarlig
avvikelse noterats menar utredningen att en livsmedelsföretagare ska ha rätt till en kontroll inom en
vecka från det att begäran kom in till myndigheten och bristerna uppges ha åtgärdats. Vidare
föreslås att en livsmedelsföretagare även utan föregående rutinkontroll ska få beställa en extra
offentlig kontroll och att en sådan kontroll ska genomföras inom fyra månader från det att begäran
kom in till kontrollmyndigheten. Vid ägarbyte anser utredningen att en livsmedelsföretagare ska ha
rätt till en kontroll inom en månad från det att meddelandet om ägarbytet kom in till
kontrollmyndigheten. En livsmedelsföretagare ska inte ha skyldighet att offentliggöra det senaste
resultatet från livsmedelskontrollen om kontrollmyndigheten inte utför den extra offentliga
kontrollen inom fastställd tid, anser utredningen.
Företaget kan kommentera kontrollrapporten
Den sammanfattande kontrollrapporten som enligt utredningens förslag ska sättas upp i
livsmedelsanläggningen signeras av inspektören och av livsmedelsföretagaren. Inspektören
antecknar om och i så fall när livsmedelsföretagaren frivilligt åtar sig att åtgärda bristerna. En
företagare föreslås få möjlighet att kommentera den sammanfattande kontrollrapporten genom att
fylla i en ruta för om han är enig eller oenig om bedömningen, om fel kommer att åtgärdas
omedelbart, eller annat. Utredningen föreslår också att det ska finnas en blankett tillgänglig hos
kontrollmyndigheten som företagare kan använda för mer utförliga kommentarer.
Kontrollrapporten publiceras på Internet
Kontrollmyndigheten ska enligt utredningen publicera den sammanfattande rapporten tillsammans
med övrigt resultat från de tre senaste kontrollerna på sin hemsida. Utredningen menar också att
myndigheten på en företagares begäran även ska publicera företagets eventuella kommentarer till
kontrollrapporten på hemsidan.
Större krav på kontrollmyndigheterna
Utredningen bedömer att förslagen kommer att få konsekvenser för kontrollmyndigheterna eftersom
ett regelmässigt offentliggörande ställer nya och större krav på myndigheterna att följa fastställda
kontrollfrekvenser och att utföra kontrollen på ett likartat sätt. Användningen av den datorbaserade
inspektionsmodellen, checklistor och vägledningsmaterial har dock visat att den administrativa
bördan både hos myndigheter och hos företag minskar. En nyligen beslutad lagändring om
möjligheter till samarbete över kommungränserna kan också innebära att kontrollen blir mer
effektiv, bedömer utredningen.
Successivt införande
Sammanställningen från några kommuners tillsynsprojekt under 2004 visar att mer än hälften av
företagen fick helhetsomdömet "underkänd" vid det första kontrollbesöket. Utredningen bedömer
att ett system som vid ett införande skulle innebära att mer än hälften av företagen kommer att
offentliggöra ett negativt resultat riskerar att inte få avsedd kommersiell effekt. Konsumenters
valmöjligheter begränsas och därmed påverkas inte företagen lika mycket som om resultaten är mer
jämt fördelade mellan helhetsomdömena. Det finns också en risk att förtroendet för vissa delar av
livsmedelsbranschen urholkas och att kontrollerna anses för utförliga. Både myndigheter,
livsmedelsföretagare och konsumenter måste informeras om systemet och få en möjlighet att
förbereda sig för att det skall få önskvärd effekt. Utredningen anser därför att systemet för
regelmässigt offentliggörande av kontrollresultat bör införas successivt.
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Sverige kräver importstopp av hund och kattpäls i EU
På mötet med EU-jordbruksministrar idag framförde den svenska
jordbruksministern Ann-Christin Nykvist kravet att EU ska införa gemensam
lagstiftning som hindrar import av skinn och päls från katt och hund. Frågan
kom upp på ministerrådet på initiativ av Sverige.
- Den svenska allmänheten har upprörts mycket av medierapporter om främst hundar och katter
som behandlas fruktansvärt, sa Ann-Christin Nykvist. Det bästa vore om vi inom EU kunde besluta
om importstopp av skinn och päls från sådana djur.
EU-kommissionen har tidigare lovat undersöka möjligheten till gemensamma åtgärder inom
unionen för att stoppa importen.
- Jag undrar när kommissionen har för avsikt att komma med förslag till gemensam lagstiftning.
Detta är en viktig trovärdighetsfråga gentemot allmänheten och frågan brådskar, sa
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist under rådsmötet idag.
Ett tiotal länder ställde sig på talarlistan och stödde det svenska förslaget.
Den ansvariga EU-kommissionären Markus Kyprianou uttalade sig också positivt och lovade
återkomma med förslag på åtgärder så snart som möjligt. Han berättade också att kommissionen fått
många brev i ämnet från medborgare.
Representanter från jordbruksdepartementet kommer på onsdag att träffa tjänstemän från
kommissionen för att ytterligare påverka att en lagstiftning kommer till stånd.
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Miljarder i EU-bidrag på spel när nya
landsbygdsprogrammet diskuteras
EU:s jordbruksministerråd håller möte i Bryssel måndagen den 30 maj. En av
de frågor som kommer att diskuteras rör det nya
landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) som ska börja gälla från 2007.
Till det nuvarande miljö- och landsbygdsprogrammet, som inleddes 2000 och avslutas 2006, har
Sverige fått 1130 miljoner euro i EU-stöd. Sedan har svenska staten tillfört minst lika mycket
pengar till programmet.
- Vi vill inte sänka våra ambitioner utan ta hem så mycket som möjligt till Sverige, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist som deltar i rådsmötet.
Frågan om hur fördelningen länderna emellan av LBU-stödet ska se ut kommer att diskuteras på
rådsmötet.
- Vi tycker att det finns goda skäl för att Sverige inte ska drabbas av några sänkningar. Det handlar
t.ex om den goda måluppfyllelsen som vi haft hittills på miljö- och landsbygdsprogrammet liksom
för de övriga programmen som medverkar till landsbygdens utveckling och om att Sverige är
glesbefolkat säger Ann-Christin Nykvist.
LBU pengarna ska sedan nationellt fördelas enligt tre axlar: konkurrenskraft, miljöersättningar och
landsbygdsutveckling. I den andra axeln är ersättningen till lantbrukare i mindre gynnade områden,
så kallade LFA-områden (LFA=less favored areas) en viktig del. Totalt står fördelningen till
LFA-områden för ca. 18 procent av hela LBU-stödet idag.
Ordföranden i jordbruksministerrådet, som för närvarande är Luxemburgs jordbruksminister
Fernand Boden, har bett om enskild överläggning kring LBU-frågorna med den svenska
jordbruksministern.
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer att hålla en presskonferens i presscentret på
ministerrådet i Bryssel efter mötet måndagen den 30 maj. Kontakta pressekretare Anders Grönvall
070-615 11 88 för exakt tid.
Fakta om miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 via länkarna till höger:
- Programmet i sin helhet
- Jordbruksverkets faktatext om programmet på deras webbplats www.sjv.se.
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Djurägare får ersättning även för privat veterinär
Regeringen har idag beslutat ändra regleringsbrevet för Jordbruksverket så att
verket kan betala ut ersättning till avlägset boende djurägare för att anlita
privatpraktiserande veterinärer. Hittills har denna ersättning enbart betalats ut
till de djurägare som anlitat distriktsveterinären men nu öppnar alltså regeringen
upp för att även djurägare som anlitar privatpraktiserande veterinärer ska få
statlig ersättning.
Reglerna för vilka djurägare som kan anses vara avlägset boende och därför kan
komma i fråga för ersättningen bestäms av Jordbruksverket.
Beslutet idag innebär att Jordbruksverkets regleringsbrev skrivs om så att bidraget kan betalas ut
även till djurägare som anlitat privatpraktiserande veterinärer. Veterinären ska dock arbeta under
"liknande former" som distriktsveterinärerna, vilket bl.a. innebär att veterinären ska bemanna ett
veterinärdistrikt och ingå i ett jour- och beredskapssamarbete som garanterar att djurägarna får
veterinär service dygnet runt.
Förslaget om förändringen kommer från den veterinära samarbetsgrupp under ledning av
statssekreterare Ingrid Petersson som Jordbruksdepartementet bildade våren 2003. I gruppen fanns
representanter för myndigheter, LRF, Sveriges Veterinärförbund och Jordbruksdepartementet.
Förändringen nämndes redan i budgetpropositionen 2005 och beslutet idag innebär en precisering
samt den nödvändiga förändringen av regleringsbrevet.
Ändringen träder i kraft 1 juni 2005.
./.
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Pressinbjudan: Utredningen om offentliggörande av resultat
från livsmedelskontroll genom Smileys presenteras
Onsdagen den 1 juni överlämnar regeringens utredare Ethel Forsberg sitt

betänkande Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen (SOU
2005:44) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
TID OCH PLATS

Tid: Onsdag 1 juni kl. 11.30-12.30
Plats: Jordbruksdepartementet, Fredsgatan 8, lokal Stora Tigern
Utredningen har haft i uppdrag att utreda om resultaten från livsmedelskontrollen i bland annat
livsmedelsbutiker och på restauranger systematiskt ska offentliggöras i Sverige. Ett förslag som
diskuteras är om resultaten ska offentliggöras genom så kallade smileys.
Efter överlämnandet inbjuder utredaren till presskonferens. Jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist kommer att delta på presskonferensen.
Medtag pressleg.
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Utökat stöd för energiskog
Regeringen har idag beslutat ändra förordningen (1997:75) om anläggningsstöd vid plantering av
fleråriga grödor för produktion av biomassa. Syftet är att öka möjligheten till stöd för salixodling
(energiskog) för att kompensera den minskade möjligheten till stöd som blev följden av den nya
jordbrukspolitiken i EU som trädde i kraft vid årsskiftet. Ett problem för Sverige har varit att de nya
reglerna i EUs jordbrukspolitik inneburit att inte lika många som tidigare haft möjlighet att söka s.k.
anläggningsstöd för salixodling. Den nu beslutade svenska förordningen betyder ett nytt nationellt
anläggningsstöd för salixodling och resultatet blir att lika många som tidigare har möjlighet att få
stöd för sin salixodling.
Salix är ett släkte med poppel/pil-buskar som i jordbruket odlas för att säljas som biomassa till
energiutvinning. Både det gamla och det nya stödet innebär att lantbrukaren får 5000 kronor per
hektar. För det nya nationella stödet finns ett tak på 480 000 kronor per jordbruksföretag och
fyraårsperiod.
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Regeringen tar initiativ för frivillig ursprungsmärkning av
päls och skinn
Regeringen har idag beslutat att ge Jordbruksverket i uppdrag att arbeta för en
branschöverenskommelse om frivillig ursprungsmärkning av skinn- och
pälsprodukter. Samtidigt har Sverige fått godkänt att i EU:s ministerråd ta upp
frågan om importstopp av pälsar från djur som i vissa asiatiska länder utsätts för
oacceptabel behandling.
Bakgrunden är att djur i vissa asiatiska länder, t.ex. hundar och katter, föds upp, hålls och slaktas
under förhållanden som är oacceptabla ur djurskyddssynpunkt. I vissa fall skinnflås djuren levande
och hålls instängda under svåra förhållanden. Pälsarna säljs sedan vidare till andra länder ofta som
t.ex. pälsdetaljer på kläder. Men de svenska konsumenterna har idag ingen möjlighet att veta
ursprunget till pälsarna eller vilket djur det rör sig om.
Många konsumenter i Sverige har reagerat kraftigt på bilder och uppgifter i massmedia och det
finns en stark oro för att produkterna når Sverige, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Jag har personligen engagerat mig i den här frågan och jag har nu begärt att frågan ska tas upp i
EU:s ministerråd för att få tillstånd gemensamma regler i unionen, säger hon.
Sveriges begäran har accepterats och frågan kommer att behandlas på ett möte med EU:s
jordbruksministrar den 30 maj. Det Sverige vill diskutera är ett importstopp för hela EU för att
säkerställande att pälsar från djur som drivs upp och avlivas under svåra förhållanden inte säljs i
Europa. Regeringens representanter kommer kort därefter att träffa representanter från
kommissionen för att säkerställa att ett arbete i frågan påbörjas.
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Svensk hästavel ska utredas
Regeringen har idag beslutat tillsätta en utredning om hur djurskyddet
tillgodoses vid hästavel. Till utredare har jordbruksministern utsett Madeleine
Emmervall.
Utredningen ska se vilka effekter de svenska författningarna kring hästavel har för djurskyddet och

djurhälsan. Utredningen kan också ge förslag på förändrade regleringar i författningarna, utöver den
djurskyddslagstiftning som finns idag, om utredaren anser att det behövs.
Bakgrunden till utredningen är att EU kommissionen ifrågasatt det svenska kravet på
avelsvärdering. Avelsvärderingen är en bedömning av en hingst, bl.a. för att se om det finns några
genetiska defekter som kan innebära lidande för dess avkomma. En hingst måste i Sverige vara
avelsvärderad för att få användas i avel. EU anser att de svenska reglerna strider mot EU:s
avelsdirektiv och har inlett ett s.k. överträdelseförfarande mot Sverige. Men Sverige har försvarat de
svenska reglerna med hänvisning till reglernas positiva effekter på djurskyddet. Djurskyddsaspekten
är inte reglerad i EU:s direktiv vilket innebär att det finns möjlighet för medlemsländer att ställa
krav med hänvisning till djurskyddet.
I samband med översynen av avelsdirektivet ska utredaren också titta på hur bestämmelserna i ett
annat EU direktiv, tävlingsdirektivet, ska genomföras i svensk författning. Utredaren ska också ge
förslag på hur tillsynen av tävlingsdirektivet ska skötas. Tävlingsdirektivet reglerar villkoren för
handel med hästar som är avsedda för tävlingar och villkoren för deltagande i tävlingar.
Madeleine Emmervall har tidigare arbetat som statssekreterare i Jordbruksdepartementet och var
utredare för utredningen En svensk hästpolitik som presenterades 2000.
Fakta Avelsvärdering:
Syftet med de svenska bestämmelserna om hästavel är att säkra kvaliteten och tillgodose
djurskyddet. I Jordbruksverkets föreskrifter står att en hingst ska vara avelsvärderad i Sverige för att
få användas till avel med andra ston än hingstägarens egna. I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter
framgår bl.a. att djur som nedärver defekter som medför lidande för avkomman inte får användas i
aveln. Avelsvärdering är bedömningar och beräkningar enligt dokumenterade och vetenskapligt
erkända metoder i syfte att uppskatta en hästs nedärvningsförmåga. Avelsvärderingen omfattar en
sammanvägd bedömning av hästens härstamning, prestationer, exteriör, hållbarhet och hälsa samt
en avkommeprövning. Vid avelsvärderingen bedöms också om hingsten nedärver eller kan nedärva
genetiska defekter som kan orsaka lidande hos avkomman. Men det finns inget krav i
författningarna att en hingst ska nå upp till en viss kvalitetsnivå för att få verka i avel.
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Tre myndigheter slås ihop
Regeringen har beslutat att uppdrar åt Statens jordbruksverk (SJV) Statens
utsädeskontroll (SUK) och Statens växtsortnämnd (SVN) att i samråd, utreda
och förbereda de åtgärder som behövs för en sammanslagning av
verksamheterna senast den 1 januari 2006.
Myndigheterna skall i en delrapport den 19 augusti 2005 lämna ett underlag om hur arbetet med en
sammanslagning går.

Vid genomförandet av uppdraget skall anställningsskydd beaktas. Statens utsädeskontroll har 47
anställda i Svalöv och Statens växtsortnämnd har 2 anställda i Solna.
De tre myndigheter hanterar liknande och ibland överlappande frågor och en sammanslagning
skulle leda till en synergivinst och effektivisering anser regeringen och möjligheterna att ta tillvara
och utveckla den samlade kompetensen på området skulle också stärkas.
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Pressinbjudan: Konsumentministern om en ny
konsumentpolitisk strategi
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltar på Konsumentdagarna i Falun
onsdagen den 11 maj.
Klockan 11.00 talar hon under rubriken:
"Ny strategi för konsumentpolitiken. Vad betyder strategin för det framtida
nationella/europeiska konsumentarbetet?"
Vad kommer det att innebära för kommunerna?
TID OCH PLATS

Tid: 11 maj
Plats: Folkets Hus, Falun
Rubriken syftar på den proposition om en ny strategi för konsumentpolitiken som regeringen
kommer att lämna till riksdagen i höst.
Arbetet med propositionen pågår för närvarande för fullt på Jordbruksdepartementets
konsumentenhet.
Efter anförandet får publiken möjlighet att ställa frågor. Utfrågningen leds av Agneta Stark,
professor på Högskolan i Dalarna.
Media kommer att få tillfälle till enskilda intervjuer direkt efter utfrågningen.
Kl. 14.00-15.00 deltar Ann-Christin Nykvist i en paneldebatt tillsammans med Karin Lindell,
generaldirektör på Konsumentverket och Göran Greider, chefredaktör på Dala Demokraten.
Moderator är Agneta Stark.
Konsumentdagarna arrangeras av Konsumentvägledarnas förening i samarbete med
Konsumentverket och pågår 10-12 maj.
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Första mötet med jämställdhetsgruppen
På den internationella kvinnodagen den 8 mars, tog Jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist initiativ till en grupp med kvinnor som skall främja
jämställdheten inom jordbruket, fisket, livsmedelsproduktionen och
rennäringen. Gruppen skall definiera hinder, och lyfta fram möjligheter och
goda exempel. Idag träffas gruppen kl.13.00 16.00 för ett första möte.
Genom gruppens samlade erfarenhet och breda kompetens, kommer den att bli ett viktigt verktyg i
mitt arbete med att öka jämställdheten inom mitt ansvarsområde. Jag vill på detta sätt lyfta fram
kvinnorna som en viktig resurs för landsbygdens utveckling och framtid, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.
Gruppen har spridning över näringarna och landet och har följande sammansättning:
· Ellacarin Blindh, Umeå, projektledare, renägare och same.
· Cecilia Buhre, Kivik, företagare med inriktning på förädlade fiskprodukter. Butiksinnehavare och
krögare. Vinnare av Kungsfenan 2004 i klassen Maritim Gastronomi.
· Therese Erneskog, Vintrosa, jordbrukare och ordförande för LRF Ungdomen
· Gunilla Törnquist Hedström, Stockholm, konsult och skogsägare. Medlem i Spillkråkan, ett
nätverk för kvinnliga skogsägare.
· Kerstin Persson, Köpingsvik, mjölkbonde och förtroendevald för LRF.
· Anna Samuelsson, Visby, grisproducent, ekonom, förtroendevald för LRF.
· Britt-Marie Stegs, Järvsö, VD Hälsinge lantkök.
· Eva Söder, arbetar med organisationsutveckling för LRF i Stockholm. Ansvarig för nätverket för
LRF Kvinnor.
Syftet i förlängningen är att bidra till att etablera, kommunicera och höja kompetensen om
jämställdhetsaspekten inom de areella näringarna och på så sätt bidra till strävan mot lika villkor
och möjligheter för kvinnor och män, säger Ann-Christin Nykvist
Följande ämnen tas upp på mötet idag:
- De jämställdhetspolitiska målen, idag och i framtiden?
Introduktion till begreppet jämställdhet och presentation av de jämställdhetspolitiska målen.
- Jämställdhet inom jord- och skogsbrukssektorn
Resultat och förslag från utredningen om jämställdhet i jord- och skogsbrukssektorn.
- Framtida aktiviteter för gruppen.
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SLU i Umeå får ny forskningsladugård
Regeringen har idag godkänt att Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, investerar 30 miljoner kronor
i en ny forskningsladugård i Röbäcksdalen utanför Umeå.
Den nya ladugården ska göra det möjligt med forskning kring integration mellan växtodling och
husdjur. Forskningen kommer att bedrivas på Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap.
- En stor del av lantbruksföretagen i Norrland arbetar med mjölkproduktionen. Därför är det viktigt
att vi placerar en sådan här anläggning i Umeå, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Kempestiftelsen kommer att bidra med 5 miljoner till investeringen. Enligt planerna kommer
bygget att påbörjas så snart som möjligt och vara klart om åtta till nio månader så att djuren kan
flytta in före vintern.
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Jägareförbundets allmänna uppdrag preciseras
Regeringen har fattat beslut om utformningen av det allmänna uppdraget till
Svenska Jägareförbundet. Samtidigt fattade regeringen beslut om att under 2005
avsätta totalt 43,5 miljoner kronor för uppdraget.
Beslutet innebär att Svenska Jägareförbundet, utöver tidigare anvisade 22,5 miljoner kronor, får
ytterligare 21 miljoner kronor ur viltvårdsfonden. Totalt anvisas 43,5 miljoner kronor för förbundets
verksamhet avseende det allmänna uppdraget under 2005.
- Jägareförbundets medlemmar har erfarenheter och kunskaper som vi behöver i den framtida
vården av jakt och vilt. Jägareförbundet kommer därför att ha ett fortsatt uppdrag att leda delar av
jakten och viltvården i Sverige, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Regeringen har nu preciserat Jägareförbundets uppdrag att leda delar av jakten och viltvården i
Sverige. Uppdraget innebär att Svenska Jägareförbundet fortsatt ska tillhandahålla objektiv och
lättillgänglig sakkunskap om annat vilt än stora rovdjur, jakt- och viltvårdsfrågor samt viss
viltforskning.
- Uppdraget bli nu mer modernt med mål, villkor och krav på återrapportering, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
I uppdraget ingår bland annat ett övergripande ansvar för att driva och utveckla den yrkesmässiga
utbildningen på jaktens område, tillhandahållande av rådgivning vid skyddsjakt och andra
skadeförebyggande åtgärder, samordning av älgförvaltningsarbetet, dokumentation om vilttillgång
och avskjutningsstatistik.
En förändring i uppdraget gäller rovdjursinventeringen. Länsstyrelserna ansvarar idag för
inventering av rovdjur. Detta arbete bedrivs i samarbete med ideella organisationer. Regeringen har
beslutat att detta arbete inte längre ska ingå i Jägareförbundets allmänna uppdrag. Därför har
Jägareförbundets bidrag minskats med 1, 5 miljoner för sista halvåret 2005. Men Jägareförbundets
medlemmar kan söka pengarna som projektmedel från länsstyrelserna och kommer på så sätt även i
fortsättningen kunna utföra samma arbete med rovdjursinventering som tidigare.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 43759 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Pressinbjudan På väg mot en hållbar landsbygdsutveckling
En enig parlamentarisk kommitté har beslutat om delbetänkandet som kommer
att överlämnas till statsrådet Ann-Christin Nykvist måndagen den 2 maj. I
anslutning till detta inbjuds till presskonferens.
TID OCH PLATS

Tid: 2 maj kl.14.00
Plats: Jordbruksdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm
Lokal: Lilla Tigern
Landbygdskommittén ger i delbetänkandet sitt förslag till övergripande strategier för det nya
Landsbygdsprogrammet 2007-2013.
Utvecklingen på landsbygden formas framförallt av goda generella förutsättningar för dem som bor
och verkar där.
Under innevarande period omfattar Miljö- och landsbygdsprogrammet ca 22 miljarder kronor. Vi
vet idag inte hur stor omfattning det framtida programmet kommer att ha.
Det kommande Landsbygdsprogrammet bör ta fasta på landsbygdens särskilda förutsättningar.

Landsbygden ska uppfattas som integrerad med omgivande tätorter och städer och med goda
regionala, nationella och globala förbindelser. Landbygdsprogrammets roll är inte att enbart ge stöd
till en utveckling som är till gagn för dem som bor och verkar på landsbygden. Den ska vara till
nytta för hela samhället genom att främja alla de värden som en levande landsbygd representerar.

KONTAKT

Karl-Erik Nilsson
Ordförande
Landsbygdskommittén
070-510 2867

Nyckelord: 43645 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Regeringen stödjer projekt för utveckling av småskalig och
lokal mat
Regeringen har idag beslutat stödja tre nationella centra och projekt för
främjande av småskalig och regional livsmedelsförädling. Det handlar om ett
nationellt resurscentrum vid länsstyrelsen i Jämtland, projektet Regional mat i
Uppsala samt LivsTek Gotland AB.
- Den småskaliga livsmedelsförädlingen bidrar på många sätt till en hållbar utveckling av
landsbygden och många jordbruk får möjlighet att diversifiera sin verksamhet vilket kan leda till
nya företag och ökad sysselsättning, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Konsumenterna uppskattar mat med tydligt ursprung och på så sätt bidrar regeringens satsning till
ökade regionala inkomster, tillägger hon.
Regeringen har beviljat länsstyrelsen i Jämtland 7,95 miljoner kronor för uppdraget att utveckla
projektet Eldrimner till ett nationellt resurscentrum för småskalig och hantverksmässig produktion
och förädling av mat. Resurscentret ska sprida kunskaper och erfarenheter genom allmän
rådgivning, information inom området och medverka till nätverksbyggande i hela landet.
Målgruppen blir alla småskaliga producenter i landet som kan få hjälp att utveckla sin verksamhet. I
uppdraget ingår också att utveckla informationsspridningen via Internet, stötta andra regionala
nätverk och föra ut den lokala och småskaliga produktionen till handeln och konsumenter.
LivsTek Gotland AB får 1 miljon kronor för att förstärka sin verksamhet vid det nationella
centrumet för praktisk livsmedelsteknik. LivsTek Gotland AB har som inriktning att främja
utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora livsmedelsföretag genom stöd inom områden
som produktutveckling, livsmedelsteknik och kvalitetssäkring.
Regeringen har också beviljat 955 000 kronor i bidrag till projektet Regional mat i Uppsala som är
ett samarbete mellan LivsmedelsSverige/SLU, LRF och Hushållningssällskapens Förbund. Bidraget
ska användas till samverkan inom ramen för regionala och nationella nätverk med syfte att främja
tillväxt och utveckling av lokal småskalig livsmedelsförädling. En del av pengarna ska gå till en
europeisk konferens om lokal och regional mat i september 2005.

KONTAKT

Anders Grönvall
Ingrid Strömberg
Kansliråd
08-405 58 92
Nyckelord: 43568 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist på Fiskbranschens Riksförbunds
årsstämma
Fredagen den 29 april besöker jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist Göteborg
och Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma på Öckerö. På förmiddagen besöker Ann-Christin
Nykvist Göteborgs fiskauktioner. Media kommer att beredas tillfälle för intervjuer under besöket.
Program
09.00-09.30 Besök hos fiskgrossisten Allt Fisk/Leryö 09.30-10.15 Besök hos fiskgrossisten
Feskarbröderna/
Bröderna Hansson
10.15-10.45 Besöker utbildningscentret vid
Göteborgs Fiskauktion
13.00 Inledningstalar vid Fiskbranschens
Riksförbunds årsstämma på Nimbus, Öckerö
15.15 Deltar i paneldiskussion på temat "Hur
kan vi få dagens Non smoking generation
att bli en fish eating generation"?
Deltagare:
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
Generaldirektör Inger Andersson, SLV
Fil. Dr Christina Möller, COOP
Paul Jordahl, VD, Abba Seafood
Generaldirektör Axel Wenblad,
Fiskeriverket
Professor Ann-Sofie Sandberg, Chalmers
Christina Stenberg, VD, Svensk Fisk
Moderator: Jonny Hoffman

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 43466 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Sverige krävde att klimatet ska bli en faktor för EU-stöd till
landsbygdsutveckling
EU:s jordbruksministrar hade möte i Luxemburg idag och diskuterade den nya
förordningen för stödet till landsbygdsutvecklingen, LBU. En viktig fråga för
Sverige är de stöd som betalas ut till mindre gynnade områden, s.k. LFA (less
favored areas). I det förslag till nya kriterier för LFA-områden som
kommissionen presenterat riskerar enligt en preliminär beräkning som
Jordbruksverket gjort lantbrukare i ca 150 LFA-områden (ett område= en
församling) i mellersta och södra Sverige att mista möjligheten till stöd.
Sveriges jordbruksminister Ann-Christin Nykvist tog på mötet ställning mot förslaget och krävde
att klimat och andra nackdelar som naturen gett ska finnas med som kriterier.
Jag tycker inte att det är acceptabelt att områden som verkligen lider av permanenta naturgivna
handikapp faller ur i samband med den översyn som nu sker, sa Ann-Christin Nykvist i sitt tal på
mötet. Hon lanserade också ett konkret förslag till nytt kriterium som innebär att om ett områdes
växodlingssäsong är kortare är 210 dagar ska området räknas in. Det skulle innebära att Sverige fick
behålla sina nuvarande stödområden.
- På våra breddgrader är det också vanligt med långa avstånd och många små skiften inom gårdarna
där beten och åkrar växlas med stenig terräng och skog. Det här är också naturgivna handikapp som
inte finns med i det föreslagna kriterierna, sa Ann-Christin Nykvist.
I kommissionens förslag har en socioekonomisk faktor som finns idag tagits bort. Denna faktor
innebär att lantbrukarens ekonomiska ställning jämförs med samhället i övrigt i medlemslandet. Det
har inneburit att t.ex. Luxemburg varit ett LFA-område eftersom levnadsstandarden varit hög. Den
förändringen stöder Sverige.
Den nya förordningen innebär att ersättningarna ska fördelas ut enligt tre axlar eller
prioritetsområden: konkurrenskraft, markförvaltning och allmän landsbygdsutveckling. Totalt finns
det 32 åtgärder som kan få stöd där EU står för cirka hälften och medlemslandet den andra delen.
Fördelningen mellan dessa axlar återstår också att besluta om för ministerrådet.
Förändringen av LBU-förordningen och kriterierna för LFA ska enligt planerna överenskommas
slutgiltigt på ministerrådets möte i juni. LBU är den andra pelaren i EU:s jordbrukspolitik. Den
första pelaren av den gemensamma jordbrukspolitiken, jordbruksstödet, reformerades från och med
1 januari i år.

KONTAKT

Anders Grönvall

Nyckelord: 43434 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Sverige stöder Fischer Boels förslag om förenklingar
EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel har under sitt besök i Sverige idag haft samtal
om aktuella frågor i jordbrukspolitiken med Sveriges jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. EU:s
jordbrukspolitik har ju nyligen reformerats men redan nu har jordbrukskommissionären uttalat sig
om ett fortsatt förenklingsarbete.
- Vi stöder idéerna med en ytterligare förenklingar och jag har sagt idag att Sverige kommer att stå
bakom kommissionären i hennes fortsatta arbete kring detta, sa jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist efter mötet idag.
Inom EU diskuteras just nu det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet som ska börja gälla från
2007. I detta arbete ska s.k. mindre gynnade områden utses, dvs. områden som är berättigade till
stöd för att utveckla landsbygden. I detta arbete har det diskuterats om klimatet ska vara en faktor
när dessa områden struktureras. Men i det nuvarande förslaget har detta tagits bort. Sverige driver
nu att klimatet ska vara en faktor när de mindre gynnade områdena ska definieras, det är avgörande
för t.ex. hur lång växtsäsongen är.
- Vi slåss för att klimatet som ger kortare växttid och andra hårdare villkor blir kriterier för mindre
gynnade områdena och vi kände att vi fick gehör hos kommissionären för våra synpunkter, säger
Ann-Christin Nykvist.
Under gårdagen besökte kommissionären stormskadade skogsområden i Småland. Sverige har
ansökt om 740 miljoner i stöd från EU:s solidaritetsfond. Enligt EU-kommissionens praxis kan ett
land erhålla 2,5 procent av kostnaderna vid den här typen av händelser vilket regeringen beräknar
motsvarar 740 miljoner.
- Det jag har sagt till kommissionären är att Sverige nu ser det som viktigt att kommissionen ger oss
ett snabbt besked för att Sverige ska komma igång med åtgärderna, säger Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 42956 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Pressträff med EU:s jordbrukskommissionär Mariann
Fischer Boel

TID OCH PLATS

Tid: 19 april kl. 11.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist håller i morgon tisdag överläggningar med EU:s
jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel. Överläggningar kommer att röra aktuella
jordbruksfrågor inom EU, bland annat landsbygdsutveckling och EU:s så kallade sockerreform.
Media inbjuds härmed att delta i en presskonferens på tisdagen 19 april. På presskonferensen deltar
kommissionären, jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och Lars-Göran Pettersson vice
ordförande i LRF. Efter presskonferensen kommer kommissionären att träffa LRF:s representanter
för ett samtal.
Medtag presslegitimation.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 42898 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Nya medel för att reformera jordbrukspolitiken
Regeringen har i vårpropositionen tillfört medel till Jordbruksverket och till länsstyrelserna för att
klara de förberedande insatser som behövs för att reformera jordbrukspolitiken. Den gemensamma
jordbrukspolitiken inom EU ger medlemsstaterna möjlighet att genomföra reformer under perioden
2005-2007.
För att genomföra den reformerade jordbrukspolitiken fr o m 2005 krävs förberedande arbete och
till detta har regeringen nu tillfört 9,6 miljoner till Jordbruksverket och 36,4 miljoner till
länsstyrelserna i engångsmedel.

KONTAKT

Anders Grönvall
Dag von Schantz
Departementsråd
08-405 11 78
Nyckelord: 42713 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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75 nya miljoner till ekologisk produktion och bevarande av
betesmarker och slåtterängar
Regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har nu kommit överens om att
tillföra nya medel till miljö- och landsbygdsprogrammet (LBU). Det innebär att
EU tillför ungefär lika mycket och sammanlagt kommer det alltså att finnas ca
75 nya miljoner att söka 2005. Pengarna ska framförallt användas till
miljöersättning för ekologisk produktion och för att bevara betesmarker och
slåtterängarna. Pengarna betalas ut efter ansökning till länsstyrelserna.
- Allt fler konsumenter efterfrågar ekologiska produkter. Det är en angelägen konsumentpolitisk
uppgift att medverka till att människor utvecklar konsumtionsmönster som leder till så liten negativ
påverkan på människor och miljö som möjligt. Det är därför viktigt att stimulera sådan produktion,
säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Utökningen av programmet är viktig och gör att den positiva trend som vi just nu ser när det gäller
ekologisk lantbruk kan fortsätta, säger Åsa Domeij, Miljöpartiet.
-Det är glädjande att nya pengar tillförs programmet och att de som söker miljöersättning också kan
få ett positivt beslut, säger Sven-Erik Sjöstrand, Vänsterpartiet.
LBU programmet är EU:s sjuåriga program för utveckling av landsbygden i unionen. Programmet
slutförs under 2006 och i EU diskuteras just nu utformningen av det nya landsbygdsprogrammet
som ska träda i kraft 2007.
Jordbruksverket meddelade nyligen att det inom kort inte kommer att finnas utrymme för nya
sökande att ansluta sig till LBU-programmet. De medel som regeringen avsatt för 2005 skulle bara
räcka till alla dem som redan beviljats ersättning. Men dagens överenskommelse innebär att mer
pengar tillförs och att nya ansökningar kan tas emot under 2005.
Åsa Domeij 0730-77 43 07
Sven-Erik Sjöstrand 070-34 39 627
Ann-Christin Nykvist 070-615 11 88 (pressekreterare)

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 42708 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-04-13
Jordbruksdepartementet

EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel besöker
Sverige
Den 18 och 19 april besöker EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer
Boel Sverige. Den svenska jordbruksministern Ann-Christin Nykvist kommer

att tillsammans med kommissionären besöka stormdrabbade områden i
Småland samt ha överläggningar om aktuella jordbruksfrågor.
På måndagen den 18:e kommer kommissionären och jordbruksministern att besöka två gårdar i
Kronobergs län med anledning av att den svenska regeringen ansökt om stöd från EU:s
solidaritetsfond. Båda gårdarna drabbades av skadade skogsbestånd i samband med stormen i
vintras.
Klockan 15.15 besöker de Norregård i Gemla och klockan 17.00 gården Hössjö i Moheda.
Media är välkommen att delta under gårdsbesöken i Småland. Det kommer att beredas tillfälle för
media att ställa frågor till kommissionären under besöket. Kontakta Bernadette Lazar Faber på tel.
08-405 11 65, 070-621 97 47 för vägbeskrivning till gårdsbesöken i Småland.
På tisdagen den 19:e under förmiddagen kommer överläggningar att hållas i Stockholm mellan
kommissionären och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på Jordbruksdepartementet i
Stockholm om aktuella
jordbruksfrågor inom EU, bl.a. landsbygdsutveckling och EU:s s.k.sockerreform.
En presskonferens kommer att hållas på tisdagen den 19:e kl. 11.00 i Lilla pressrummet, Rosenbad.
På presskonferensen deltar kommissionären, jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och
Lars-Göran Pettersson vice ordförande i LRF.
Medtag presslegitimation.
Kl. 13.00 ska kommissionären tala vid Swedish Meats föreningsstämma på World Trade Center i
Stockholm.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 42633 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist presenterar vårpropositionen i
Kristinehamn
Torsdagen den 14 april presenterar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist
vårpropositionen 2005 i Kristinehamn.
En presskonferens hålls kl. 10.00 i Folkets Hus, Kristinehamn
Ann-Christin Nykvist kommer ca. kl. 11.10 att besöka Kristinehamns nya turistattraktion Bojorten
och få en guidning av skeppsbyggarna.
Kl 13.15 besöker jordbruksministern Sörtorp och lantbrukaren Ingrid Gustavsson som driver
jordbruk med bland annat hjort samt har ett rökeri och en gårdsbutik.
Media hälsas välkomna att delta i arrangemangen.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 42532 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist delar ut pris till årets
livsmedelsexportör
TID OCH PLATS

Exportdagen hålls på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm, Industrisalen kl. 9-12.
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist delar i morgon tisdagen den 12 april ut
pris till Årets livsmedelsexportör 2005 på Exportdagen som arrangeras av Food From Sweden.
Priset, som delas ut varje år, går till en person på ett svenskt livsmedelsföretag som under året gjort
stora insatser för sitt företags export. Jordbruks- och konsumentminister håller ett anförande om
svensk matexport.
Program:
09.30 Food From Swedens ordförande Agneta Dreber välkomnar!
Marknad UNGERN
Joakim Bergman, Exportrådet Budapest
Farkas Dániel, Sales and Marketing Director, DunaPro
10.40 Fruktpaus
Marknad POLEN
Johan Holmberg, Exportrådet Warzawa
Exportpristagare 2004 Leif Fredriksson, f.d. IKEA Food Services AB
Prisutdelning cirka kl 11.50 till Årets Livsmedelsexportör 2005
12.00 Lunch

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 42414 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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Rådgivningsbyrå för tele- och internetkunder behövs

Konsumentminister Ann-Christin Nykvist höll idag möte med företrädare för
tele- och internetbranschen. Syftet var att för branschen presentera olika förslag
för att skydda konsumenter som just nu diskuteras inom Regeringskansliet.
- För mig handlar det om att se om regeringen behöver lagstifta för att skydda konsumenterna eller
om branschen kan hitta egna regleringar för att undvika de problem som konsumenter idag har med
tele- och internettjänster, sa konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Hon ställde krav på branschen att inrätta en rådgivningsbyrå till vilken konsumenter kan vända sig
för information och hjälp i svåra situationer. Motsvarande rådgivningsbyrå finns i dag inom
försäkrings-, finans- och elbranscherna.
- I de branscher där detta finns är man mycket nöjda och jag hoppas att även tele- och
internetbranschen ställer upp på detta, det behövs, sa Ann-Christin Nykvist som också lovade att
Jordbruksdepartementet ska ta initiativ till en arbetsgrupp för att få till stånd en rådgivningsbyrå.
Konsumentministern menade att det är viktigt att myndigheterna ligger i framkant och kan förutse
nya möjligheter till bedrägliga beteenden som drabbar konsumenter inom ny teknik.
- Vi planerar att lägga ett uppdrag på myndigheterna för att se vilka bedrägliga metoder som
används i andra länder t.ex. inom 3G och hur dessa kan stoppas, sade Ann-Christin Nykvist.
På mötet diskuterades flera förslag för att stötta konsumenterna som nu ligger under beredning i
Regeringskansliet:
· Rätt för abonnenten att spärra sitt abonnemang mot uppringning av vissa samtal eller nummer.
· En övre beloppsgräns för den kredit som abonnemangsavtalet ska innefatta.
· Möjlighet till en spärr i telefonen mot Premium SMS (en SMS-tjänst som kostar mer än ett vanligt
SMS).
Under mötet lanserade konsumentministern också en rad nya idéer som hon ville att branschen
skulle ha synpunkter på:
· Abonnenten ska få tillgång till en samtalsspecifikation även för mobilabonnemang (rätten finns
idag endast för fasta abonnemang).
· Se till att leverantören får ett tydligare ansvar även för teletjänster vid utebliven leverans eller brist
i kvaliteten (vid händelser som stormen Gudrun), t.ex. en ändring av konsumenttjänstlagstiftningen.
· Något måste göras för att skydda de minderåriga. Branschen måste ta ett större ansvar, menade
konsumentministern. Det kan t.ex. handla om att inte leverera tjänster som det inte finns ekonomisk
täckning för i abonnemang med kontantkort.
· Allt fler och större betalningar sker idag via mobilen.
Konsumenten borde få ett bättre skydd mot att någon otillbörligt använder telefonen, t.ex. krav på
pin-kod innan transaktionen sker. Kanske kan det behövas en lagreglering på detta område.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 41894 Kommunikationer och IT Ann-Christin Nykvist
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Pressinbjudan:Hur är konkurrensförhållandena inom
svenskt jordbruk?

TID OCH PLATS

DAG: Onsdagen den 6 april
TID: 9.30-12.30
PLATS: Rosenbads konferenscenter Drottninggatan 1, Stockholm
I morgon onsdag håller jordbruksdepartementet seminarium om konkurrensförhållandena inom
svenskt jordbruk. Pressen är välkommen mot uppvisande av presslegitimation.
Syftet med seminariet är att diskutera produktionskostnader inom svenskt jordbruk.
Program:
9.30 Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
9.40 Presentation av analyser Benchmarking av svenskt jordbruk Erik Hellman, LRF samt
Merkostnader och mervärden i svenskt jordbruk Magnus Franzén Jordbruksverket.
10.50 Anföranden och diskussion samt frågestund
11.50 Avslutande inlägg av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och Lars-Göran Pettersson,
LRF.
12.10 Möjlighet till frågor
Välkomna!

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 41883 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Regeringen föreslår åtgärder för att skydda försöksdjuren
Regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har idag kommit överens om nya
åtgärder för att försöksdjuren ska skyddas. Partierna är överens om att
åtgärderna inte ska äventyra viktig forskning i Sverige.
-Företagen kommer att ha goda förutsättningar att bedriva den viktiga forskningen i Sverige även i
fortsättningen, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist som anser att det är viktigt med
balansen mellan forskningens intressen och kraven på gott djurskydd och att antalet djurförsök
minimeras och ingreppen på djuren blir så små och lindriga som möjligt.
Den förändring i djurskyddsförordningen som regeringen beslutade om den 24 februari blir
tillsvidare kvar och kommer senare att ersättas med en annan förordningstext som ska beredas efter
förslag från Djurskyddsmyndigheten. Förordningstexten från den 24 februari handlar om att de
djurförsöksetiska nämnderna får godkänna sådan användning av försöksdjur som innebär att
djurskyddsbestämmelserna enligt djurskyddsförordningen frångås. Den nya förordningstexten skall
ange vilka undantag som en djurförsöksetisk nämnd får medge. Undantagen kommer att vara
föremål för kontinuerlig förändring i takt med att nya metoder och forskning framskrider.
För att ytterligare stärka och förtydliga det här arbetet kommer regeringen med stöd från
Miljöpartiet och Vänsterpartiet att tillsätta en utredning som ska lägga förslag kring hur en

insatsordning och överklagandemöjlighet skulle kunna fungera. Ett uppdrag lämnas också till
Djurskyddsmyndigheten då det gäller etisk prövning av avel med genetiskt modifierade djur och
annan avel som kan medföra lidande samt utvärdering av systemet med klassificering av
djurförsöks svårighetsgrad. Regeringen kommer också att förstärka de djurförsöksetiska nämnderna
genom att varje nämnd får anställa tjänstemän för beredningsarbete.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 41619 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-31
Jordbruksdepartementet

Inbjudan till pressmöte - Hur ska konsumenter skyddas i
tele- och internetdjungeln?
TID OCH PLATS

Tid: Tisdagen den 5 april, ca kl. 12.10
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Ny teknik föder nya metoder för bedrägerier. Den senaste tiden har modemkapningar, försåtliga
SMS-tjänster m.m. drabbat Sveriges konsumenter. Men den nya tekniken kräver också mer av
konsumenterna för att de ska kunna göra riktiga val.
Därför har konsumentminister Ann-Christin Nykvist bjudit in företrädare för telebranschen för att
diskutera vad regeringen kan göra i arbetet att förbättra för konsumenterna och vad företagen själva
kan göra genom samarbete. Det kan handla om:
· Hur kan vi minska spam som kostar näringsliv och samhälle tid och pengar, som undergräver
förtroendet för e-handel, elektroniska kommunikationstjänster och IT-samhället som helhet.
· Ny lagstiftning för att förhindra modemkapning, behövs det?
· Behövs det mer lagstiftning kring eller etiska regler för hur Premium SMS används?
· Går det att inför möjlighet till en övre beloppsgräns för teleabonnemang?
· Vilka nya problem finns: kapning av mobil, virus och trojanska hästar i mobilen?
· Massregistrering felstavade svenska domännamn, hur skyddar vi konsumenten?
Mötet hålls i Regeringskansliet kl.10-12 och pressen är välkommen på pressträff efter mötet.
Medtag presslegitimation!
Anmälan till Bernadette Lazar Faber.

KONTAKT

Bernadette Lazar Faber
Pressassistent
Telefon 08-405 11 65
Mobiltelefon 070-621 97 47

Fax 08-405 11 77
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Anders Grönvall
Nyckelord: 41618 Kommunikationer och IT Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-31
Jordbruksdepartementet

Nya hårdare krav på pälsdjursnäringen
Jordbruksdepartementet kommer under sommaren att i en
departementspromemoria lägga förslag på nya hårdare krav på hållning av
minkar. Kraven kommer att gå ut på att garantera minkarna en stimulerande
miljö som bejakar beteenden de uppvisar i sin naturliga miljö, som t.ex. att
simma. Syftet är att skapa en lagstiftning som fullt ut tillgodoser djurskyddet
för minkarna.
- Vi är medvetna om att dessa nya krav kommer att avsevärt försvåra den typ av
pälsdjursuppfödning som finns idag. Vi bedömer att det kommer att innebära den successiva
avveckling av uppfödningen som vi tidigare tagit ställning till politiskt och som näringen varit
medveten om en tid, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Bakgrunden är det kongressbeslut som socialdemokraterna tagit och regeringens tidigare
överenskommelse med samarbetspartierna med inriktningen att successivt avveckla
pälsdjursnäringen i Sverige. För att nå den ambitionen skall en proposition föreläggas riksdagen
senast i mars nästa år som kommer att föreslå starkt skärpta djurskyddskrav för pälsdjursnäringen.
De nya reglerna kommer att gälla från 1 januari 2007, med möjlighet till övergångsregler fram till
31 december 2008.
Regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är överens om en tidsplan och en strategi för detta
arbete. Förändringarna i regelverket kommer att ställa långtgående krav på befintliga pälsfarmare.
Regeringen och samarbetspartierna är överens om att de pälsfarmare som tvingas avbryta sin
produktion ska kompenseras ekonomiskt och dessutom erbjudas hjälp för omställning.
Samhällsansvaret som de tre partierna tar skall också omfattar de kommuner där pälsfarmning är
vanligast förekommande.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 41607 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-23

Jordbruksdepartementet

Eggstra glädjande besked om värphönsens situation inför
påskhelgen
Sverige kommer att bli det första EU-land som uppfyller kraven i Värphönsdirektivet där oinredda
burar förbjuds från 1 januari 2012. Det bedömer den svenska Djurskyddsmyndigheten. I Sverige
stiftades redan 1988 en lag som har förknippats med Astrid Lindgren. Lagen slog fast att 1999
skulle alla burhöns få en ny mer djurvänlig bur.
Djurskyddsmyndigheten bedömer nu i en rapport att innan året är slut kommer alla höns att finnas i
tillåtna system det vill säga antingen i frigående system eller i inredda burar.
- Det känns bra. För mig har det varit fullständigt oacceptabelt att beslut som fattats i demokratisk
ordning inte har följts. Att det fortfarande finns hönor som lever i gamla, olagliga burar djupt
otillfredsställande, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Alla ägg från EU-länder ska märkas med en kod som anger produktionsform och vilken gård som
ägget kommer ifrån.
- Det också viktigt att äggen är bra märka så att konsumenterna kan göra sina val av ägg till
påskbordet, säger Ann-Christin Nykvist.
Enligt Djurskyddsmyndigheten befinner sig de flesta hönsen närmare 3,3 miljoner i frigående
system. Ungefär 2,5 miljoner finns i inredda burar och ca 350 000 höns hålls i ekologisk
produktion. Ett litet antal hålls i produktion som betecknas frigående ute, ca 37 000 stycken.
Djurskyddsmyndigheten har i uppdrag att varje kvartal redovisa läget när det gäller
äggproduktionen.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 41344 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2005-03-22
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist möter unga konsumenter
TID OCH PLATS

Tid: Onsdagen den 23 mars kl.13:00-16:00
Plats: Jordbruksdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm
Onsdagen den 23 mars har konsumentminister Ann-Christin Nykvist bjudit in unga företrädare för
ett antal organisationer för att diskutera ung konsumentmakt.
Mötet är ett led i regeringens arbete med att ta fram en ny strategi för konsumentpolitiken och
kommer att kretsa kring följande frågeställningar

· Hur påverkas vi som konsumenter av reklam?
· Vem är utsatt som ung konsument? Vilka särskilda åtgärder behöver vidtas för att stärka dessa
konsumenter?
· Hur kan vi göra det vanligare och enklare för konsumenter att göra etiska konsumtionsval?
Media hälsas välkomna.

KONTAKT

Anders Grönvall
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 41264 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-21
Jordbruksdepartementet
Utrikesdepartementet

Regeringen kallar till livsmedelsöverläggningar
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och näringsminister Thomas Östros
kallar till överläggningar med livsmedelsbranschen tisdagen den 22 mars.
TID OCH PLATS

PRESSTRÄFF
Tisdag, 22 mars, kl. 14.00
Lilla pressrummet, Rosenbad
Medtag presslegitimation!
Inbjudna är ett antal livsmedelsföretag, företrädare för livsmedelsbranschen och fackliga
organisationer. Samtalen är en uppföljning av de överläggningar som ägde rum hösten 2003.
Diskussionerna ska främst fokusera på hur livsmedelsexporten kan ökas.
Den svenska livsmedelsexporten har mer än tredubblats på tio år. Under 2004 ökade den med 9
procent och värderades till mer än 30 miljarder kronor. Trots det finns fortfarande potential för en
ökad export inom livsmedelsbranschen. Exporten av livsmedel är fortfarande låg jämfört med
många andra branscher.
En pressträff med båda ministrarna kommer att hållas tisdagen den 22 mars.

KONTAKT

Anders Grönvall

Monica Björklund
Kerstin Nordlund Malmegård
Departementsråd
Enheten för exportfrämjande och inre marknaden
08-405 32 24
Nyckelord: 41144 Utrikespolitik och internationellt samarbete Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-18
Jordbruksdepartementet

Dålig respons från branschen vid möte om barnreklam
Den kommersiella pressen på barn och ungar ökar och skillnaden
mellan reklam, spel, och information suddas ut allt mer i nya medier.
Ett särskilt problem är den kraftfulla marknadsföringen av s.k. skräpmat.
Det var bakgrunden till att konsumentminister Ann-Christin Nykvist
samlade ett fyrtiotal representanter för bransch, myndigheter och
opinionsbildare i Stockholm idag för att diskutera reklam riktad till barn. En
viktig fråga blev reklam kring produkter som kan orsaka övervikt och fettma
hos barn.
- Näringslivet säger sig ha en massa saker på gång men jag är besviken på att inte fler konkreta
förslag lades fram. Berörda branscher måste upp till bevis om självsaneringen ska vara ett trovärdigt
alternativ säger Ann-Christin Nykvist i en kommentar efter mötet.
I sitt anförande på seminariet var konsumentministern också tydlig med att hon kan tänka sig
lagstiftning.
- Om det inte går att få en frivillig begränsning av reklam
riktad till barn, så måste vi överväga lagstiftning sade Ann-Christin Nykvist.
Hon menade på seminariet att reklam för produkter som innehåller t.ex. stora mängder socker och
fett bidrar till barns övervikt. Hon erinrade också om att en undersökning visat att en stor majoritet
av landets föräldrar inte vill ha reklam riktad till barn.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 40953 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-17
Jordbruksdepartementet

Effekterna på jämställdhet inom jordbruk och fiskenäring
ska utvärderas
Regeringen har idag beslutat ge Jordbruksverket och Fiskeriverket i uppdrag att
utvärdera hur jämställdheten i jordbruket respektive fiskenäringen ser ut. De
båda myndigheterna skall ta fram indikatorer, metoder och arbetsformer för att
fortlöpande följa hur det är med jämställdheten i de båda näringarna.
Uppdragen skall redovisas den 1 oktober i år.
Jordbruksverket och Fiskeriverket skall titta på om förändringarna i den gemensamma jordbruksoch fiskeripolitiken påverkat befintliga könsmönster. Kunskapen behövs för att arbetet med att
förbättra jämställdheten ska bli effektivt.
Det övergripande målet är ju att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter på livets alla områden, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
70 000 män och 50 000 kvinnor är idag brukare av jordbruksföretag. Andelen kvinnor som är
registrerade som första brukare är cirka tio procent. Av de lantbrukare som till myndigheterna
ansöker om finansiellt stöd är endast tolv procent kvinnor.
I Sverige finns idag drygt 2700 sysselsatta yrkesfiskare. Uppskattningar gjorda utifrån
yrkesfiskelicenserna visar att endast 27 av dessa är kvinnor.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 40740 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-17
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist bjuder in till dialog om reklam riktad
till barn
TID OCH PLATS

DAG: Fredagen den 18 mars
TID: 09.00-12.00
PLATS: Klara Konferens, Vattugatan, Stockholm
I morgon fredagen den 18 mars håller konsumentminister Ann-Christin Nykvist ett dialogmöte
kring reklam riktad mot barn och ungdomar. Ett fyrtiotal inbjudna representanter för olika
organisationer och företag ska diskutera hur barn påverkas av reklam, vad de olika branscherna kan
göra och vad regeringen kan göra för att minska de negativa konsekvenserna av marknadsföring
riktad direkt mot barn.

En viktig fråga blir hur reklam till barn via nya medier, som internet och mobiltelefon, ska hanteras.
Andra frågor som kommer att diskuteras är förutsättningarna för att begränsa marknadsföringen av
söta drycker, godis, snacks, bakverk och glass riktad mot barn samt sambandet mellan reklam och
övervikt bland barn och ungdomar.
Representanter för media är välkomna att delta mot uppvisande av presslegitimation.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 40722 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-15
Jordbruksdepartementet

Konsumenter förlorar 20 miljarder om året på felaktiga
varor
Varje svensk förlorar i genomsnitt 2800 kronor per år på varor och tjänster som inte fungerar som
de ska. Det kan handla om utlägg för porto vid reklamationer, resor, reparationer, inköp av ny vara
eller tjänst m.m. Totalt rör det sig om 20 miljarder per år i Sverige.
Det här visar en undersökning gjord vid Göteborgs universitet som Jordbruksdepartementet beställt
som underlag inför den stora konsumentpolitiska propositionen senare i år.
- Det här visar att det krävs ett antal åtgärder för att ge konsumenten en starkare ställning, säger
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Rapporten bygger på en enkät gjord med cirka 2000 svenskar. De har fått ange kostnader de haft för
sina konsumentproblem de senaste året. 82 procent har uppgett att de haft konsumentproblem. Ett
konsumentproblem kostar i genomsnitt drygt 900 kronor. Varje konsument har i genomsnitt tre
problem per år. Så många som 34 procent har ännu inte fått någon rättelse på sina problem.
- Detta är djupt otillfredsställande. Jag vill satsa på konsumentpolitik som ger konsumenterna mer
makt och en starkare ställning, säger Ann-Christin Nykvist.
Undersökningen visar också att inom data och telefoni (även internet, fax m.m.) finns de största
problemen: 35 procent av felen uppstår på produkter i den kategorin. 19 procent uppstår inom
personliga produkter som kläder, smycken, skor och böcker. 16 procent uppstår inom el och
fritidsartiklar, t.ex. TT, stereo, leksaker och sportartiklar och 16 procent inom mat och dryck.
Resultatet av undersökningen har tagits fram under arbetet med en ny konsumentpolitik som
kommer att presenteras i en proposition senare under 2005.
Hela rapporten finns att läsa under
länken: Relaterade publikationer.

KONTAKT

Anders Grönvall
Nyckelord: 40550 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-14
Jordbruksdepartementet

Kontrollmyndighet för den gemensamma fiskeripolitiken
inrättas
Vid Jordbruks- och fiskerådet som ägde rum i Bryssel idag beslutades att en
kontrollmyndighet för den gemensamma fiskeripolitiken skall inrättas.
Huvudsyftet med den nya myndigheten är att samordna medlemsstaternas fiskerikontroll för att
därmed öka effektiviteten och skapa en enhetlig fiskerikontroll inom EU. Myndigheten kommer
dock inte att påverka medlemsstaternas ansvar för genomförandet av den gemensamma
fiskeripolitiken.
- Flera av våra gemensamma fiskbestånd, inte minst torsken i Östersjön, är hotade. För att förvalta
och återuppbygga dessa bestånd är det av största vikt att vi har en effektiv och enhetlig
fiskerikontroll inom EU, säger jordbruks- och fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
I kontrollorganets styrelse kommer Kommissionen att ha 6 röster, medan varje medlemsstat
kommer att ha 1 röst.
- Det måste råda balans mellan kravet på effektivitet i beslutsfattandet, gemenskapens exklusiva
kompetens på området och medlemsstaternas intressen. Från svensk sida drev vi att Kommissionens
röststyrka skulle stärkas. Det är glädjande att detta också blev resultatet, säger Ann-Christin Nykvist
Kontrollmyndigheten kommer att placeras i Vigo i Spanien och kommer att påbörja sin verksamhet
den 1 januari 2006.

KONTAKT

Anders Grönvall
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 40525 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-11
Jordbruksdepartementet

Den svenska fiskerikontrollen - en utvärdering
Utredningen om fiskerikontrollen har i dag överlämnat sitt betänkande Den svenska
fiskerikontrollen en utvärdering (SOU 2005:27) till jordbruksministern Ann-Christin Nykvist.
Effektiviteten av den samlade fiskerikontrollen har inte varit fullt möjlig att bedöma eftersom det
saknas väsentliga uppgifter om det olagliga fisket.

I de delar utredningen har haft underlag för att bedöma fiskerikontrollen bedömer utredningen att
fiskerikontrollen fungerar i stort sett väl. Det finns dock:
· Utrymme för effektivisering av kontrollen.
· Behov av att förtydiga ansvaret för fiskerikontrollen.
· Brister i samverkan och samordning mellan myndigheterna.
· Behov av att utveckla styrning och uppföljning av fiskerikontrollen.
Utredningen föreslår att ansvaret för fiskerikontrollen förtydligas och lämnar flera förslag för att
utöka och fördjupa samverkan mellan aktörerna inom fiskerikontrollen. Styrningen och
uppföljningen av fiskerikontrollen föreslås bli mer effektorienterade, bl.a. genom en
vidareutveckling av det riskanalysbaserade systemet och genom att Fiskeriverket och
Kustbevakningen gemensamt tar fram ett indikatorsystem för att mäta och följa upp det olagliga
fisket.
För att underlätta och mer direkt effektivisera kontrollen föreslås antalet hamnar som det är tillåtet
att landa i begränsas. Stödet till Kustbevakningens personal i linjen föreslås öka, särskilt genom att
det s.k. Fiskekompetenscentrumet får en call-center funktion. Utförandet av fiskerikontrollen bör få
ett större inslag av överraskningsmoment och kontroller i berednings- och distributionsleden.
Utredningen bedömer också att det finns förutsättningar att pröva ett egenkontrollsystem för
kvalitetskontrollen.

KONTAKT

Yvonne Gustafsson
Särskild utredare
tel: 08690 45 60
Nyckelord: 40438 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2005-03-11
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i jordbruks- och fiskeråd i
Bryssel
Måndagen den 14 mars deltar jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist i jordbruks- och fiskerådsmötet i Bryssel.
På dagordningen står bland annat inrättandet av ett kontrollorgan för fiske samt en riktlinjedebatt
om stöd för landsbygdsutveckling.
En pressträff kommer att arrangeras under eftermiddagen.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8

103 33 Stockholm
Nyckelord: 40404 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-10
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist talade vid GMO-seminarium
Användandet av GMO (Genmodifierade organismer) i livsmedel och
säkerheten kopplad till detta är temat för den konferens som
Jordbruksdepartementet och Nordiska Ministerrådet tillsammans arrangerar i
Stockholm den 10-11 mars.
- Livsmedel som innehåller GMO måste alltid märkas och produkterna ska vara möjliga att spåra
genom hela livsmedelskedjan. Samtidigt är det viktigt att vi tar till oss nya forskningsrön och
erfarenheter i takt med att dessa kommer fram. Genom bra information ska konsumenterna alltid
kunna bilda sig en egen uppfattning och göra ett medvetet val för eller emot, sade jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
I konferensen Food from GMO and Safety deltar livsmedelsproducenter, forskare och företrädare
för intresseorganisationer samt representanter från nordiska och baltiska myndigheter. Under de
båda dagarna diskuteras möjligheter och risker men också hur forskningsresultat kan kommuniceras
till allmänheten.
- Det är viktigt att kunna dra nytta av de fördelar som den nya tekniken för med sig, dels för
jordbrukarna, dels för att förbättra kvaliteten på mat och foder. Tekniken ger oss även möjligheter
att förbättra miljön i fall då detta kan ske på ett säkert och etiskt acceptabelt sätt. Samtidigt vet vi att
många konsumenter har en skeptisk inställning till denna typ av livsmedel. Vi lyssnar på
medborgarna och sätter alltid säkerheten främst - det är en självklarhet för oss i Sverige och inom
EU. Vi har därför ett mycket omfattande regelverk till skydd för människan och miljön, sade
Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Christina Isaksson Eldh
Departementssekreterare
08-405 10 83
Nyckelord: 40314 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2005-03-10
Jordbruksdepartementet

Körkort för livsmedelshygien utreds
Regeringen beslutade idag att ge Livsmedelsverket i uppdrag att analysera
kompetensen om livsmedelshygien i livsmedels- och restaurangnäringarna.
Omkring 500 000 personer blir matförgiftade i Sverige varje år. Av dessa sker hälften på restaurang
eller genom brister hos producenter eller detaljhandel.
Huvudorsaken till matförgiftningar utanför hemmet är bristande livsmedelshantering hos
restauranger, butiker och livsmedelstillverkare. För att komma till rätta med dessa brister skall
Livsmedelsverket lämna förslag till olika åtgärder som kan vidtas för att förbättra hanteringen.
Ett av alternativen som Livsmedelsverket skall utreda närmare är ett obligatoriskt kompetenskrav
för livsmedelshantering, s.k. livsmedelskörkort. Ett livsmedelskörkort skulle kunna utgöra ett krav
för att få arbeta yrkesmässigt med livsmedel.
- Det är viktigt att vi konsumenter kan känna oss trygga i att de livsmedel vi köper eller äter på
restaurang är säkra. Vi har rätt att ställa krav på att företagen ser till att personalen har tillräcklig
kompetens, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Livsmedelsverket skall analysera vilka effekter på antalet matförgiftningar som förslagen väntas ha.
Dessutom skall verket utreda vilka ekonomiska konsekvenser för företagare, tillsynsmyndigheter
och sjukvården som förslagen får.
Livsmedelsverket skall redovisa uppdraget senast den 15 juni 2006.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 40264 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-09
Jordbruksdepartementet

Ny pressekreterare hos jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist
Anders Grönvall har anställts som pressekreterare hos Jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Anders Grönvall är 41 år och arbetar idag som PR-konsult på GCI Stockholm. Han har examen i
journalistik och har även arbetat som pressekreterare på Skolverket, nyhetschef på Sveriges Radio

Uppland, Ekot, Expressen och Radio Rix.
Anders Grönvall är gift och har fyra barn. Han är bosatt i Knivsta där han är aktiv i
arbetarekommunen och sitter som ledamot för socialdemokraterna i Skol-, kultur- och
socialnämnden.
Anders Grönvall tillträder sin tjänst den 14 mars.
Anders Grönvall kan nås på 070-615 11 88

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 40208 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-09
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i GMO-seminarium
Torsdagen den 10 mars deltar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist i seminariet
GMO Food and Safety state of play in the Nordic and Baltic countries.
Seminariet arrangeras av Jordbruksdepartementet i samarbete med Nordiska Ministerrådet.
Ann-Christin Nykvist talar kl. 13:30. Plats: Rosenbads konferenscenter.
Media hälsas välkomna. Medtag presslegitimation.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 40184 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-08
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist talade på Elmia Food Mart
När jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist i dag talade vid Elmia Food Mart i
Jönköping, tog hon bl.a. upp utvecklingen av handels egna varumärken, EMV. Sverige är ett av de
länder där EMV ökar snabbast i Europa. I sitt anförande tog Ann-Christin Nykvist bl.a. upp att
svenska konsumenter inte är beredda att betala mer för sin mat än konsumenter i andra länder p.g.a.
bristande konkurrens. Hon konstaterade att effektiv konkurrens är bra för samhällsekonomin och
ger konsumenterna olika fördelar. Samtidigt vill inte konsumenterna ha billigt till varje pris.
- Jag är övertygad om att konsumenterna vill att det man köper ska vara prisvärt. För att kunna
avgöra att så är fallet måste man veta vad maten står för. Att maten blir mer anonym ser jag därför
som ett stort problem för den svenska livsmedelsproduktionen. Mervärdena i den svenska
produktionen kommer inte fram till konsumenten sade Ann-Christin Nykvist.
En konsekvens av den pågående anonymiseringen av maten kan bli konsumentkrav på bättre
märkning.
- Frågan om ursprungsmärkning kommer att vara en prioriterad fråga för mig i samband med att vi
nu inleder översynen av EU:s märkningsdirektiv.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 40164 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-08
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist tar initiativ till jämställdhetsgrupp
Idag på den internationella kvinnodagen, tar Jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist initiativ till en grupp med kvinnor som skall främja jämställdheten
inom jordbruket, fisket, livsmedelsproduktionen och rennäringen.
Gruppen skall definiera hinder, och lyfta fram möjligheter och goda exempel.
- Genom gruppens samlade erfarenhet och breda kompetens, kommer den att bli ett viktigt verktyg i
mitt arbete med att öka jämställdheten inom mitt ansvarsområde. Jag vill på detta sätt lyfta fram
kvinnorna som en viktig resurs för landsbygdens utveckling och framtid, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.
Gruppen har spridning över näringarna och landet och har följande sammansättning:
Ellacarin Blindh, projektledare, renägare och samekvinna.
Cecilia Buhre, företagare med inriktning på förädlade fiskprodukter. Butiksinnehavare och krögare.

Vinnare av Kungsfenan 2004 i klassen Maritim Gastronomi.
Therese Erneskog, jordbrukare och ordförande för LRF Ungdomen
Gunilla Törnquist Hedström, konsult och skogsägare. Medlem i Spillkråkan, ett nätverk för
kvinnliga skogsägare.
Kerstin Persson, mjölkbonde och förtroendevald för LRF.
Anna Samuelsson, grisproducent, ekonom, förtroendevald för LRF.
Britt-Marie Stegs, VD Hälsinge lantkök.
Eva Söder, arbetar med organisationsutveckling för LRF. Ansvarig för nätverket för LRF Kvinnor.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 40118 Arbete och jämställdhet Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-07
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i Elmia Food Mart i Jönköping
Tisdagen den 8 mars deltar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist i Elmia Food
Mart i Jönköping, där hon medverkar i ett seminarium med titeln Tre starka kvinnor i fokus;
jordbruket, industrin och politiken.
Ann-Christin talar klockan 14:00.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 40084 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-03
Jordbruksdepartementet

Lagen om märkning och registrering av hundar ses över
Regeringen gav idag Djurskyddsmyndigheten i uppdrag att se över
efterlevnaden av lagen om märkning och registrering av hundar.
Bakgrunden till uppdraget är att det finns indikationer på att allt färre djurägare följer de krav som
uppställs i lagen om märkning och registrering av hundar. Djurskyddsmyndigheten får därför i
uppdrag att se över efterlevnaden av lagen samt vid behov ge förslag på hur efterlevnaden kan
förbättras.
Djurskyddsmyndigheten skall också undersöka hur många katter som märks med bestående
märkning utan att registreras i Svenska Kennelklubbens frivilliga kattägarregister. Myndigheten
skall också göra en uppskattning av hur många av dessa som märkts med chip respektive tatuering.
Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2005.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Agneta Norgren
Departementssekreterare
08-405 40 69
Nyckelord: 39882 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-03-01
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist talar på LBU-konferens
Onsdagen den 2 mars deltar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist i ett
seminarium där landsbygdens framtid och den strategiska inriktningen för
kommande LBU-program skall diskuteras.
TID OCH PLATS

Seminariet äger rum på City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71 b, Stockholm.
Ann-Christin Nykvist inledningstalar klockan 09:30.
Vilken övergripande inriktning bör det kommande programmet ha? Hur främjar man bäst
landsbygdens starka sidor? Hur tar man tillvara dess möjligheter till utveckling och tillväxt?

Utgångspunkten för diskussionen är en rapport från Eurofutures.
Media hälsas välkomna. Medtag presslegitimation.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 39725 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-02-28
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist träffade Markos Kyprianou
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist mötte idag Markos
Kyprianou, kommissionär med ansvar för hälso-, konsument- och
livsmedelsfrågor.
På dagordningen stod bland annat konsumentpolitik och arbetet mot fetma och övervikt. En särskild
fråga gällde reklam för skräpmat riktad till barn.
- Det var tydligt att vi har en samsyn kring de här frågorna. Det brådskar att vidta åtgärder om vi
skall kunna vända utvecklingen. Företagen bör ges möjlighet till självsanering, men om det inte
hjälper, återstår bara lagstiftning, säger Ann-Christin Nykvist.
Även djurskyddsfrågor diskuterades. Ann-Christin Nykvist tog särskilt upp djurtransporterna.
- Markos Kyprianou är uppenbarligen mycket engagerad i djurskyddsfrågorna. Kommissionen skall
bland annat lägga fram en handlingsplan under 2005. Jag tycker att det är tydligt att
kommissionären delar den svenska synen på behovet av en god djurvälfärd i hela unionen, säger
Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 39623 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-02-25
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist möter Kommissionär Markos
Kyprianou
I samband med jordbruksrådet i Bryssel måndagen den 28 februari kommer
jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist att träffa
Kommissionär Markos Kyprianou.
På dagordningen för mötet med Kommissionären står bland annat åtgärder mot fetma och övervikt,
djurtransporter och konsumentpolitik.
Nyligen uttalade Kyprianou att han är beredd att ta krafttag mot matreklam riktad till barn. Om
industrin inte klarar av en snabb självsanering hotar han med skärpt lagstiftning.
Den 9 februari skickade Ann-Christin Nykvist ett brev till Markos Kyprianou där hon välkomnade
hans initiativ och erbjöd svensk hjälp i det fortsatta arbetet.
En pressträff kommer att anordnas under eftermiddagen.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 39456 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-02-25
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i jordbruks- och fiskeråd i
Bryssel
Måndagen den 28 februari deltar jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist i jordbruks- och fiskerådsmötet i Bryssel.
På dagordningen står bland annat åtgärder för att föra över fiskefartyg till länder som drabbats av
flodvågen samt orienteringsdebatter om landsbygdsutveckling och om finansiering av den
gemensamma jordbrukspolitiken.
En pressträff kommer att äga rum under eftermiddagen.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 39455 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-02-25
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist inviger Lantbrukarnas Riksförbunds
nya kontor i Bryssel
Måndagen den 28 februari inviger Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
LRF:s nya kontor på Rue de Treves 59-61 i Bryssel.
Invigningen, som äger rum i närvaro av bland annat Kommissionär Mariann Fischer Boel och flera
av de svenska ledamöterna i Europaparlamentet, börjar kl. 18:30.
Ann-Christin Nykvist talar kl. 19:30.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 39454 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-02-11
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker stormdrabbade bönder i
Kronoberg
Måndagen den 14 februari besöker jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Kronobergs län.
Under besöket skall hon besöka stormdrabbade bönder, få en lägesgenomgång av Länsstyrelsen
samt delta i överläggningar med LRF, banker och försäkringsbolag. Syftet är att diskutera
situationen för jordbruket och landsbygden.

Program för Ann-Christin Nykvists besök:
09:20 Gårdsbesök hos Thomas Magnusson i Rinkaby
10:20 Gårdsbesök hos Kenneth Gustafsson i Kyletorp
11:30 Lägesgenomgång på Länsstyrelsen
13:30 Överläggningar med LRF, banker och försäkringsbolag på Länsstyrelsen
Media hälsas välkomna till gårdsbesöken.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Nyckelord: 38779 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-02-09
Jordbruksdepartementet

Den administrativa bördan för lantbruksföretag och
småskaliga livsmedelsföretag minskas
Regeringen beslutade idag att ge Statens Jordbruksverk,
Djurskyddsmyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att utreda hur den
administrativa bördan för lantbruksföretag och småskaliga livsmedelsföretag
kan minskas genom samordning av företagens informationslämnande till
myndigheterna.
Myndigheterna skall lämna förslag till gemensamma rutiner för inhämtande och lagring av
information, för att så långt möjligt minska och begränsa företagens arbete med inlämnande av
samma uppgifter till olika myndigheter.
Många lantbruksföretag diversifierar sin verksamhet, t.ex. till småskalig livsmedelsförädling eller
olika former av turism, för att skapa ekonomisk bärkraft i företaget. Detta leder ofta till att
verksamheten omfattas av nya regelverk, vilket kan medföra ytterligare administrativa bördor.
- Vi vill underlätta informationslämnandet för lantbruksföretagen och de småskaliga
livsmedelsföretagen. På så sätt kan vi också minska deras administrativa kostnader, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2005.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Ann Hedberg
Departementssekreterare
08-405 38 53
Nyckelord: 38627 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-02-07
Socialdepartementet
Jordbruksdepartementet
Handlingsplan för goda matvanor och fysisk aktivitet

Presskonferens om handlingsplan för goda matvanor och
fysisk aktivitet
TID OCH PLATS

Tid: Onsdagen den 9 februari kl. 11.30.
Plats: Pressrummet Rosenbad, Stockholm
Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag
till en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Underlaget
kommer att överlämnas till jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist och
folkhälsominister Morgan Johansson onsdagen den 9 februari. I anslutning till överlämnandet
kommer en presskonferens att hållas.
Statens folkhälsoinstitut och Livsmedelsverket kommer att informera om innehållet som består av
en samlad strategi med tydligt formulerade mål och konkreta insatser för hur det ska bli enklare att
äta bättre och röra sig mer.
Deltar på konferensen gör generaldirektörerna Inger Andersson (Livsmedelsverket) och Gunnar
Ågren (Statens folkhälsoinstitut) samt projektledarna Annica Sohlström, chefsnutritionist på
Livsmedelsverket, och Liselotte Schäfer Elinder, forskningsledare på Statens folkhälsoinstitut.
Presskonferensen leds av informationschef Jerker Sörenson, Livsmedelsverket.
Medtag presslegitimation.
Välkommen!

KONTAKT

Statens folkhälsoinstitut:
Liselotte Schäfer Elinder
forskningsledare
08-566 136 38
liselotte.elinder@fhi.se

Jerker Sörenson
informationschef
018-17 22 07
0709-24 55 07
Livsmedelsverket:
Annika Sohlström
chefsnutritionist
018-17 56 75
0709-24 56 75
Lisbeth Säther
pressekreterare
08-566 135 74
lisbeth.saether@fhi.se
Nyckelord: 38468 Näringsliv, handel och regional utveckling Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-02-02
Jordbruksdepartementet

Sameminister Ann-Christin Nykvist besöker Jokkmokks
marknad
Den 4-6 februari besöker sameminister Ann-Christin Nykvist Jokkmokks
marknad som i år firar sitt 400-årsjubileum.
första gången i början av 1600-talet och som en oavbruten tradition har den sedan gått av stapeln
första torsdagen, fredagen och lördagen i februari. Med anledning av jubileet utökas marknaden i år
till söndagen då Samefolkens dag firas.
Program för Ann-Christin Nykvists besök:
Fredag 4 februari
13.30-13.50 Inviger Sametingets webbportal på snöscenen, Samernas Utbildningscentrums gård.
14.00 Presskonferens med sameministern och Sametingets styrelseordförande på Samernas
Utbildningscentrum (textilslöjdsalen)
15.00 Besöker utställning av Lars Pirak, konst och sameslöjd på församlingshemmet och barnens
slöjdmarknad utanför Sámi Duodji.
16:00 Besöker utställningen "Asa Kitok och hennes döttrar" - en utställning om samisk rotslöjd.
17.00 Inledningstalar vid marknadskonsert med Roger Pontare, Ale Möller med Världsmusiken,
Sandra Dahlberg, Wimme Saari och MaretSofia Jannok. Plats: Folkets hus.
Lördag 5 februari
9.00-9.45 Frukostmöte med ETOUR och företagare om Lappmarknaden och turism i Sápmi.
10:00 Inledningstalar vid seminarium om gränsöverskridande samarbete mellan Norge och Sverige.
14.00 Deltar i Renrace på Talvatissjön

15.00 Besöker samiska skulpturparken, skapad av åtta samiska konstnärer, Talvatissjön
18.30 Besöker Ájtte, förevisning av fasta utställningar och utställningen "Sámi Duodji - en resa
genom tiden"
Söndag 6 februari
11.00 Högmässa på lulesamiska
13.00-14.30 Talar vid Firandet av Samefolkets dag. Plats: Snöscenen på Talvatissjön

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Malin Öberg
Politiskt sakkunnig
08-405 10 48
070-600 50 42
Nyckelord: 38238 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-01-31
Jordbruksdepartementet

Stort intresse för svenska produkter på ISM-mässan
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist besökte under måndagen ISM-mässan
i Köln som ett led i arbetet med att främja den redan framgångsrika svenska
livsmedelsexporten.
Sverige har en positiv image hos tyska konsumenter. Fler tillverkare i Sverige lyfter fram det
svenska ursprunget som mervärde, även när det gäller kakor, skorpor, andra bakverk och godis.
Detta visas tydligt på sötsaksmässan ISM i Köln där 20 svenska företag erbjuder sina produkter.
Trenden är också klar att mer hälsomedvetna alternativ erbjuds konsumenterna. Sockerfritt, mindre
fett, lågt glykemiskt index och glutenfritt - men ändå välsmakande.
- Även på högförädlade livsmedel så har de svenska mervärdena en stor roll för exportframgången.
Framförallt på den tyska marknaden har man ett stort förtroende för de svenska produkterna, säger
Ann-Christin Nykvist.
Bagerivaror och sötsaker tillhör de stora exportprodukterna inom livsmedelssektorn.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8

103 33 Stockholm
Nyckelord: 38143 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-01-27
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker sötsaksmässa i Köln
Måndagen den 31 januari besöker Jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist den Internationella sötsaksmässan i Köln.
Ann-Christin Nykvist kommer att träffa de 20 svenska företag som ställer ut på mässan och ha ett
möte med Food From Sweden för att diskutera framtida satsningar.
En pressträff äger rum kl.15:00 i den svenska montern i Hall 10.2. Därefter deltar Ann-Christin
Nykvist i en rundvandring på mässan mellan kl. 16:00-18:00. Media hälsas välkomna.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Malin Öberg
Politiskt sakkunnig
08-405 10 48
070-600 50 42
Magnus Därth
Departementssekreterare
08-405 22 05
Nyckelord: 37943 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-01-26
Jordbruksdepartementet

Konsumenterna vill ha design för hållbar utveckling
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltog på onsdagen i konferensen "
Design för nya marknader Design för alla, ett vinnande koncept".

TID OCH PLATS

Konstfacks nya lokaler, Telefonplan, Stockholm
- Konsumenterna kräver idag att produkten ska vara säker, gå att använda, inte smutsa ner miljön
vid produktion, distribution eller konsumtion, vara etiskt producerad, exempelvis när det gäller
arbetsmiljö, jämställdhet och djuromsorg och förstås vara snygg. Det handlar om design för hållbar
utveckling, där estetiken förenas med sociala aspekter, ekologi och ekonomi. Eller för att begränsa
det något; Hållbar konsumtion, sade Ann-Christin Nykvist bland annat i sitt avslutningsanförande.
Konferensen, som arrangerades av regeringskansliet hade som tema hur design kan medverka till att
göra produkter, byggnader, IT och tjänster mer tillgängliga och användbara för alla oavsett kön,
ålder eller funktionsförmåga.
Talet i sin helhet kan läsas på www.regeringen.se

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Malin Öberg
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-600 50 42
Nyckelord: 37892 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-01-24
Jordbruksdepartementet

Ersättning ur EU:s solidaritetsfond
Vid jordbruksministermötet i Bryssel, aviserade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist att Sverige
förbereder en ansökan om ersättning från EU:s solidaritetsfond.
- Jag tog upp skadorna på skogen, jordbruket och trädgårdsnäringen, men även på infrastrukturen i
form av el, tele, vägar, järnvägar, vatten och avlopp. Jordbrukskommissionär Marianne Fischer
Boel visade förståelse för de stora skadorna och en stor vilja att hjälpa till att hantera dem, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Sverige analyserar nu skadornas omfattning. En ansökan skall, enligt regelverket, lämnas in inom
tio veckor från det att katastrofen inträffade.
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Stormens konsekvenser tas upp på jordbruksministerrådet
Stormen som den 9 januari drog in över Sverige, har förorsakat mycket stora skador i Syd- och
Västsverige, på såväl skogen, elförsörjning, telekommunikationsförsörjning och väg- och
spårframkomlighet.
Vid Jordbruksministerrådet som äger rum i Bryssel på måndag, kommer därför Jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist att avisera att Sverige kommer att söka ersättning ur EU:s solidaritetsfond.
Syftet med Solidaritetsfonden är att EU ska visa solidaritet med befolkningen i berörda regioner
genom att lämna ekonomiskt bistånd för att bidra till att snabbt återställa normala förhållanden för
människor i katastrofdrabbade regioner. Biståndet ska i första hand användas i samband med
naturkatastrofer.
Huvudkriteriet för att erhålla stöd från solidaritetsfonden är att en medlemsstat drabbats av en
"större naturkatastrof". För att räknas som "större" måste katastrofens uppskattade kostnader till
följd av skador överstiga 3 miljarder euro (i 2002 års penningvärde) eller minst 0,6 % av BNI vilket
motsvarar ca 1,7 miljarder euro för Sveriges del.
- Det är glädjande att företrädare för Kommissionen har uttalat sig positivt om Sveriges möjligheter
att erhålla ersättning ur Solidaritetsfonden. Just nu pågår ett intensivt arbete inom Regeringskansliet
med att analysera stormens skadeverkningar och en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna
skall vara klar inom kort. Det handlar om skadorna på skogen, men också när det gäller el, tele,
vägar och andra skador i samhället, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
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Ingela Byfors
Kansliråd
08-405 11 16
Nyckelord: 37589 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-01-20
Jordbruksdepartementet

Stödområdesindelningen i Jämtland ändras
Regeringen beslutade idag om en förändring av stödområdesindelningen i Jämtlands län och några
närliggande församlingar i Västernorrlands län, Ändringen innebär att stödbeloppen för mjölk för
bönderna i det berörda området höjs med 24 öre per kg. Ändringen har godkänts av
EU-kommissionen.
Ändringen innebär att Ragunda, Fors, Stugun, Rödön, Ås, Östersund, Frösö, Marieby, Brunflo och
Norderö församlingar i Jämtlands län, samt Liden, Holm, Helgum, Resele och Graninge
församlingar i Västernorrlands län förs över från stödområde 2b till stödområde 2a. Ändringen
motiveras med att förhållandena för jordbruket i de berörda områdena är likvärdiga förhållandena i
stödområde 2a.
Ändringen av norrlandsförordningen för jordbruksprodukter träder i kraft den 1 mars 2005 och den
ändrade stödområdesindelningen kommer att gälla retroaktivt från den 1 januari 2005.
En levande landsbygd är i hög grad beroende av att det finns lantbruk i hela Sverige. Genom
beslutet om höjd ersättning för mjölken görs en anpassning till rådande naturförutsättningar. Det ger
bönderna bättre ekonomi och gynnar sysselsättning och samhällsstruktur i dessa delar av landet,
säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige är en del av Sveriges undantag enligt
anslutningsfördraget till EU. Kommissionen fastställer de högsta stödbelopp som Sverige får dela ut
samt i vilka områden stöd får beviljas.
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Stopp för livsmedelssnusk och dålig djurhållning
Regeringen överlämnar i dag ett förslag till förbättrad djurskydds- och
livsmedelstillsyn till riksdagen.

Djurskydds- och livsmedelstillsynen har utretts och granskats vid ett flertal tillfällen under senare
år. Resultaten visar att den kommunala tillsynens kvalitet och omfattning varierar kraftigt över
landet, särskilt svårt har det varit för små kommuner att finansiera en effektiv verksamhet.
Propositionen innehåller därför förslag till lagändringar som ska skapa en likvärdig tillsyn i hela
Sverige.
- Bristande livsmedelshygien och dålig djurhållning kan vi aldrig acceptera. Genom att göra
djurskydds- och livsmedelstillsynen bättre, effektivare och likvärdig över hela landet stärker vi
konsumenternas ställning och ger rättvisare villkor för företagen, samtidigt som djuren får ett bättre
skydd, säger Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Kommunerna behåller ansvaret - ökat stöd från myndigheterna
Kommunerna behåller enligt förslaget huvudansvaret för tillsynen, men får ett ökat stöd från
Djurskyddsmyndigheten, Livsmedelsverket och länsstyrelserna i form av utbildning och rådgivning.
Bindande föreskrifter kommer att styra hur tillsynen ska bedrivas och varje kommun blir skyldig att
ha en tillsynsplan.
Djurskyddsmyndigheten får - i likhet med Livsmedelsverket - rätt att utföra normerande
inspektioner för att styra och vägleda kommunerna. Om en kommun grovt och/eller långvarigt
åsidosätter sina skyldigheter kan Livsmedelsverket - eller länsstyrelsen då det rör sig om djurskydd
- utfärda ett åläggande att rätta till bristerna och som en yttersta åtgärd även ta över tillsynsansvaret
från kommunen. Tillsynsansvar kan flyttas över till Livsmedelsverket eller länsstyrelse även i
samråd med kommunen, t. ex i fall då en verksamhet är särskilt stor eller komplicerad. Beslut om
att flytta över tillsynen fattas av regeringen.
Rätt att samverka
Kommuner får enligt förslaget rätt att samverka kring tillsynen, t.ex. genom att en person som är
anställd av en kommun får fatta beslut å en annan kommuns vägnar. Särskilt för de mindre
kommunerna innebär detta en viktig förändring.
I varje län skall det även inrättas samrådsgrupper med representanter från länsstyrelsen och
kommunerna som regelbundet skall träffas för att planera och följa upp tillsynen inom länet.
Bättre ekonomiska förutsättningar
Även de ekonomiska förutsättningarna för en god livsmedelstillsyn stärks genom att kommunen får
utökade möjligheter att använda den årliga tillsynsavgiften. Enligt förslaget ska den få användas
även till andra kostnader för tillsynen än sådana som avser provtagning och undersökning av prov.
Inte bara förnyad provtagning, utan även förnyad inspektion som föranletts av provtagning eller
inspektion som lett till anmärkning, får i fortsättningen finansieras genom en avgift.
Lag ändringarna föreslås träda i kraft den 1juli 2005.
Propositionen har arbetats fram i samarbete mellan den socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet.
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Husdjurens egenskaper viktiga för en hållbar utveckling
I en skrivelse som idag överlämnas till riksdagen redovisar regeringen sin syn
på bevarandet av husdjurens genetiska egenskaper.
Som en del av den biologiska mångfalden är husdjurens särskilda egenskaper också en del av en
hållbar utveckling. De genetiska egenskaperna har framförallt stor betydelse för
livsmedelsförsörjningen. Med en stor genetisk variation finns goda möjligheter att genom urval i
avelsarbetet kunna utveckla husdjuren för skiftande förhållanden.
- Genom att värna djurens unika egenskaper tar vi ansvar gentemot kommande generationer och
deras livsmedelsförsörjning. Vi står bättre rustade att hantera framtida utmaningar som
miljöförstöring, sjukdomar och hunger. En minskad variation i djurens egenskaper skulle göra oss
mer sårbara och urholka grunden för en social och ekonomisk välfärd, säger jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist
I ett globalt perspektiv är också bevarandet av djurens egenskaper nödvändiga i arbetet med att
halvera antalet fattiga och hungriga i världen till 2015. Boskap som är motståndskraftig mot vissa
sjukdomar är t. ex. särskilt viktiga i utvecklingsländerna.
- En samlad strategi där alla inblandade aktörer tar sitt ansvar för att bevara gamla husdjursarter och
raser underlättar för de organisationer och enskilda som har lagt ner mycket tid och kraft på detta
arbete. Vår förhoppning är nu att detta viktiga bevarande arbete främjas och får ett mer långsiktigt
perspektiv, säger Sven-Erik Sjöstrand jordbruksansvarig inom Vänsterpartiet
- De gamla lantraserna är en viktig del i bevarandet av biologisk mångfald. Genom sin anpassning
till kulturlandskapets förutsättningar har de en viktig funktion att fylla inom t.ex. landskapsvården,
sager Åsa Domeij, Miljöpartiet de gröna .
Avsikten är att krav på hänsynstagande till bevarande och långsiktig förvaltning av
husdjursgenetiska resurser skall införas i lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m.
För att konkret komma vidare i arbetet har regeringen också givit Jordbruksverket i uppdrag
- att ta fram ett underlag angående husdjursgenetiska resurser inför den fördjupade översynen av
arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen år 2009,
- att tillsätta ett antal formaliserade grupper för att förbättra samordning och samverkan,
- att kartlägga behovet av systematisk samling och lagring av genetiskt material, t.ex. sperma,
embryon och ägg,
- att dels kartlägga och analysera konsekvenserna av hur nationella raser och små populationer kan
påverkas av sjukdomsutbrott och andra katastrofer, dels föreslå en beredskapsplan för hur ett
bevarande kan säkerställas i dessa populationer.
Skrivelsen har arbetats fram i samarbete mellan den socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet.
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Ny generaldirektör för Fiskeriverket
Regeringen utsåg i dag Axel Wenblad till ny generaldirektör för Fiskeriverket.
Han tillträder sin tjänst den 1 april 2005.
Axel Wenblad är 55 år och arbetar idag som Direktör för hållbar utveckling vid Skanska. Han har
tidigare arbetat som bl.a. Miljödirektör vid såväl Volvo som Länsstyrelsen i Västra Götaland. Han
har även arbetat som enhetschef vid Naturvårdsverkets forskningsavdelning samt som Fishery
Resources Officer vid FN:s Jordbruks- och Livsmedelsorganisation, FAO.
Fiskeriverket är den centrala myndigheten för fiske och fiskevård i Sverige. Fiskeriverket har
verksamhet på 15 platser runt om i landet i form av laboratorier, fiskeriförsöksstationer,
utredningskontor, undersökningsfartyg och fältstationer. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.

KONTAKT

Joakim Kellner
Tf pressekreterare och politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Axel Wenblad
Tfn 070-585 35 50
Nyckelord: 37362 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-01-17
Jordbruksdepartementet

Konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltar i
Folkrörelsedagen
Den 19 januari inleder konsumentminister Ann-Christin Nykvist årets
Folkrörelsedag under temat Folkrörelsernas roll i den nya konsumentpolitiken.
TID OCH PLATS

Tid: kl 13.00
Plats: Jordbruksdepartementet, Fredsgatan 8
Seminariet är ett led i arbetet med att ta fram en ny konsumentpolitisk strategi. Vid seminariet
kommer att diskuteras hur folkrörelserna kan stärka konsumenternas makt och hur konsumenternas
engagemang i folkrörelserna kan ökas.
Folkrörelsedagen är ett seminarium om konsumentpolitik för ideella organisationer; både uttalade
konsumentorganisationer och andra.
Ann-Christin Nykvist talar kl. 13:00. Aktiviteten är öppen för media.
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Telefon 08-405 10 00
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Emilia Högquist
Departementssekreterare
08-405 35 98
Nyckelord: 37047 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2005-01-14
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist medverkar i lantbruksdebatt i Skövde
Måndagen den 17 januari besöker jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
Skaraborgstrakten.
Förmiddagen ägnas bl a åt ett studiebesök på Dafgårds i Källby.
Klockan 19:00 deltar sedan Ann-Christin Nykvist i en lantbruksdebatt där temat är Lantbrukets
betydelse för sysselsättningen. Debatten äger rum på Billingehus i Skövde.
En Presskonferens anordnas i samband med studiebesöket på Gunnar Dafgård AB i Källby klockan
15:15.
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist besöker
stormdrabbad gård
Tisdagen den 18 januari besöker jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
Almnäs bruk en mil söder om Hjo.
Gården, som en är av de största i norden på ekologisk produktion, drabbades av stormen den 8-9
januari genom stormfällda träd och avbrott på eldistributionsnätet.
Vid besöket kommer Ann-Christin Nykvist att diskutera stormens konsekvenser med gårdens ägare
och skogsförvaltare.
Almnäs bruk omfattar totalt 3 252 ha varav circa 1000 ha åker och 2 000 ha skog.
Driftsinriktningen är mjölk, kött, spannmål samt lokal eldistribution.
Besöket börjar kl. 09:00. Media hälsas välkomna.
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Konsumentstöd till drabbade i Asien katastrof
Regeringen beslutade idag att ge Konsumentverket i uppdrag att inrätta en
särskild telefonservice för personer som drabbats av naturkatastrofen i Asien.

Dit kan personer vända sig för att få vägledning om konsumenträttsliga frågor.
Telefonservicen skall hålla hög tillgänglighet och upprätthållas så länge det
finns behov av det. Man kommer att kunna ta emot samtal redan från fredagen
och kommer dessutom att vara bemannad de två första helgerna.
- Det känns mycket bra att vi omgående kan ge de drabbade detta stöd, säger konsumentminister
Ann-Christin Nykvist.
Efter den allvarliga naturkatastrofen i Asien ställs de drabbade personerna som återvänt till Sverige
och deras anhöriga inför en rad konsumenträttsliga frågeställningar i förhållande till reseföretag,
försäkringsbolag, banker och andra näringsidkare. Det kan till exempel handla om
försäkringsskydd, avbrutna resor, krediter och förlorade värdehandlingar.
- Många kan komma att känna oro och villrådighet kring de här frågorna. Genom att inrätta en
särskild kontaktpunkt dit enskilda kan vända sig för att få vägledning tar vi bort onödigt krångel. På
så sätt slipper de drabbade ställas inför ytterligare svårigheter i en redan svår livssituation, säger
Ann-Christin Nykvist.
Konsumentverket skall inom ramen för uppdraget söka samråd med och samarbeta med
kommunernas konsumentvägledning, berörda företag, branschorganisationer, rådgivningsbyråer
m.fl.
Samråd skall även ske med det nationella råd som inrättas av regeringen för att samordna svenska
myndigheters insatser för hjälp och stöd till dem som drabbats av katastrofen.
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist är tillgänglig för kommentarer under torsdagen.
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Joakim Kellner
Pressekreterare
08-405 40 81
070-694 85 94
Britta Ahnmé Kågerman
Departementsråd
08-405 42 14
Malin Öberg
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-600 50 42
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Ny chef utnämnd till Fastighetsmäklarnämnden
Anna-Lena Järvstrand har idag av regeringen utnämnts till ny chef för och

ordförande vid Fastighetsmäklarnämnden och tillträder sin tjänst den 15 mars
2005.
Anna-Lena Järvstrand är 54 år och tjänstgör idag som rådman vid Stockholms tingsrätt. Hon har
tidigare erfarenhet som bl.a.bankdirektör och bolagsjurist.
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en central förvaltningsmyndighet för frågor om registrering av
och tillsyn över fastighetsmäklare.
Nämndens praxis i tillsynsärenden bidrar till att utveckla god fastighetsmäklarsed.
Anna-Lena Järvstrand nås på telefon 08-657 53 50.
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Joakim Kellner
Pressekreterare
08-405 40 81
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Emilia Högquist
Departementssekreterare
08-405 35 98
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Joakim Kellner tillförordnad pressekreterare hos
Ann-Christin Nykvist
Joakim Kellner politisk sakkunnig kommer att vara tillförordnad pressekreterare hos jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist från och med 4 januari 2005.
Anders Teljebäck tidigare pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist har utsetts till statssekreterare i
Näringsdepartementet hos arbetslivsminister Hans Karlsson.
Joakim Kellner nås på telefon 08 405 40 81 eller 070-694 85 94.
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Finsk-svenska Gränsälvsöverenskommelse undertecknad
Idag undertecknades på Utrikesdepartementet den sk finsk-svenska Gränsälvsöverenskommelsen.
Överenskommelsen är ett avtal mellan Sverige och Finland rörande vatten- och miljöfrågor samt
fiske i Torneälvens vattenområde. Avtalet på fiskets område innehåller I huvudsak
följande:
· Det gemensamt förvaltade området kommer på svenskt kustvatten att omfatta ungefär 1/3 av det
nuvarande. Den gemensamma förvaltningen av själva älven blir oförändrad till sin storlek.
· Yrkesfisket vid kusten medges rätt till fiske med fasta redskap efter andra arter än lax och öring
redan från islossningen.
· Fiske efter lax och öring får påbörjas den 3 juli i kustområdet. I älven får fisket påbörjas den 1
maj.
· Möjlighet att använda motorbåt vid fiske kommer att tillåtas om särskilda skäl föreligger.
· Fettfenklippt lax, d.v.s. odlad lax, får fångas obehindrat, vilket gör det möjligt för yrkesfisket att
fånga lax under tid då förbud mot fångst av vild lax råder.
· Lapplands arbetskrafts- och näringscentral och Fiskeriverket kan, avvikande från bestämmelserna i
den till överenskommelsen fogade fiskestadgan, under vissa förutsättningar gemensamt avtala om
bestämmelser för tillåtna fisketider, för tillåtna redskap eller antal redskap.
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Miljonstöd till sydsamiskt kulturcentrum i Östersund
Stöd till en digitalt baserad multimediautställning om samisk historia, nutid och framtid. Det fattade
regeringen beslut om vid dagens sammanträde.
Det innebär att den sista miljonen i den fyraåriga informationssatsning om samer och samiskt kultur

som har omfattat 20 miljoner kronor nu är fördelad.
Gaaltije sydsamiskt centrum får 1 050 000 kronor för att driva ett brett upplagt flerårigt arbete för
att lyfte fram det samiska folkets förmåga att behålla sitt ursprung.
Utställningen ska vara så flexibel så att den kan visas i både stora lokaler och i mer kompakt form i
mindre sammanhang. Presentationen ska ske genom digital informationsteknik, video, stillbilder
och genom ljud, lukt och smak. Alla sinnen ska få sitt så att upplevelsen fulländas.
- Genom projektet Samer ett folk på väg kommer samernas situation uppmärksammas och
kunskaperna om samerna och samisk kultur öka, säger jordbruks- och sameminister Ann-Christin
Nykvist.
- Med detta avslutas regeringens informationssatsning. Nu är det sametinget med det nya nationella
informationscentret som tar över staffettpinne.
Sametinget har beslutat att lokalisera Nationellt samiskt informationscenter till Östersund. Det
innebär att det finns stora möjligheter för centret att samordna sin verksamhet med projektet.
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Pressekreterare
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Överenskommelse om nästa års fiske klar
Efter långa förhandlingar enades EU:s fiskeministrar på onsdagsmorgonen om fiskekvoter och
andra villkor för nästa års fiske.
Överenskommelsen innehåller högsta tillåtna fångster i EU:s samtliga vatten samt regler för hur
fisket får bedrivas.
- Jag har drivit försiktighetsprincipen. Med den mix av åtgärder som vi nu enats om minskar trycket
mot de hotade arterna, bland andra torsken i Östersjön, säger fiskeminister Ann-Christin Nykvist.
För Östersjön blev resultatet utökade områden som är stängda för allt fiske under hela året vid
Bornholmdjupet, Gdanskdjupet och Gotlanddjupet.
Beslutet innebär också att allt torskfiske stoppas i östra Östersjön under fyra och en halv månad och
i västra Östersjön i två månader. Det innebär att belastningen på torskbestånden i Östersjön minskas
avsevärt.
De högsta tillåtna fångsten i östra Östersjön under året för EU blir 39 000 ton och i västra Östersjön
24 700 ton.
När det gäller åtgärder mot det illegala fisket i Östersjön lyckades ministrarna enas om en rad
konkreta åtgärder. Bland annat skärpta loggbokskrav, att båtar över åtta meter ska omfattas av
kontrollåtgärderna och krav på förhandsanmälningar av landningar.
- I förhandlingarna har jag värnat bestånden samtidigt som åtgärderna inte i onödan ska drabba det

kustnära småskaliga fisket. Stängda områden och ett stopp för allt torskfiske i fyra och en halv
månad är steg i rätt riktning. Förstärkta kontrollåtgärder för att bekämpa det illegala fisket som
enligt beräkningar uppgår till 40 procent är av avgörande betydelse för ett hållbart torskfiske i
Östersjön.
- Åtgärdernas omfattning och inriktning gjorde att det blev en bra balans i beslutet vilket gjorde att
Sverige kunde stödja uppgörelsen.
För torskfisket i Kattegatt innebär beslutet att antalet dagar fisket får bedrivas minskas från 22 till
tio per månad och att mer selektiva redskap kommer att användas.
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Hållbara laster - konsumtion för en ljusare framtid
· Alla skall kunna mäta sin egen dagliga energiförbrukning.
· Skatter som gynnar dem som köper små bränslesnåla bilar.
· Statligt engagemang för att bygga resurseffektiva hus.
· Kraftfullt stöd till svensk produktion av baslivsmedel.
· 25 procent av alla livsmedel i stat, kommun och landsting skall 2010 komma från ekologiskt
certifierad produktion.
· Förslag om sundare matvanor kan ge konsumenten 3000 kronor billigare matkasse per år.
· Miljöprövning av nya stormarknader.
Det är några av förslagen som Stefan Edman regeringens utredare lägger i sitt delbetänkande som
idag överlämnades till jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Titeln är Hållbara laster - Konsumtion för en ljusare framtid.
I betänkandet beskrivs att teknik och förändrade beteenden på rätt kort sikt kan ge
vardagskonsumenten stora vinster för hälsan, plånboken och miljön. Samhällsekonomin är också en
vinnare.
- Jag menar att en ekonomiskt mera framsynt, resurssnål och hälsofrämjande konsumtion förutsätter
förändringar både vad gäller teknik/politik och etik/vanor, säger Stefan Edman. Men
konsumentkraften klarar inte ensam att vrida utvecklingen i en mer hållbar riktning.
Edman diskuterar handelns och producenternas roll - de får också själva en möjlighet att beskriva

sina visioner för fem, tio år fram i tiden och diskuterar styrmedel i marknaden. Utredaren vill i
första hand bygga på en positiv bonus för dem som gör rätt, snarare än att bestraffa.
I betänkandet beskrivs bakgrunden till utredningen
1992 samlades världens regeringar till en FN-konferens i Rio de Janeiro för att dryfta världens
framtid. Mötet blev historiskt, med bland annat tillkomsten av Agenda 21.
Tio år senare, 26 augusti - 4 september 2002, följdes Riomötet upp av en ny FN-konferens i
Johannesburg, Sydafrika. Här beslutade de medverkande ländernas regeringar bl a att utveckla ett
tioårigt ramverk av program för att påskynda omställningen till hållbar konsumtion och produktion.
Inriktning på förslagen och strategi
Världens länder framstår alltmer som kvarter i en krympande global by, där ekonomi och
kommunikationsteknik fört oss nära samman och där vi blir mer och mer beroende av varandra.
För de välbeställda nationerna, däribland Sverige måste en kärnfråga vara hur vi under årtiondena
framöver kan utveckla en mer solidarisk livsstil inom ramen för den globala byn.
Det handlar bland annat om hur vi lär oss producera och fördela välfärd med allt mindre ohälsa,
miljöbelastning och förbrukning av naturresurser som olja, el, mineraler och vatten.
Med hjälp av ny resurseffektiviserande grön teknik som delvis frikopplar tillväxt och
miljöbelastning från varandra har vi kommit ett litet stycke på väg mot en sådan ekologiskt hållbar
produktion och konsumtion.
Det gäller inte minst på de tre sakområden utredningen arbetar med: transporter, livsmedel, bostäder
(bilen, biffen, bostaden). När vi frikopplar tillväxt och miljöbelastning från varandra får vi samtidigt
- som bonus - en gradvis bättre ekonomisk hållbarhet eftersom hushållens utgifter oftast kan
minska, särskilt på lite sikt.
Därmed uppstår den intressanta frågan: Hur kommer detta friställda konsumtionsutrymme att
användas? Investeras det måhända i konsumtion av andra varor och tjänster som slukar betydande
mängder fossil energi - ytterligare en utlandsresa eller en bil till i familjen?
För miljön blir resultatet i så fall troligen ett nollsummespel. En reboundeffekt har uppstått, för att
tala konsumtionsforskarnas språk.
Om merparten av konsumtionsutrymmet används till utbildning, vård av anhöriga, kultur i olika
former, naturupplevelser på nära håll skulle det bli betydligt enklare att uppnå såväl en ekologiskt
som socialt mera hållbar utveckling.
Vill vi att Sverige på allvar ska kunna röra sig i riktning mot en välfärd som tär mindre på planetens
materiella tillgångar måste politiken mera kraftfullt nyttjas som ett redskap dels för att driva fram
och påskynda den gröna teknikutvecklingen.
Regeringen borde initiera ett positivt kontrakt med oss medborgare, där hållbar konsumtion på ett
antal strategiska områden premieras på ett tydligt och vardagsnära sätt.
Men dessutom bör vi, både privat och på den offentliga arenan, börja diskutera och bearbeta våra
värderingar, attityder och vanor till förmån för en smartare och varsammare livsstil.
Vardagskonsumtionen kan alltså betraktas som ett nav i samhällshjulet, där ekrarna strålar ut i
frågeställningar på en rad olika sakområden och nivåer. Den borde därför engagera inte endast
ekonomer, politiker och konsumtionsexperter utan minst lika mycket sakkunniga och företrädare
för hälso- och sjukvård, kultur, beteendevetenskap, etik, filosofi.
- I utredningen försöker jag så gott jag förmår fånga in denna breda kunskap och erfarenhet genom
seminarier med min referensgrupp, möten med forskare, experter, folkrörelser och en testkommun,
samt genom en interaktiv hemsida, www.supersize.nu.
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Pressinbjudan: Smartare vardagskonsumtion ger vinster
Biologen och författaren Stefan Edman lämnar tisdagen den 14 december sitt delbetänkande
"Hållbara laster - Konsumtion för en ljusare framtid" till jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist.
En presskonferens med Stefan Edman genomförs i Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1,
klockan 11.00
På presskonferensen ger han en kort bakgrund och presenterar ett antal förslag som berör flera
samhällsektorer.
Medtag pressleg.
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Tillsynen av djurskydd och livsmedel stärks
Ökad möjlighet till kommunal samverkan och en bättre samordning och planering av tillsynen, det
är huvudinriktningen i det förslag till lagrådsremiss om förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn
som regeringen idag överlämnar till lagrådet.
Lagrådsremissen har arbetats fram i samarbete mellan den socialdemokratiska regeringen,
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
- Nu ökar våra möjligheter att komma tillrätta med livsmedelssnusk och dålig djurhållning, säger
jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Genom att behålla och stärka den lokala

organisationen med kännedom om de lokala förhållandena och ökade möjligheter till samverkan
förbättras tillsynen.
- Tillsynen kommer att bli effektivare och mer likvärdig i hela landet. Det kommer att öka
konsumenternas förtroende och ge rättvisare villkor för företagen.
I lagrådsremissen föreslås att kommunerna får större möjlighet att samverka genom att en kommuns
tillsyn kan fullgöras av en annan och att personer kan fatta beslut i en kommun där man inte är
anställd.
- Den nya möjligheten att samverka mellan kommuner underlättar tillsynsarbetet framförallt för
mindre kommuner, säger Sven-Erik Sjöstrand riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
Förslaget innebär också att Livsmedelsverket och Djurskyddsmyndigheten ges ökade möjligheter
att med föreskrifter styra hur den operativa tillsynen ska bedrivas. Vidare framhålls betydelsen av
att myndigheterna med rådgivning och utbildningsinsatser stödjer och följer upp den lokala
tillsynen.
Djurskyddsmyndigheten föreslås få rätt att utföra normerande inspektioner för att på det sättet
kunna styra och vägleda de myndigheter som utövar operativ tillsyn. Den möjligheten har redan
Livsmedelsverket.
Det föreslås också att centrala och regionala myndigheter ska få möjlighet att ålägga kommunerna
att lämna den information som kan behövas för deras tillsyn.
Om det finns brister i den lokala tillsynen föreslås Livsmedelsverket eller när det gäller
djurskyddstillsynen länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen kunna förelägga en kommun
att rätta till bristerna.
Det föreslås också att en kommuns tillsyn över en viss anläggning efter samråd med kommunen ska
kunna flyttas över till Livsmedelsverket eller länsstyrelsen.
Om en kommun grovt eller under en längre misskött sin tillsyn över en viss anläggning föreslås att
ansvaret för tillsynen efter regeringsbeslut ska kunna flyttas över till Livsmedelsverket eller
länsstyrelsen även om kommunen motsätter sig detta.
I lagrådsremissen föreslås också förbättrade möjligheter för kommunerna att finansiera tillsynen.
- Det är viktigt att stärka kommunernas finansiering av livsmedelstillsynen. Därför går vi nu också
vidare med att utreda hur kommunerna ska få möjlighet att få fullt ut avgiftsfinansiera
livsmedelstillsynen, säger Åsa Domeij riksdagsledamot för Miljöpartiet.
Lagförändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2005
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Ann-Christin Nykvist uppvaktar deltagarna i
matlagnings-OS
Med anledning av de stora framgångarna för de svenska lagen i årets matlagnings-OS i Erfurt
uppvaktar regeringen, företrädd av jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, deltagarna vid en
mottagning i Rosenbads gästmatsalar.
Arrangemanget genomförs tisdagen den 14 december kl. 13-15. Syftet med evenemanget är att
regeringen skall få tillfälle att framföra sina gratulationer till lagen och kunna tacka kockarna för det
goda arbete man gör med att företräda Sverige och svensk matkultur internationellt.
Anmälan om medverkan i evenemanget görs till Åsa Löfling, via telefon 08-405 10 00 eller via
e-post asa.lofling@agriculture.ministry.se.
Medtag pressleg!
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Ann-Christin Nykvist kommenterar FAO:s hungerapport
- Kampen mot hungern kräver politisk vilja. Fler I-länder måste ifrågasätta sina system för handel
och jordbruksregleringar. Det går inte längre att dumpa produkter på lokala marknader och
samtidigt med bistånd arbeta för att upprätthålla den samma lokala marknader.
Så kommenterar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist FN:s organisation för livsmedel och
jordbruk (FAO) hungerrapport som idag presenterades i Stockholm och på fem andra ställen bland
annat Rom.
-Vi har inte lyckats få ner antalet fattiga och hungriga i världen utvecklingen går snarare åt andra
hållet. Enligt rapporten har antalet hungriga människor i världen ökat med 18 miljoner från mitten
av 1990-talet fram till 2002.
- Utan satsning på landsbygdsutveckling kommer vi enligt min mening inte att nå millenniemålen
om en halvering av fattigdomen och hungern i världen fram till 2015. Av 1,3 miljarder fattiga bor
cirka 900 miljoner på landsbygden. Utan framsteg där når vi inte målen.
- Sverige är en stor biståndsgivare. Vi ger nu drygt 0,8 procent av BNI. I december 2003 antog
riksdagen Gemensamt ansvar Sveriges politik
för global utveckling. Det handlar om ett gemensamt övergripande mål för den globala politiken: att
bidra till en rättvis hållbar global utveckling.
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Presskonferens om stärkt djurskydds- och livsmedelstillsyn
TID OCH PLATS

Tid: 15.00
Plats: Rosenbads konferenscenter
Ni inbjuds till en presskonferens torsdagen den 9 december.
Där presenterar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist tillsammans med Åsa
Domeij från Miljöpartiet och Sven-Erik Sjöstrand från Vänsterpartiet en lagrådsremiss med förslag
om stärkt djurskydds- och livsmedelstillsyn.
Medtag pressleg!
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Ann-Christin Nykvist medverkar i lanseringen av FAO:s
hungerrapport
Onsdagen den 8 december lanserar FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, sin årliga
hungerrapport. För första gången lanseras rapporten med en presskonferens i Stockholm, parallellt
med Rom, Johannesburg, New York, Santiago och Tokyo.
FAO:s hungerrapport visar hur hungern ser ut i världen idag och hur vi ligger till för att uppnå

millenniemålet att minska antalet hungriga till hälften till år 2015.
Rapporten presenteras av FAO:s informationsdirektör Christina Engfeldt. Jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist medverkar under presskonferensen.
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1
Tid: 11.00 - 12.00
Media är välkomna. Medtag pressleg.
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Ann-Christin Nykvist medverkar vid
Urbefolkningsdelagationens avslutningsarrangemang
Jordbruks- och sameminister Ann-Christin Nykvist medverkar vid Urbefolkningsdelegationens
avslutningsarrangemang måndagen den 6 december och tisdagen den 7 december.
Den 6 december är hon med vid det gästspel som Sameteatern gör på Dramaten och den 7 december
medverkar hon vid seminariet Att vända en vind.
Medier hälsas välkomna till båda arrangemangen. Anmäl till Bernadette Lazar-Faber, tel.08-405 11
65, 070-621 97 47.
Måndagen den 6 december Klockan 19.00 - 21.00 Gästspel av Beaivvis Sámi Teather, Dramaten
Beaivvás Sámi Teáhter gästspelar på Dramatiska Kungliga Teatern med sin föreställlning Internátta
(Intenatet) som ställer frågor om vår samtid och vårt samiska arv. Pjäsen blickar tillbaka på en del
av vår historia som fortfarande följer generationer direkt eller indirekt.
Tisdagen den 7 december Klockan 13.00 16.00 Seminarium Att vända en vind, Riksdagen,
andrakammarsalen
Under de tio åren har en rad viktiga framsteg skett när det gäller urfolksfrågor. När vi summerar
FN:s urfolksårtionde från ett svenskt perspektiv kan vi konstatera, att vi idag har ett nytt och
spännande politiskt klimat, vad gäller urfolkens situation i Sverige och i världen som helhet.
Medverkande: Ann-Christin Nykvist, Jordbruksminister, Ole-Henrik Magga, Ordförande
Permanent Forum för urfolksfrågor i FN, Sir Douglas Graham, före detta minister, Nya Zeeland,
Lars-Anders Baer, Ordförande Sametinget, Victoria Tauli-Corpuz, Chef för TEBTEBBA
Foundation (Urfolkscenter för forskning och utbildning), och Sven-Roald Nystö, President för

norska Sametinget.
Hösten 1993 beslutade FN:s generalförsamling att utropa ett internationellt årtionde för världens
urfolk med början den 8 december 1994. Kort därefter tillsatte den svenska regeringen en
rbefolkningsdelegation med uppgift att under dekaden bidra till att stärka urfolkspolitiken i Sverige
och internationellt.
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Underlag för en konsumentpolitisk strategi
Ett nytt samlande mål för konsumentpolitiken och konsumentpolitiska prioriteringar för de
kommande åren. Det är det huvudsakliga innehållet i den departementspromemoria om den
framtida konsumentpolitiken som idag offentliggörs.
Departementspromemorian bygger på arbetet i en tjänstemannagrupp där flera departement varit
involverade och är ett bland flera material som ska ligga till grund för en ny konsumentpolitisk
strategi som ska gälla från 2006. Andra material är till exempel Stefan Edmans utredning om
hållbar konsumtion som kommer med ett delbetänkande inom kort.
- Nu vill jag starta ett samtal om den framtida konsumentpolitiken, säger konsumentminister
Ann-Christin Nykvist. Under de närmaste månaderna ska jag möta företrädare för organisationer,
myndigheter och enskilda medborgare för att på det sättet få ett bredare underlag när vi sedan ska ta
ställning.
Konsumentpolitikens utmaningar
I departementspromemorian beskrivs dekonsument politiska utmaningarna. Konsumentpolitiken
ska bidra till tillväxt, välfärd och en hållbar utveckling. Den ska värna den svagare parten på
marknaden genom en ändamålsenlig och effektivt tillämpad konsumentlagstiftning. Några
utmaningar är.
· Tillgänglighet. Alla människor i Sverige ska kunna vara konsumenter på likvärdiga villkor.
Tillgängligheten för konsumenterna till varor och tjänster, information och kunskap samt råd och
stöd bör öka.
· Den kommersiella pressen på barn och unga ökar. Att reducera den kommersiella pressen på unga
och rusta barnen och deras föräldrar för att bättre kunna möta den kommersiella påverkan som

barnen utsätts för.
· Harmoniserat konsumentskydd på en på hög skyddsnivå. Vi ska fortsatt aktivt främja
konsumenternas intressen på den gemensamma inre marknaden. Den europeiska
konsumentpolitiken ska drivas framåt med mer samarbete mellan medlemsländerna.
· Den ökande globaliseringen och en snabb teknisk utveckling är idag viktiga faktorer som påverkar
konsumenternas vardag. Det ställer ökade krav på ett internationellt samarbete.
Mål för konsumentpolitiken
Ett nytt tydligare mål formuleras för konsumentpolitiken. Det ska ersätta de tidigare fem målen. För
att ett politiskt mål ska vara användbart måste det vara tydligt, allmänt känt hos utförarna, mätbart
och realistiskt. Det ska inte finnas utrymme för alternativa tolkningar.
Alla de åtgärder som genomförs inom ramen för konsumentpolitiken ska kunna hänföras till målet.
Det föreslagna nya målet är i formen av ett framtida tillstånd.
- Trygga konsumenter med makt agerar för välfärd och hållbar utveckling.
Det övergripande målet kompletteras med tre delmål som anger huvudområdena för
konsumentpolitiken. Även dessa är formulerade som framtida tillstånd.
- Konsumentskyddet är på en hög nivå och tillgängligt för alla.
- Medvetna konsumenter hushållar med egna och gemensamma resurser.
- Producenter och övriga näringsidkare är ansvarstagande gentemot konsumenterna.
Konsumentpolitiska prioriteringar
Med utgångspunkt från de konsumentpolitiska målen beskrivs i departementspromemorian förslag
till konsumentpolitiska prioriteringar.
· Hållbar utveckling. Hela det konsumentpolitiska arbetet ska genomsyras av ett
hållbarhetsperspektiv. Områden som livsmedel, boende och transporter bör prioriteras men även
nya expanderande områden inom tjänstesektorn. Kost och hälsa och marknadsföringens roll för
matvanor hos barn och unga ska särskilt lyftas fram.
· Utvidgat konsumentskydd på tjänsteområdet. Information och möjligheterna att jämföra
produktutbud och priser på de så kallade regelreformerade marknaderna, bland annat el och tele
behöver förbättras. Allmänna reklamationsnämnden bör få en ökad betydelse på dessa marknader.
Det bör också utredas om det civilrättsliga konsumentskyddet på tjänsteområdet behöver utvidgas.
· Säkra varor och tjänster. Sverige ska ha ett produktsäkerhetsarbete som ligger på en hög nivå.
Inom EU ska Sverige därför vara pådrivande för höga säkerhetskrav. Barns säkerhet prioriteras i det
arbetet. Regeringens arbete med en tjänstestrategi ska fortgå och fördjupas med fokus på fritid,
sport och turism.
· Trygg och säker E-handel. Konsumenterna ska tryggt och säkert kunna använda tjänster via
Internet, mobila nät och digital TV. Företeelser som spam, modemkapningar och bedrägerier som
utgör hinder för konsumenterna att e-handla ska bekämpas.
· Ökad konsumentmakt på det finansiella området. Tillsynen på det finansiella området bör göras
mer effektiv och ändamålsenlig och vara mer inriktad på det förebyggande arbetet.
Rollfördelningen mellan Konsumentverket och Finansinspektionen bör göras tydligare när det
gäller konsumentskyddet på det finansiella området.
· Ökad kunskap. Kunskap på konsumentpolitikens område behöver öka. Det arbetet ska utgöra
underlag för konsumentpolitiska prioriteringar och effektiva styrmedel.
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Jonas Soderlund
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Ann-Christin Nykvist ställer krav på Norge vid en eventuell
förlängning av 1972 års renbeteskonvention:
- Vi har tillsammans med sakkunskap på området analyserat Norges förslag till tilläggsavtal till
1972 års renbeteskonvention om gränsöverskridande renbete och konstaterar att förslaget inte
innebär någon förbättring för de svenska samerna i förhållande till nuvarande situation.
- Med den bakgrunden framstår det enhällig förslag till betesområden som finns i det så kallade
områdesprotokollet, som arbetats fram av den svensk-norska renbeteskommissionen som en möjlig
väg att nå fram till en kompromiss om innehållet i en framtida konvention.
Det skriver jordbruks- och sameminister Ann-Christin Nykvist i sitt svar till den norske
lantbruksministern Lars Sponheim på den norska regeringens förslag till tilläggsprotokoll till 1972
års renbeteskonvention
Ann-Christin Nykvist och Lars Sponheim hade i oktober ett möte på Gardermoens flygplats utanför
Oslo där de försökte hitta framkomliga vägar för att lösa upp frågan om 1972 års
renbeteskonvention. Nu svarar Ann-Christin Nykvist på norrmännens förslag.
- Om Norge kan acceptera att kommissionens förslag till områdesprotokoll tas in i en ny konvention
är vi från svensk sida beredda att förlänga 1972 års konvention i avvaktan på att förhandlingarna
om en ny konvention slutförs i övriga delar.
- En förlängning bör inte vara mer än ett år. Om 1972 års konvention upphör att gälla träder
naturligtvis Lappkodicillen* i kraft.
- Samtidigt bör förhandlingarna om själva konventionstexten fortsätta, med inriktning på att en ny
konvention ska kunna undertecknas i september 2005. Den nuvarande konventionens giltighetstid
bör om det blir fallet förlängas till och med den 30 april 2006.
*När gränsen mellan Sverige och Danmark-Norge fastställdes 1751 ingicks även en avtal om
samernas rätt att flytta över riksgränsen och att utnyttja renbete i det andra landet efter gammal
sedvana. Detta avtal kallas Lappkodicillen och är det grundläggande dokumentet i samerättsliga
förhållandena mellan Sverige och Norge. Det har ibland även kallats samernas Magna Charta. Om
det gränsöverskridande renbetet inte regleras av andra avtal träder Lappkodicillen automatiskt i
kraft.
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Anders Teljebäck

Pressekreterare
Anders Perklev
Expeditions- och rättschef
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Urbefolkningsdelagationen avslutningsarrangemang 6-7
december
Hösten 1993 beslutade FN:s generalförsamling att utropa ett internationellt årtionde för världens
urfolk med början den 8 december 1994. Kort därefter tillsatte den svenska regeringen en
urbefolkningsdelegation med uppgift att under dekaden bidra till att stärka urfolkspolitiken i
Sverige och internationellt.
För att manifestera Sveriges uppslutning kring generalförsamlingens beslut och därigenom
nationellt uppmärksamma de frågor som utgör en del av urbefolkningsårtiondet, ämnar
Urbefolkningsdelegationen att inför dekadens avslut att arrangera ett seminarium den 7 december
2004 i Stockholm.
Inviterade deltagare kommer att vara ledamöter från Sveriges riksdag och Sametinget samt
människor som på olika sätt bidragit till att utveckla svensk samepolitik under årtiondet.
För att belysa de framsteg som skett under de tio åren och ta sikte på de frågor som behöver lösas i
framtiden arrangerar urbefolkningsdelegationen ett seminarium och kulturevenemang.
Planerade arrangemang:
6/12
Klockan 19.00 - 21.00 Gästspel av Beaivvis Sámi Teather, Dramaten
Beaivvás Sámi Teáhter gästspelar på Dramatiska Kungliga Teatern med sin föreställlning Internátta
(Intenatet) som ställer frågor om vår samtid och vårt samiska arv. Pjäsen blickar tillbaka på en del
av vår historia som fortfarande följer generationer direkt eller indirekt. För några har tiden på
internat varit traumatisk, medan andra har ljusa och humoristiska minnen från samma liv.
7/12
Klockan 13.00 16.00 Seminarium Att vända en vind, Riksdagen, andrakammarsalen
Rätten till land och vatten
Under de tio åren har en rad viktiga framsteg skett när det gäller urfolksfrågor. När vi summerar
FN:s urfolksårtionde från ett svenskt perspektiv kan vi konstatera, att vi idag har ett nytt och
spännande politiskt klimat, vad gäller urfolkens situation, i världen som helhet, och inte minst för
samerna i Sverige.
Arrangemanget riktar sig i första hand till ledamöter i Sveriges riksdag, Sametinget och människor

som på olika sätt bidragit till att utveckla svensk samepolitik under årtiondet. Speciellt inviterade
föreläsare med anknytning till FN och urbefolkningsorganisationer är:
Ann-Christin Nykvist, Jordbruksminister
Ole-Henrik Magga, Ordförande Permanent Forum för urfolksfrågor i FN
Sir Douglas Graham, före detta minister, Nya Zeeland
Lars-Anders Baer, Ordförande Sametinget
Victoria Tauli-Corpuz, Chef för TEBTEBBA Foundation (Urfolkscenter för forskning och
utbildning)
Sven-Roald Nystö, President för norska Sametinget.
Urbefolkningsdelegationen har haft följande sammansättning:
Ordf. Peter Weiderud
Göran Ternbo,
Jörgen Jonsson,
Harriet Nordlund
Ylva Gustavsson
Ulf Dahre
Sigrid Stångberg
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Ann-Christin Nykvist om torskfiske i Östersjön vid
ministermöte i Bryssel:
- Som vi alla känner till har situationen för torsken i Östersjön varit allvarlig i flera år. Med ett
illegalt fiske som uppskattas till 40 procent blir det svårt att gå med på något fiske alls i östra
Östersjön.
- Därför är jag glad att vi inom EU tidigare beslutat att ta fram en handlingsplan mot det illegala
fisket. Nu är det angeläget att det arbetet bedrivs skyndsamt så att planen kommer ikraft snarast.
- Om vi snabbt får planen på plats och kan enas om åtgärder för att begränsa fisket är jag inte
främmande för att acceptera ett begränsat torkfiske i östra Östersjön.

- Förlängt fiskestopp på sommaren och stängda områden till exempel runt Bornholm är åtgärder
som jag vill se för att kunna acceptera en balanserad torskkvot. Åtgärderna måste också utformas så
att det småskaliga fisket värnas.
EU:s fiskeministrar diskuterade på tisdagen fisket av torsk i östra Östersjön under 2005. När det
gäller fisket i västra Östersjön nåddes en överenskommelse inom ramen för Fiskerikommissionen
för Östersjön den 10 september i år.
Beslut kommer att tas på ministerrådet den 21-22 december.
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Regler för tillsyn och kontroller vid djurtransporter skärps
Skärpta regler om tillsyn, kontroller och utbildningskrav vid djurtransporter. Det enades EU:s
jordbruksministrar om vid dagens sammanträde i Bryssel.
Förordning som man beslutade klargör vilket ansvar organisatörer, transportörer, djurhållare och
människor som driver så kallade djurmarknader har för att djuren behandlas väl.
Den översynsklausul som finns i förordningen innebär att Kommissionen inom fyra år från
ikraftträdandet ska lägga fram en rapport om konsekvenserna av de ändrade reglerna och vid behov
lägga fram förslag om transporttider, viloperioder och utrymmeskrav.
- Den nu beslutade förordningen ska ses som ett första steg för att förbättra djurskyddet vid
transporter, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Från svensk sida menar
vi att steg två i beslutet, det vill säga kortare transporttider, ligger för långt fram i tiden. Därför lade
vi ner vår röst..
Nyheter i förordningen är bland annat utbildningskrav för chaufförer, djurskötare och personal vid
djurmarknader och att alla fordon för långa transporter ska vara utrustade med
satellitnavigeringssystem. Vidare föreskrivs vilka kontroller medlemsstaterna ska utföra före och
under långa transporter.
Förordningen anger också vilka åtgärder de behöriga myndigheterna ska vidta om transportörerna
inte följer reglerna. Det föreskrivs också att medlemsstaterna ska utföra stickprovskontroller av
transporter. Antalet kontroller kommer att fastställas i förhållande till antalet djurtransporter i
respektive land.
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Reklamationsnämnden ges fortsatt möjlighet att pröva
tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare
Allmänna reklamationsnämndens möjlighet att pröva tvister mellan konsumenter och
fastighetsmäklare permanentas. Det är den huvudsakliga ändringen i instruktionen för Allmänna
reklamationsnämnden som regeringen beslutade igår.
Allmänna reklamationsnämnden har under en tid i en försöksverksamhet haft möjlighet att pröva
tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Den försöksverksamheten permanentas nu.
Det gäller dels tvister om skadestånd enligt fastighetsmäklarlagen, dels tvister om ersättning för
fastighetsmäklares uppdrag.
- Genom att permanenta försöksverksamheten stärker vi konsumentskyddet på detta viktiga område,
säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Den nya förordningen med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden träder i kraft den 1
januari 2005.
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Pressinbjudan: Idéseminarium Sápmi och det samiska

TID OCH PLATS

Polstjärnan konferens, Sveavägen 77, Stockholm
Som avslutning på regeringens informationsprojekt om samer och det samiska genomför
Jordbruksdepartementet tillsammans med Sametinget ett idéseminarium på temat Sápmi och det
samiska.
Seminariet genomförs torsdagen den 18 november och fredagen den 19 november. Det börjar
klockan 13.00 på torsdagen med att jordbruks- och sameminister Ann-Christin Nykvist
inledningstalar och avslutas klockan 17.00. På fredagen börjar seminariet klockan 09.00 och
avslutas klockan 13.00.
Under första dagen kommer bland annat den nya skriften Samer ett ursprungsfolk i Sverige att
presenteras men också olika projekt som genomförts inom ramen för informationssatsningen.
Under dag två presenteras det nya samiska nationella informationscentret och den nya webbplatsen
www.samer.se
Webbplatsen tas i bruk i början av 2005.
Läs hela programmet på www.sametinget.se
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Rundabordssamtal "Integration inom de gröna näringarna"
TID OCH PLATS

Fredagen den 19 november kl.13.00 - 15.00
Jordbruksdepartementet, Stora Tigern, Fredsgatan 8
Fredagen den 19 november klockan 13.00-15.00 arrangerar Jordbruksdepartementet ett
rundabordssamtal om integration inom de gröna näringarna.
Samtalet leds av jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Rundabordssamtalet är en del av ett projekt inom Jordbruksdepartementet som syftar till att finna
nya vägar för att öka integrationen av utrikes födda inom de gröna näringarna.
Följande frågeställningar kommer att diskuteras:
· Många utrikes födda har tidigare erfarenhet från och utbildning inom de gröna näringarnas yrken.
Hur kan man öka intresset för att bo och arbeta på landsbygden och därmed ta tillvara deras

kunskaper?
· Hur kan man öka antalet studenter med utländskt bakgrund i de gröna näringarnas utbildningar?
. Sverige har idag en i hög grad internationell matkultur. Finns det nya råvaror och produkter som
lämpar sig för lokal produktion och vidareförädling på gårdarna?
Inbjudna är:
Livsmedelsverket
Sveriges Lantbruksuniversitetet
Integrationsverket
AMS
Kommunförbundet
Skogsoch lantarbetsgivareförbundet
Glesbygdsverket
Jordbruksverket
Svenska ESF-rådet
Lantbrukarnas Riks Förbund
Kommunalarbetarförbundet
Migrationsverket
Media hälsas välkomna, medtag pressleg.
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Pressinbjudan:Nordiskt samiskt språkpris - Gollegiella delas ut för första gången
Det nordiskt samiska språkpriset delas ut av den svenska sameministern Ann-Christin Nykvist vid
en offentlig ceremoni i samband med det årliga nordiska mötet för sameministrar och
sametingspresidenterna i Stockholm onsdagen den 17 november klockan.
Medier inbjuds att närvara vid prisceremonin som genomförs i Villa Bonnier, Nobelgatan 13,
Stockholm klockan 11.00.
Ella Holm Bull och Anarâkielâ servi (Föreningen för enaresamiska) får det nyinrättade nordiskt
samiska språkpriset Gollegiella. Prissumman är 100 000 norska kronor som de båda pristagarna får
dela på.

Ella Holm Bull får priset för ett idogt och mångårigt arbete för att bevara och utveckla det
sydsamiska språket. Anarâkielâ servi får priset för ett målmedvetet och lyckosamt
språkvitaliseringsarbete.
De nordiska sameministrarna och sametingspresidenterna inrättade det nordiskt samiska
språkpriset, Gollegiella, vid sitt sammanträde i Oslo för ett år sedan. Gollegiella betyder Guldspråk
och är den samiska benämningen på det egna språket. Priset ska i fortsättningen delas ut vartannat
år.
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Ann-Christin Nykvist deltar i seminarium om Svensk
livsmedelsexport
Onsdagen den 10 november deltar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist i ett
seminarium om livsmedelsexport på Brittiska ambassaden.
Seminariet har titeln Doing business in the UK food and drinks market och har till syfte att ge
konkreta råd och information för att göra det möjligt för fler svenska företag att på ett framgångsrikt
sätt expandera på den brittiska marknaden.
Ann-Christin Nykvist talar kl. 10:40.
Plats: British Embassy, Skarpögatan 8, Stockholm.
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Ann-Christin Nykvist besöker Japan 11 - 16 november
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist besöker Japan den 11 - 16 november.
Hon inledningstalar vid den fjärde nordisk-japanska miljökonferensen i Nagano den 12 november.
Konferensens tema är konsumentprodukter och miljö.
Under besöket kommer hon också att besöka japanska jordbruk och ha bilaterala överläggningar
med flera japanska ministrar inom sina ansvarsområden.
Ambassaden inbjuder till ett informellt pressmöte med Ann-Christin Nykvist måndagen den 15
november klockan 14.00 lokal tid.
Ansvarig för presskontakter på ambassaden i Japan är pressrådet Joachim Bergström telefon:
+81-90-6123-5998, e-mail j@brgstrm.com och sanae.ostberg@foreign.ministry.se
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Nordiskt samiskt språkpris - Gollegiella - delas ut för första
gången
Ella Holm Bull och Anarâkielâ servi (Föreningen för enaresamiska) får det nyinrättade nordiskt
samiska språkpriset Gollegiella. Prissumman är 100 000 norska kronor som de båda pristagarna får
dela på.
Ella Holm Bull får priset för ett idogt och mångårigt arbete för att bevara och utveckla det
sydsamiska språket. Anarâkielâ servi får priset för ett målmedvetet och lyckosamt
språkvitaliseringsarbete.
Priset delas ut av den svenska sameministern Ann-Christin Nykvist vid en offentlig ceremoni i
samband med det årliga nordiska mötet för sameministrar och sametingspresidenterna i Stockholm
den 17 november klockan 11.00.
De nordiska sameministrarna och sametingspresidenterna inrättade det nordiskt samiska
språkpriset, Gollegiella , vid sitt sammanträde i Oslo för ett år sedan. Gollegiella betyder Guldspråk
och är den samiska benämningen på det egna språket. Priset ska i fortsättningen delas ut vartannat
år.

Språkpriset ska medverka till att främja, utveckla eller bevara det samiska språket. Språkpriset kan
avse insatser utförda inom vitt skilda verksamhetsfält och språkpriset kan tilldelas enskilda eller
organisationer som utmärkt sig genom betydelsefulla insatser.
För att utse prisvinnare finns en särskild bedömningskommitté. De tre sametingens gemensamma
organ Samiskt Parlamentariskt Råd har utsett fyra ledamöter och regeringskanslierna i Norge,
Finland och Sverige har utsett varsin ledamot. Kommitténs ordförande är Mikael Svonni, professor
i samiska språk. Det har stått öppet för allmänheten i Norge, Finland, Ryssland och Sverige att
lämna förslag på pristagare.
- Språkpriset är viktigt för att stimulera samiskt språkarbete. Det borde också uppmuntra
användningen av samiskan i samhället. Ett pris är i sig själv inte tillräckligt för att stödja språk som
har en förhållandevis svag ställning i samhället, men uppmuntrar förhoppningsvis enskilda och
grupper att arbeta med samisk språkutveckling, säger professor Mikael Svonni som är ordförande i
kommittén.
Bedömningskommittén har enhälligt beslutat
att Gollegiella Nordiskt samiskt språkpris 2004 delas mellan Ella Holm Bull och Anarâkielâ servi
(Föreningen för enaresamiska).
Ella Holm Bull får priset för ett idogt och mångårigt arbete för att bevara och utveckla det
sydsamiska språket. Hon har praktiskt taget hela sitt liv arbetat med att främja användningen av
sydsamiska som ett muntligt och skriftligt språk. Hon har därigenom bidraget till att höja statusen
för sydsamiska, men hon har också med sitt arbete varit ett stöd för andra mindre samiska språk.
Hon har hela tiden varit en förkämpe för sydsamiskan, också i en tid då sydsamiskan inte hade plats
i samhället eller ansågs ha något värde. Hennes insats som lärare i sydsamiska har varit mycket
betydelsefull och helt avgörande för språkets bevarande och utveckling. Hon har skrivit ett stort
antal läroböcker i sydsamiska, som används både i Norge och Sverige, och hon har också skrivit
egna dikter och sånger på sydsamiska. Hon utvecklade det sydsamiska skriftspråket tillsammans
med professor Knut Bergsland.
Anarâkielâ servi (Föreningen för enaresamiska) får priset för ett målmedvetet och lyckosamt
språkvitaliseringsarbete. Anarâkielâ servi grundades i Enare i Finland 1986 för att främja det
enaresamiska språket genom att organisera verksamhet med språknästen (sedan 1997), publicera en
tidning och böcker på enaresamiska och genom att sprida information om möjligheter att använda
språket. Föreningen är också en aktiv deltagare i samhällslivet inom sitt område, men har dessutom
etablerat samarbete med andra samiska organisationer både i Finland och Norge. Tidningen Anarâ
har kommit ut sedan 1986, och kort därefter började föreningen att publicera en kulturhistorisk
väggkalender på enaresamiska. Föreningen har givit ut musik och flera böcker på enaresamiska och
tidningen Anarâ är även en mångsidig kulturhistorisk källa. Genom åren har föreningen också
organiserat flera modersmålskurser för enaresamer och hållit möten där enaresamiskans utveckling
har diskuterats på bred basis. Föreningens verksamhet har nått alla åldersgrupper i det enaresamiska
samhället och uppmuntrat enaresamer att bruka sitt språk både inom traditionella och nya domäner.
Föreningen har över 200 medlemmar, som är en mycket hög siffra med tanke på att antalet
enaresamer är cirka 400.
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Ann-Christin Nykvist inleder forskningsseminarium på
Rotundan i Rosenbad
Tisdagen den 9 november anordnar Jordbruksdepartementet ett seminarium om forskning inom den
gröna och blå sektorn.
Tillsammans med forskare, forskningsfinansiärer och näringsliv kommer företrädare för
departementet att diskutera sektorns forskning och dess framtida betydelse för en hållbar tillväxt,
naturresursanvändning och konsumtion.
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist inleder seminariet.
Plats: Rotundan, Rosenbad
Tid: 09.30 12.30
Antalet platser är begränsat. Vi vill därför att ni anmäler ert deltagande till Bernadette Lazar-Faber
tel. 08-405 11 65, e-post: bernadette.lazar-faber@agriculture.ministry.se
Medtag pressleg.
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Ann-Christin Nykvist inleder presseminarium om
Slow-Food
Måndagen den 8 november inleder jordbruks- och sameminister Ann-Christin Nykvist ett

presseminarium om Slow-Food. På seminariet kommer det första svenska bidraget till
Slow-Food-rörelsen, det rökta renköttet souvas att presenteras. Seminariet inleder årets renpremiär.
Övriga medverkande på seminariet är Per-Gustav Idevouma ordförande i Sveriges Samers
Riksförbund och Slow-Food rörelsens grundare Carlo Petrini. Moderator är Stina Dabrowski.
Presseminariet genomförs i konferenscentret Polstjärnan, Sveavägen 77 och inleds klockan 15.00.
Slow-Food rörelsen arbetar med att bevara och utveckla den lokala matkulturen.
Kontaktperson för seminariet är Cristina Gaitan 070-638 77 88

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 33103 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist prisutdelare på Chark SM i Göteborg
Torsdagen den 4 november besöker jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist
Chark-SM i Göteborg. Hon kommer att hålla ett inledningsanförande och agera prisutdelare.
Ann-Christin Nykvist talar klockan 20:15.
Plats: Hotell Radisson SAS Scandinavia, Göteborg.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 32929 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Offentliggörande av resultat från livsmedelstillsyn genom

så kallade smileys utreds
Generaldirektör Ethel Forsberg har idag fått regeringens uppdrag utreda hur konsumenterna kan få
del av resultatet från livsmedelskontrollen.
För att förbättra livsmedelshanteringen och företagens egenkontroll inom livsmedels- och
restaurangnäringarna kan obligatorisk publicering resultatet från kommunernas tillsyn vara ett
verktyg.
En modell för offentliga tillsynsresultat kan vara att alla företag måste sätta upp en glad eller sur
gubbe, så kallad smiley, beroende på om de klarat kontrollen eller inte. Ett annat sätt att publicera
resultat från tillsynen kan vara att använda Internet.
- Det är viktigt för konsumenten att veta hur butiker och restauranger klarar livsmedelskontrollen.
Genom smileys eller annan publicering av resultaten blir det enklare för den enskilde att välja ett
företag som sköter sin livsmedelshygien, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin
Nykvist.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2005.
Ethel Forsberg är generaldirektör och chef för Kemikalieinspektionen, KemI. Hon har tidigare varit
chef för miljö och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholms kommun.
Hon nås på telefon 070-429 38 82.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Fredrik Alfer
Departementssekreterare
08-405 11 39
070-661 23 26
Nyckelord: 32520 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Kontaktgrupp om förutsättningar för jordbruksföretagande
inrättas
För att ta tillvara företagens utvecklingspotential, genom samverkan med företagare och andra
aktörer, har Jordbruksdepartementet inrättat en kontaktgrupp om företagande inom
lantbruksnäringen.
Genom gruppen kommer ett forum för löpande kontakt om aktuella frågor att etableras.
Ämnesområden att behandla i kontaktgruppen kan till exempel vara möjligheter och hinder för
företagande och tillväxt, regelverk och administration samt kompetensbehov och andra
arbetsmarknadsfrågor.
- En levande och långsiktigt livskraftig landsbygd förutsätter företag och produktion. De areella

näringarna och intilliggande produktionsled är viktiga för den regionala utvecklingen och har
potential att bidra ännu mer till landets tillväxt, sysselsättning och export, säger jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Kontaktgruppen leds av statssekreterare Ingrid Petersson och kommer att träffas minst två gånger
per år. Deltagare i gruppen är bland andra lantbruksföretagare och andra landsbygdsföretagare med
anknytning till de areella näringarna, företrädare för forskning och utbildning samt rådgivning.
Senast den 31 december 2005 skall en rapport med en översiktlig utvärdering av gruppens arbete
avges.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Anna Hedberg
Departementssekreterare
08-405 38 53
070-660 52 74
Nyckelord: 32466 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist deltar i
seminarium om riskhantering av Campylobacter
Den 28-29 oktober anordnar Jordbruksdepartementet i samarbete med Nordiska Ministerrådet ett
seminarium om riskhantering av campylobacter. Målgruppen är EU samt Norge och Island. Syftet
är kunskapsutbyte om hur man förhindrar spridning av campylobactersmitta i primärproduktionen
av slaktkyckling.
Ann-Christin Nykvist talar den 28 oktober klockan 13:30.
Plats: Scandic Hotel Continental, Klara Vattugränd 4, Stockholm.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 32407 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-10-25
Jordbruksdepartementet

Improved conditions for animal transports are necessary
- It is my strong belief that to improve conditions for the animals we need to have adequate rules
with clear requirements regarding vehicles, journey times, space, fodder and water. Have sufficient
rules on the training of those handling animals in transport and have rules that guarantee effective
and efficient supervision of compliance.
Ann-Christin Nykvist Minister of Agriculture, Food and Consumer affairs said at a seminar on
animal transports in Stockholm today.
- I can see no reason to transport animals long distances to slaughter. Animals should be slaughtered
close to the farms and the meat transported in refrigerated vehicles.
- Last April the ministers of agriculture agreed on the need to enhance education and controls, but
unfortunately could not agree on how to improve rules concerning maximum journey times, resting
periods and allocated space for the animals being transported.
- But this cannot mean that we should wait before improving the rules on which there is agreement.
We must as soon as possible agree on improved rules at EU level on mandatory controls of animal
transport.
- We also have to agree on rules for compulsory training of drivers transporting the animals and of
the accompanying animal keepers. We are also in need of clear and uniform systems in order to
ensure compliance with the rules.
- This first step must then be followed by continued and intensified work to prevent unnecessary
long transport distances and to enhance the rules on journey times, resting periods and rules
governing the space allocated in vehicles.
- It is obvious that consumers are beginning to consider animal welfare as a part of what they
consider to be good quality food. Therefore the consumers hold, to a great extent the key to the
future.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 32344 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist talar på Sveriges Fiskares
Riksförbunds kongress

Lördagen den 23 oktober talar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist vid
Sveriges Fiskares Riksförbunds (SFR) kongress.
Kongressen genomförs på Hotell Radisson SAS Scandinavia i Göteborg mellan den 22 och 24
oktober.
Ann-Christin Nykvist talar klockan 13.30.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 32112 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet arrangerar europeiskt
djurtransportseminarium
Seminar on animal transport - What does the future hold?
Djurskydd i samband med transporter har varit föremål för debatt inom EU under många år.
Upprörande fall av vanvård och djurplågeri har avslöjats upprepade gånger. Nuvarande
EG-lagstiftning har visat sig vara bristfällig. I juli 2003 presenterade kommissionen ett förslag till
ny förordning baserad på en rapport från kommissionens vetenskapliga kommitté för djurskydd och
djurhälsa. Tyvärr har man ännu inte kunnat enas om en ny förbättrad lagstiftning.
- Djurskydd och djurtransporter är en högt prioriterad fråga för mig, säger jordbruksminister- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Jag tycker det är viktigt att framsteg sker i
diskussionerna om nya djurtransportregler inom EU.
Den 25 oktober anordnas ett seminarium för utbyte av information och åsikter om denna viktiga
fråga. Det hålls på Södra paviljongen, Stockholm (centralstationen). Klockan 10.00 öppnar
jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist seminariet som avslutas klockan 16.30.
Målgrupper för seminariet är representanter från jordbruksdepartementen i EU och från både
svenska och europeiska myndigheter och organisationer.
Medier hälsas välkomna. Medtag pressleg.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Aase Tronstad
Kansliråd
08-405 11 79
070-422 03 05

Nyckelord: 32111 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist inviger idé och kunskapsmässan
Saerimner på 10-års jubileet
Fredagen den 22 oktober deltar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist på
Saerimners Idé och kunskapsmässa om småskalig livsmedelsförädling. Mässan hålls i
Jämtkrafthallen i Ås några kilometer utanför Östersund.
10.15 Ministern inviger mässan
10.45 12.15 Ministern deltar i hearing om småskalighetens framtid.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Malin Öberg
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-600 50 42
Nyckelord: 32105 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist när EU:s fiskeministrar diskuterade
ny fiskekontrollmyndighet:
- En fungerande kontroll är av stor betydelse. Det har inte minst blivit tydligt genom de mycket
oroande uppgifter som framkommit om det illegala fiskets utbredning i Östersjön.
- Det är bra att det förslag till fiskekontrollmyndighet som kommissionen lägger fram syftar till att
effektivisera och öka efterlevandet av den gemensamma fiskekontrollen.
- Jag vill dock stryka under att den grundläggande principen måste vara att medlemstaterna
fortfarande ska ha det övergripande ansvaret för att genomföra kontrollen. Svensk lagstiftning
tillåter att inspektörer från gemenskapen följer med som observatörer vid inspektioner på svenskt
territorialvatten, men inte att de utför myndighetsutövning.
- Den nya fiskekontrollmyndigheten är en del i vårt arbete med att komma tillrätta med de allvarliga
problem som drabbat ett stort antal fiskbestånd. En ansvarsfull fiskepolitik måste bygga på

försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen. Det är en fråga som Sverige driver mycket tydligt
inom EU.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 32016 EU Ann-Christin Nykvist
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Plan för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk inom
EU antagen
En Europeisk handlingsplan för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk antogs idag av EU:s
jordbruksministrar.
- Jag är glad att vi kunnat enas om en handlingsplan och att de frågor som jag drivit och prioriterat i
arbetet med den är tillgodosedda, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Ann-Christin Nykvist säger att hon är nöjd med att EU nu tagit fram en strategi för hur handel med
ekologiska produkter ska främjas. Det är en fråga som Sverige drivit och som kommer att stärka
produktionen och konsumtionen av ekologiska produkter.
Sverige har arbetat för att EU ska utveckla grundläggande principer för ekologisk produktion som
ska ligga till grund för lagstiftningen på området. Det kommer att underlätta för handel med
ekologiska produkter såväl inom EU som med andra länder framförallt utvecklingsländer.
Sverige vill också förenkla och minska detaljnivån i EU:s lagstiftning på området och införa ett
riskbaserat angreppssätt vad gäller kontroller.
Dessa frågor lyfts fram som prioriterade områden i handlingsplanen.
- Nu har vi en bra grund att stå på när vi ska utveckla och utforma de konkreta regelverken för
ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk. Det är bra för producenterna och det ökar
konsumenternas förtroende för ekologiska produkter.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Andreas Mattisson
Departementssekreterare
08-405 11 89

Nyckelord: 31928 EU Ann-Christin Nykvist
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Exploaterande förvärv av skogsfastigheter förhindras
Exploaterande förvärv av skogsfastigheter i glesbygd, så kallat skogsklipperi, förhindras genom
ändringar i jordförvärvslagen och skogsvårdslagen. Det är innebörden av två lagrådsremisser som
regeringen idag överlämnar till lagrådet.
Lagrådsremisserna har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet.
- Skogsklippare hör inte hemma i ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Ann-Christin Nykvist och Ulrica
Messing i en gemensam kommentar till förslagen.
- Även om antalet skogsklippare är litet i relation till alla de avverkningar som årligen sker upplevs
problemet som stort på de orter där det förekommit. Vi har därför lagt fokus på att hitta åtgärder
som motverkar klipparbeteende utan att vi försvårar för alla de 350 000 seriösa skogsägare som
finns i vårt land, säger Ulrica Messing
- Vi vill genom våra förslag förhindra att klippare förvärvar skogsfastigheter i glesbygd för att
sedan avverka skogen och sälja fastigheten vidare utan att ta ansvar för återplanteringen, säger
Ann-Christin Nykvist.
I lagrådsremissen om skogsvårdslagen föreslås att säljaren av en fastighet som ställt en ekonomisk
säkerhet som försäkring om att återväxtåtgärder ska kunna utföras endast ska få tillbaka säkerheten
om köparen av fastigheten ställer ny säkerhet. Förslaget gör det exempelvis omöjligt att återfå
säkerheten utan att återväxtåtgärder blivit gjorda genom att fastigheten säljs till en närstående inom
familjen.
För att lagens regler ska tillämpas lika mellan olika regioner i landet förtydligas samtidigt reglerna
kring när ekonomisk säkerhet kan krävas. En skogsvårdsstyrelse ska enligt förslaget bara kunna
kräva säkerhet av en skogsägare om det finns risk för att skogsägaren annars inte kommer att utföra
återväxtåtgärderna.
Enligt nuvarande regler kan köpeavtal utformas så att en köpare kan genomföra avverkningar på en
nyinköpt fastighet utan förvärvstillstånd, trots att tillstånd krävs för att försäljningen ska kunna
genomföras. Om förvärvstillstånd sedan vägras hävs köpet med ekonomisk skada för säljaren.
Skogsvårdslagen ändras därför så att avverkning inte får påbörjas innan förvärvstillstånd meddelats
enligt jordförvärvslagen i de fall tillstånd enligt denna lag krävs.
I lagrådsremissen om ändringar i jordförvärvslagen föreslås att tillståndsplikten för köp av fastighet
i glesbygd utökas. Enligt nu gällande bestämmelser kan en fysisk person undgå kravet på
förvärvstillstånd genom att förbinda sig att inom 12 månader från köpet bosätta sig på den aktuella
fastigheten och därefter bo på den i minst fem år. Nu föreslås att möjligheten att göra så kallat
bosättningsåtagande på en fastighet tas bort.
I dag kan en person som sedan minst ett halvår bott i glesbygdsområde inom en kommun förvärva
andra fastigheter i glesbygdsområde inom kommunen utan tillstånd. Denna bestämmelse har
missbrukats genom att förutseende köpare har folkbokfört sig inom ett glesbygdsområde utan att i
verkligheten vara bosatt där. För att motverka sådana missbruk föreslås att kravet på bosättning
förlängs från sex månader till ett år.

I de fall köparen av en fastighet inte har för avsikt att bosätta sig på fastigheten eller på annat sätt
främja sysselsättningen på orten skall tillståndsprövningen göras enligt nu gällande bestämmelser.
Då får tillstånd vägras om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på
orten.
Lagrådsremissen om ändringar i jordförvärvslagen innehåller också förslag som förenklar
möjligheterna till förvärv för juridiska personer.
I lagrådsremissen om ändringar i skogsvårdslagen föreslås dessutom en mindre ändring i
skogsvårdslagen som i större utsträckning medger alternativa brukningsformer och syftar till bland
annat god naturvård.
Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2005

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos
Skogsminister Ulrica Messing
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46
Anders Nauclare
Rättssakkunnig
Näringsdepartementet
08-405 36 72
Jenny Wennhall
Hovrättsassessor
Jordbruksdepartementet
08-405 11 10
Nyckelord: 31817 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ordförande i den parlamentariska landsbygdsutredningen
utsedd
Karl-Erik Nilsson socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Emmaboda har blivit utsedd till
ordförande i den parlamentariska landsbygdsutredningen.
Utredning har till uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella politiken för
landsbygdsutveckling.
Karl-Erik Nilsson är förutom kommunalpolitiker också aktiv i arbetet med regionala
utvecklingsfrågor i regionförbundet i Kalmar län. Han är ledamot i övervakningskommittén för
Leader +.

Vid sidan av politiken har han ett stort engagemang inom idrottsrörelsen.
Han har varit fotbollsdomare och dömt fotboll på högsta internationella nivå i tio år. Han slutade
som fotbollsdomare 2002 då han uppnått högsta tillåtna ålder med bland annat 150 allsvenska
matcher och 100 internationella uppdrag bakom sig.
- Utredningen kommer att eftersträva en öppen dialog med olika företrädare för näringsliv,
myndigheter och organisationer. Det kommer att göra mitt uppdrag extra intressant, säger Karl-Erik
Nilsson.
- Jag är naturligtvis glad över detta hedersuppdrag och ser fram emot att tillsammans med
parlamentarikerna i utredningen gripa mig an denna spännande uppgift.
Utredningen ska med utgångspunkt från regeringens mål för ökad tillväxt och sysselsättning bland
annat identifiera hinder och möjligheter för företag på landsbygden.
Enligt direktiven ska behovet av mångsidighet och utveckling av ny produktion inom såväl
livsmedelssektorn som andra områden övervägas. Särskilt ska natur- och kulturmiljöns betydelse
för landsbygdens utveckling beaktas.
Utredningen kommer att lämna en delrapport den 30 april 2005. Förslagen till långsiktig strategi ska
utredning redovisa i sitt slutbetänkande senast den 30 november 2006.
Karl-Erik Nilsson nås på telefon 070-510 28 67 eller 0471-181 24.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Ingrid Strömberg
Kansliråd
08-405 60 13
Nyckelord: 31815 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist besöker matlagnings OS i Erfurt
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist besöker tisdagen den 19 oktober
matlagnings OS i Erfurt. Hon kommer under dagen att träffa det svenska kocklandslaget och titta på
tävlingarna där ett regionlag från Stockholm tävlar under dagen.
Hon kommer också att träffa Ferdinand Metz som är ordförande i kockarnas världsförbund (WAC).

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 31814 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist besöker Göteborg i fiskens tecken
Torsdagen den 21 oktober deltar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist på
Svensk Fisks seminarium Smakfulla idéer för goda fiskmatvanor i Göteborg. Seminariet äger rum i
Nordstan och Ann-Christin Nykvist talar kl. 10:00.
Klockan 16:45 är hon prisutdelare vid EM i ostronöppning i Nordstan.
Klockan 18:00 delar hon ut utmärkelsen Kungsfenan på Göteborgsoperan i klasserna Hållbar
fiskenäring, Maritim Gastronomi och Årets skarpsill. Pristagarna presenteras på www.svenskfisk.se

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 31812 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruks- och konsumentminister på Elmia Lantbruk Ab i
Jönköping
Onsdagen den 20 oktober besöker jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist Elmia lantbruk, maskin och fält.
Klockan 11.00 delar hon ut pris för Årets Nyheter på
Scenen Lobby Nord.
Klockan 11:30 deltar hon i ett panelsamtal med LRF:s ordförande Caroline Trapp om
jordbruksreformen. Plats: Scenen Lobby Nord.
Klockan 12:00 deltar Ann-Christin Nykvist i en presslunch tillsammans med bland annat vinnarna
av årets nyheter.
Media hälsas välkomna!
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 31810 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Exploaterande förvärv av skogsfastigheter förhindras
Exploaterande förvärv av skogsfastigheter i glesbygd, så kallat skogsklipperi,
förhindras genom ändringar i jordförvärvslagen och skogsvårdslagen. Det är
innebörden av två lagrådsremisser som regeringen idag överlämnar till lagrådet.
Lagrådsremisserna har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet.
- Skogsklippare hör inte hemma i ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Ann-Christin Nykvist och Ulrica
Messing i en gemensam kommentar till förslagen.
- Även om antalet skogsklippare är litet i relation till alla de avverkningar som årligen sker upplevs
problemet som stort på de orter där det förekommit. Vi har därför lagt fokus på att hitta åtgärder
som motverka klipparbeteende utan att vi försvårar för alla de 350 000 seriösa skogsägare som finns
i vårt land, säger Ulrica Messing
- Vi vill genom våra förslag förhindra att klippare förvärvar skogsfastigheter i glesbyggd för att
sedan avverka skogen och sälja fastigheten vidare utan att ta ansvar för återplanteringen, säger
Ann-Christin Nykvist.
I lagrådsremissen om skogsvårdslagen föreslås att säljaren av en fastighet som ställt en ekonomisk
säkerhet som försäkring om att återväxtåtgärder ska kunna utföras endast ska få tillbaka säkerheten
om köparen av fastigheten ställer ny säkerhet. Förslaget gör det exempelvis omöjligt att återfå
säkerheten utan att återväxtåtgärder blivit gjorda genom att fastigheten säljs till en närstående inom
familjen.
För att lagens regler ska tillämpas lika mellan olika regioner i landet förtydligas samtidigt reglerna
kring när ekonomisk säkerhet kan krävas. En skogsvårdsstyrelse ska enligt förslaget bara kunna
kräva säkerhet av en skogsägare om det finns risk för att skogsägaren annars inte kommer att utföra
återväxtåtgärderna.
Enligt nuvarande regler kan köpeavtal utformas så att en köpare kan genomföra avverkningar på en
nyinköpt fastighet utan förvärvstillstånd, trots att tillstånd krävs för att försäljningen ska kunna
genomföras. Om förvärvstillstånd sedan vägras hävs köpet med ekonomisk skada för säljaren.
Skogsvårdslagen ändras därför så att avverkning inte får påbörjas innan förvärvstillstånd meddelats
enligt jordförvärvslagen i de fall tillstånd enligt denna lag krävs.
I lagrådsremissen om ändringar i jordförvärvslagen föreslås att tillståndsplikten för köp av fastighet
i glesbygd utökas. Enligt nu gällande bestämmelser kan en fysisk person undgå kravet på
förvärvstillstånd genom att förbinda sig att inom 12 månader från köpet bosätta sig på den aktuella

fastigheten och därefter bo på den i minst fem år. Nu föreslås att möjligheten att göra så kallat
bosättningsåtagande på en fastighet tas bort.
I dag kan en person som sedan minst ett halvår bott i glesbygdsområde inom en kommun förvärva
andra fastigheter i glesbygdsområde inom kommunen utan tillstånd. Denna bestämmelse har
missbrukats genom att förutseende köpare har folkbokfört sig inom ett glesbygdsområde utan att i
verkligheten vara bosatt där. För att motverka sådana missbruk föreslås att kravet på bosättning
förlängs från sex månader till ett år.
I de fall köparen av en fastighet inte har för avsikt att bosätta sig på fastigheten eller på annat sätt
främja sysselsättningen på orten skall tillståndsprövningen göras enligt nu gällande bestämmelser.
Då får tillstånd vägras om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på
orten.
Lagrådsremissen om ändringar i jordförvärvslagen innehåller också förslag som förenklar
möjligheterna till förvärv för juridiska personer.
I lagrådsremissen om ändringar i skogsvårdslagen föreslås dessutom en mindre ändring i
skogsvårdslagen som i större utsträckning medger alternativa brukningsformer och syftar till bland
annat god naturvård.
Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2005.

KONTAKT

Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare hos
Skogsminister Ulrica Messing
08 - 405 36 31
070 - 592 45 46
Jenny Wennhall
Hovrättsassessor på Jordbruksdepartementet
08-405 11 10
Anders Nauclér
Rättssakkunnig på Näringsdepartementet
08-405 36 72
Anders Teljebeck
Pressekreterare hos
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 31809 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-10-14
Jordbruksdepartementet

Livsmedels-, foder- och djurskyddsavgifter utreds
Förre miljöchefen i Malmö Stad Åke Larsson ska utreda ett nytt avgiftssystem för livsmedels-,

foder- och djurskyddskontrollen. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde.
Utredaren skall ta fram ett avgiftssystem som baseras på kraven i ny EG-lagstiftning på området
och med utgångspunken att varje tillsynsmyndighet bör besluta om avgiftens storlek för sina
respektive tillsynsobjekt.
Han ska också ta ställning till hur behovet att styra avgifternas storlek för att säkerställa att företag i
olika delar av landet behandlas likvärdigt kan balanseras mot grundprincipen att varje
tillsynsmyndighet skall kunna nå full kostnadstäckning för sina tillsynsverksamheter.
Åke Larsson är jurist och har lång erfarenhet från kommunal förvaltning, bland annat som
administrativ chef vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholm och som miljöchef i
Malmö Stad.
Åke Larsson nås på telefon 070-658 98 50.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Fredrik Alfer
Departementssekreterare
08-405 11 39
Nyckelord: 31747 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-10-14
Jordbruksdepartementet

50 miljoner till fond för växtgenetiska resurser
- För att stärka det internationella arbetet med växtgenetiska resurser och bidra till en tryggad
livsmedelsförsörjning i världen kommer det svenska bidraget till den internationella fonden för
växtgenetiska resurser att uppgå till 50 miljoner kronor.
- Bidraget är en del i regeringens biståndssatsning som innebär att en procent av BNI ska gå till
bistånd under 2006.
Det sa jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist när hon talade på den svenska
FAO-kommitténs seminarium om mat, makt och mångfald som arrangerades med anledning av
Världslivsmedelsdagen.
- Biologisk mångfald är en förutsättning för global livsmedelsförsörjning. Särskilt i ett hårt klimat
kan biologisk mångfald vara en viktig nyckel till utveckling. Antalet arter minskar mycket snabbt
och många arter som slås ut har unika egenskaper avseende till exempel näringsinnehåll,
klimathärdighet eller avgörande betydelse i ett ekosystem.
- Av särskilt stor betydelse för den framtida livsmedelsförsörjningen är den genetiska variationen
hos våra kulturväxter och husdjur. Den är en potential för ständig anpassning och en buffert mot
katastrofer och miljöförändringar.
- Ett internationellt avtal om växtgenetiska resurser trädde i kraft i somras och kopplat till detta

finns en särskild fond, Global Crop Diversity Trust, som Sverige nu bidrar till. Syftet är att säkra
finansieringen av genbanker och andra bevarandeinsatser.
- Trots en lång rad internationella åtaganden lider fortfarande 840 miljoner människor av
undernäring. För många fattiga är jordbruket och fisket livsavgörande, både som livsmedel och som
källa till inkomst. Av världens fattiga bor de flesta på landsbygden. Trots detta har det totala
biståndet i världen till landbygd och jordbruk nästan halverats sedan 1988.
- Därför måste kampen mot hungern intensifieras. Den politiska viljan måste bli tydligare och vi
måste i högre grad ägna oss åt de långsiktiga förutsättningarna för en tryggad livsmedelsförsörjning.
De konventioner som antagits spelar en viktig roll men det är bara om de fylls med ett konkret
innehåll de blir verkningsfulla.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Anna Haglund
Departementssekreterare
08-405 10 66
070-246 00 36
Nyckelord: 31736 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-10-11
Jordbruksdepartementet

Svenska FAO kommittén firar FN:s Världslivsmedelsdag i
Stockholm
Torsdagen den 14 oktober klockan 09.00 17.00 firar Svenska FAO-kommittén FN:s
Världslivsmedelsdag genom att anordna en heldagskonferens om mat, makt och mångfald på
Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm.
Världslivsmedelsdagens tema år 2004 är biologisk mångfald och dess avgörande betydelse för en
långsiktigt tryggad livsmedelsförsörjning.
I konferensen medverkar flera internationella experter och debattörer med olika infallsvinklar.
Klockan 11.00 håller jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist ett tal och framför
sin syn på denna globala utmaning. I den avslutande paneldebatten deltar bland andra den svenska
LRF-ordföranden Caroline Trapp.
Läs mer om FAO, Världslivsmedelsdagen, Svenska FAO-kommittén och konferensen på
Jordbruksdepartementets hemsida, www.regeringen.se/jordbruk

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Anna Haglund

Departementssekreterare
08-405 10 66
070-246 00 36
Nyckelord: 31591 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-10-08
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist medverkar vid årets
Folkhälsostämman i Stockholm
Den 13 oktober medverkar jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist på den andra nationella Folkhälsostamman på Folket Hus i Stockholm
anordnad av Statens Folkhälsoinstitutet.
Temat för stämman är En samling för folkhälsan den nya
folkhälsopolitikens aktörer. Vilka insatser behövs för att uppnå en mer jämlik folkhälsa?
Ann-Christin Nykvist håller tal kl 08.30 under rubriken
Kommersiell press mot barn ett hot mot folkhälsan?.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Malin Öberg
Politisk sakkunnig
08-405 10 48
070-600 50 42
Nyckelord: 31345 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-10-07
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist talar vid Grönsöö äppelmarknad
Lördagen den 9 oktober deltar Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist i
äppelmarknaden på Grönsöö och håller ett anförande om svensk trädgårdsnäring.
Ann-Christin Nykvist talar kl. 14:00.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 31272 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-10-06
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist träffar Norges lantbruksminister om
den norsk-svenska renbeteskonventionen
Fredagen den 8 oktober träffar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist sin norske
kollega Lars Sponheim för att diskutera den norsk-svenska renbeteskonventionen. Hon gör det i sin
roll som minister ansvarig för samefrågor.
Mötet äger rum på Hotell Radisson vid Gardemoens flygplats utanför Oslo klockan 09.00.
Under dagen kommer hon även att träffa den norske konsumentministern Laila Dåvö och ta del av
den norska regeringens arbete mot kommersiell påverkan på barn och unga.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 31159 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-10-05
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i konferens i Paris om
jordbrukets framtid
Torsdagen den 7 oktober deltar Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist i det tredje
årliga mötet om jordbruk och globalisering i Paris.
Ann-Christin Nykvist kommer att hålla ett anförande på temat The impact of current negotiations
on agriculture in the WTO framework.
Konferensen äger rum på Hotel Lutetia och anordnas av IFRI (Institut Francaise des relations
internationales).

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 31110 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-09-30
Jordbruksdepartementet

Fiskevårdens finansiering utreds
Gösta Gunnarsson tidigare landshövding i Jönköping får regeringens uppdrag att utreda
fiskevårdens framtida finansiering.
Han ska särskilt titta på möjligheterna att genom en förhandlad branschöverenskommelse ta ut en
avgift vid försäljning av fiskeredskap. Det beslutades vid dagens regeringssammanträde.
- Fiskevården medverkar till att skapa ett långsiktigt hållbart fiske och biologisk mångfald och är i
stort behov av resurser. Fritidsfisket är en stor källa till rekreation och en viktig fritidsverksamhet
för många av oss. Därför prövar vi nu nya modeller för den framtida finansieringen, säger
jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Vid behov ska utredaren enligt sina direktiv ge en samlad bild av andra modeller som kan finnas för
att införa en allmän fiskevårdsavgift.
Fiskevården finansieras idag bland annat via Fiskeriverkets anslag. För 2004 är anslaget 23 miljoner
kronor. Behovet uppskattas till 60-80 miljoner kronor årligen vilket motsvarar ansökningarna till
Fiskeriverket.
Gösta Gunnarsson har förutom att vara landshövding i Jönköping mellan 1980 och 1997 tidigare
bland annat varit statssekreterare. Han har en lång erfarenhet av offentlig förvaltning och har lett en
rad statliga utredningar.
Han ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 april 2005.
Gösta Gunnarsson nås på telefon 070-517 20 21

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Tico Söderlindh
Departementssekreterare
08-405 31 66
Nyckelord: 30820 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-09-29
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i Ölands skördefest
Torsdagen den 30 september invigningstalar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin
Nykvist på Ölands skördefest.
Invigningen och öppningsceremonien äger rum i Årets Ölandsby
2003, Runsten, kl.18.30. Kronprinsessan Viktoria inviger skördefesten och delar ut priser.
Ann-Christin Nykvist kommer även att delta i seminariet Så utvecklar vi landsortsturismen,
fredagen den 1 oktober kl 09.00 12.00 på Strand Hotel, Borgholm. Ann-Christin Nykvist talar kl.
09:15
Program för resten av fredagen:
12.30 Promenad genom Borgholm där skördefesten börjat.
13.00 Besök i fiskehamnen i Kårehamn och samtal med bland annat Tore Johnsson från
Ölandsfiskarna.
14.00 Besök hos Kerstin och Göran Berg i Arbelunda. Familjen driver ett jordbruk med inriktning
mot mjölkproduktion.
15.30 Besök på Thuressons Hönseri i Runsten och samtal med ägaren Agne Thuresson.
16:15 Avslut
Media hälsas välkomna!

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 30757 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-09-27
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker LRF Ungdom
Den 29 september besöker Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist Esplunda gård
utanför Enköping. Hon kommer bland annat att träffa riksstyrelsen för LRF Ungdom för att
diskutera utvecklingen av svenskt lantbruk och besöka sin fadderkalv som hon tilldelades i samband

med LRF Ungdomens Riksstämma den 10 mars 2004.
Program för förmiddagen:
09:00 Förmiddagskaffe med en företagspresentation av fadderkalven MTR 1719 Nykvists hemgård.
Diskussion kring MTR 1719s förutsättningar på den Europeiska marknaden.
10:00 Rundvandring och besök i MTR 1719s hemmiljö.
11:00 Diskussion med ledamöter ur LRF-Ungdoms riksstyrelse kring utvecklingen av Svenskt
Lantbruk.
Media hälsas välkomna!

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 30590 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-09-21
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist håller tal vid Inspirationsdag om
ekologiska livsmedel
Onsdagen den 22 september anordnar Konsumentverket ett
seminarium om ekologiska livsmedel på Näringslivets Hus,
Storgatan 19, Stockholm.
Klockan 15.20 håller Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist tal om politikens roll
för utveckling av ekologiska livsmedel.
Klockan 15.50 paneldebatt om framtiden för ekomaten.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 30224 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-09-21

Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist talar vid ledningsseminarium med
svensk dagligvaruhandel
Onsdagen den 22 september medverkar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist
vid Skånemejerier och
Svensk Handel seminarium om mat och hälsa på World Trade Center, Stockholm.
Seminariet inleds klockan 12.15 av Rolf Bjerndell, VD Skånemejerier och klockan 12.25 håller
Ann-Christin Nykvist ett anförande.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 30222 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-09-20
Jordbruksdepartementet

Jordbrukets konkurrenskraft stärks i budgeten
Konkurrenskraften i det svenska jordbruket stärks genom att dieselskatten sänks med cirka två
kronor per liter från 2005 års nivå, för jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner. Det föreslår
regeringen i budgetpropositionen som idag läggs på riksdagens bord.
- Jag tror på en framtid för det svenska lantbruket. Sänkningen av dieselskatten kommer att betyda
mycket för de svenska bönderna.
Med förslaget i budgeten får de mer likvärdiga konkurrensvillkor som jordbrukare i våra
konkurrentländer, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Regeringen satsar tio miljoner årligen för att utveckla regionala kompetenscentra för småskalig
livsmedelsproduktion och på det sättet stödja de små- och medelstora livsmedelsföretagen. För att
på sikt minska behovet av slaktdjurtransporter tillförs Livsmedelsverket tio miljoner kronor för att
stödja pilotprojekt med system där djuren slaktas nära den plats där de föds upp.
Ekologisk odling främjas genom att anslaget fördubblas till 30 miljoner kronor. Syftet är att öka
efterfrågan på ekologiska produkter.
- Jag vill se en utveckling där de små- och medelstor livsmedelsföretag växer fram som ett
komplement till det stora. Det stärker landsbygden och den regionala utvecklingen. Människor
söker ofta närhet och kvalitet. Den småskaliga livsmedelsförädlingen står för dessa värden.
Under fyra år har ett informationsprojekt om samer och samisk kultur drivits inom
regeringskansliet. Ett permanent samiskt informationscentrum har byggts upp vid Sametinget som
nu tillförs tre miljoner kronor årligen för att driva centret.
- Informationscentret är ett bra sätt att öka kunskapen om och intresset för det samiska. Genom att
informera allmänheten om det samiska samhället, kulturen och historien kan vi motverka och
förebygga konflikter.

Djurskyddsmyndighetens anslag ökar med 15 miljoner kronor till bland annat djurskyddsforskning,
registerhållning och att stärka djurskyddstillsynen. Dessutom tillförs ytterligare tio miljoner kronor
för att förbättra den djurförsöksetiska prövningen.
ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet fick år 2002 särskilda medel för att skapa ett
nationellt referensverk som beskriver alla svenska djur, växter och svampar. För att stärka
resurserna till denna verksamhet och stödja biologiska samlingar ökas anslaget med 45 miljoner
kronor.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Dag von Schantz
Departementsråd
08-405 11 78
070-547 46 57
Nyckelord: 29976 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-09-16
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker fiskare i Simrishamn
Fredagen den 17 september besöker jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist
Simrishamn för att tillsammans med riksdagsman Göran S Persson diskutera fiskefrågor med lokala
fiskare och andra företrädare för fiskerinäringen.
Program:
10.00 Fisketur
12.00 Pressträff på kajkanten, hamnen i Simrishamn
12.30 Visning av fiskehall, hamnen i Simrishamn
14.00 Träff med fiskhandlare, Bengtssons Fisk, Varvsg. 1, Simrishamn
15.00 Ålasnack med fiskare i Vitemölle, Vitemölle hamn
Kontaktperson: Göran S Persson, Riksdagsledamot,
070-276 03 62

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94

Nyckelord: 29847 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-09-14
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist kallar till möte om olagliga hönsburar
Pressinbjudan - påminnelse
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist har kallat representanter för äggnäringen,
handeln, kommunerna, restaurangnäringen, konsumentorganisationer, myndigheter och
djurskyddsorganisationer till ett seminarium om avvecklingen av de gamla, olagliga burarna.
Seminariet genomförs onsdagen den 15 september klockan 10.00-12.00 på Jordbruksdepartementet,
Fredsgatan 8, i sammanträdesrummet Stora Tigern.
Under seminariet kommer forskare från Sveriges lantbruksuniversitet att ge den vetenskapliga
bakgrunden beträffande värphönsens naturliga beteende och behov samt hur dessa kan
tillfredsställas. Därefter bereds tillfälle till diskussion om hur vi gemensamt kan arbeta med dessa
frågor och hur vi kan föra dem framåt.
Medier hälsas välkomna medtag presslegitimation.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 29687 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-09-10
Jordbruksdepartementet

Kontrollen över det illegala fisket i Östersjön skärps
Ingen överenskommelse om östra torskbeståndet i Östersjön.
Vid Fiskerikommissionens för Östersjön (IBSFC) trettionde session i Gdynia kunde parterna enas
om ökad kontroll av fisket i Östersjön och en återhämtningsplan för torsken i det östra beståndet.
- Nu kommer vi med kraft att kunna bekämpa det illegala fisket som enligt uppgifter kan uppgå till
cirka 40 procent. Torskbeståndet stärks i östra Östersjön genom att vi får en återhämtningsplan,
säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Samtidigt misslyckades parterna att komma överens om en torskkvot för det östra beståndet.
Motsättningarna mellan både Ryssland och EU
och mellan EU:s medlemsländer var för stora.
- Det är bra att även andra länder får mer tid på sig att inse att de tjänar på sikt på att hushålla med

fiskeresursen, i stället för att böja sig för kortsiktiga särintressen och plundra den, säger Åsa
Domeij, riksdagsledamot för miljöpartiet.
EU:s medlemsländer kommer snarast att börja ett arbete för att fastställa en TAC för det östra
torskbeståndet. Beslut om nivån kommer senast att fattas på EU:s fiskeråd i december.
- Jag beklagar att vi inte kunde komma överens om fisket i östra beståndet. Vi driver att vi ska följa
ICES biologiska rådgivning som är en noll-TAC . Andra länder hade andra utgångspunkter vilket
gjorde det omöjligt att komma överens, säger Ann-Christin Nykvist.
För det västra torskbeståndet enades parterna om att sätta en TAC på 24700 ton vilket är i enlighet
med den av ICES godkända tidigare beslutade förvaltningsplan.
Den överenskomna återhämtningsplanen för det östra torskbeståndet kommer att innehålla nya
regler när det gäller fiskeansträngningen samtidigt som sommarstoppet på två månader kvarstår.
Den kommer också att innehålla regler för hur lekbiomassan ska kunna uppnås.
Kommissionen enades också om en handlingsplan mot illegalt fiske som exempelvis kan komma att
innehålla regler om:
· Fartygslista över fartyg som fiskar torsk och som är underkastade särskilda förvaltningsvillkor.
· Fiskelicenser för torskfisket med särskilda villkor för alla fartyg som fiskar och avser att landa
torsk.
· Begränsad fiskeansträngning genom ett nytt system liknande det i Nordsjön.
· Utpekade hamnar för att verifiera landningar av torsk.
· Föranmälan för att kunna identifiera fartyg, hamn och landningar.
· Utöka VMS till alla fartyg som är längre än 15 meter.
· Förbättrad fångstrapportering
· Effektiva sanktioner.
· Inkludering av köpare i inspektionsaktiviteter.
· Samarbete mellan kuststater kring gemensamt genomförande av inspektioner.
-Jag är glad över att det finns enighet om att genomföra kontroll samt återhämtningsplaner nu vill
jag se dem verkställda. Jag är oroad för torskpopulationen på grund av vissa länders
ställningstagande i TAC-frågan, säger vänsterpartiets fisketalesman Kjell-Erik Karlsson.
Se bilaga i högermarginalen:
TAC:er för Östersjön

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
Robin Rosenkranz
Kansliråd
08-405 11 70
Nyckelord: 29469 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2004-09-10
Jordbruksdepartementet

Regler kring mul- och klövsjuka skärps
För att stärka möjligheterna att bekämpa bland annat mul- och klövsjuka har regeringen idag
överlämnat en lagrådsremiss om förstärkningar i epizootilagen och ordningslagen till lagrådet.
De föreslagna lagändringarna innebär en utökad anmälningsskyldighet för enskilda vid misstänkt
eller konstaterat fall av epizootier (bland andra mul- och klövsjuka). Det innebär att även andra
yrkesgrupper än veterinärer ska ha skyldighet att anmäla misstänkt eller konstaterat fall till
Jordbruksverket och länsstyrelsen.
Dessutom föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får utökande
beslutsbefogenheter vid misstanke eller konstaterade utbrott av epizootier. De nya befogenheterna
innefattar bland annat möjligheten att inrätta så kallade tillfälliga bekämpningszoner, förbjuda
transporter av avfall och annat material, besluta om uppgiftsskyldighet för den enskilde och om
olika villkor för tillträde till en djuranläggning.
I lagrådsremissen föreslås att ordningslagen ändras så att regeringen eller i vissa falla länsstyrelsen
kan förbjuda att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar hålls inom ett visst område
om det är nödvändigt för att förebygga och bekämpa epizootier.
Genom lagrådsremissens förslag genomförs ett EG-direktiv om gemenskapsåtgärder för
bekämpning av mul- och klövsjuka.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Maria Wetterling
Ämnesråd
08-405 11 38
Nyckelord: 29457 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2004-09-07
Jordbruksdepartementet

Fransk konsumentminister besöker Sverige den 9
september
Franske ministern Christian Jacob, med ansvar bland annat för konsumentfrågor, besöker Sverige
torsdagen den 9 september.
Klockan 13.00 träffar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist, franske ministern
Christian Jacob på ett lunchmöte i Rosenbad för att diskutera aktuella frågor relaterade till
produktsäkerhetsarbetet och andra aktuella konsumentfrågor.
Under besöket kommer Christian Jacob att studera Sveriges arbete med hem- och fritidssäkerhet
och ta del av goda exempel och praktiska erfarenheter från det svenska arbetet på området. Han

kommer även att träffa svenska företags- och myndighetsrepresentanter.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 29202 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2004-09-02
Jordbruksdepartementet

Christer Wretborn utsedd till FAO-ambassadör
Departementsrådet i Jordbruksdepartementet Christer Wretborn har idag av regeringen utsetts till
minister vid den svenska ambassaden i Rom med ansvar för att bland annat bevaka italiensk
jordbrukspolitik.
Regeringen förordande samtidigt honom till Sveriges ständiga ombud vid Förenta nationernas
livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). I den funktionen kommer han att ha ställning som
ambassadör.
Christer Wretborn är idag chef för Jordbruksdepartementets sekretariat för EU-frågor och andra
internationella frågor.
Han nås på telefon 070-519 02 53

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 28964 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2004-09-02
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i informellt möte med EU:s
jordbruksministrar
Den 7 september deltar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist i ett informellt möte med EU:s
jordbruksministrar i Noordwijk, Holland.
Under mötet kommer ministrarna bland annat att diskutera ansvarsfördelningen mellan
nationalstaten och EU och det offentliga och den privata sektorn när det gäller säkra livsmedel.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 28913 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2004-09-02
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i juryn och är prisutdelare i
kocktävling
Måndag den 6 september anordnas kocktävlingen årets Wilhelmina (årets kvinnliga kock) på
Gripsholms Värdshus, Mariefred, av LRF, Scan Foods, Svenska Kockars Förening och Tidningen
RS.
Jordbruk- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist
följer tävlingen, medverkar i juryn och är prisutdelare.
Program:
11.00 Juryn sätter sig vid borden
15.00 Prisutdelning
15.30 Presskonferens med vinnaren

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 28910 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-08-31
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist på Nordiska ministerrådsmöte på
Island
Jordbruk- och konsumentminister Ann-Christin
Nykvist besöker Akureyri, Island i samband med
Nordisk konsument ministerrådsmöte onsdag den 1 september 2004.
På torsdag den 2 september möts de nordiska konsumentministrarna för att besluta om den nordiska
konsumentsektorns framtida samarbetsprogram för åren 2005-2010 samt den årliga handlingsplan
för 2005.
I anslutning till det nordiska konsumentministermötet

hålls det första nordisk-baltisk samarbete inom konsumentområdet.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 28822 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2004-08-25
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist kallar till möte om olagliga hönsburar
- Det är oacceptabelt att 15 procent av värphönsen i Sverige lever i olagliga burar. Detta trots att
näringen har haft lång tid på sig att ställa om till hysningssystem som uppfyller djurskyddslagens
krav, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Hon har därför kallat representanter för äggnäringen, handeln, kommunerna, restaurangnäringen,
konsumentorganisationer, myndigheter och djurskyddsorganisationer till ett seminarium om
avvecklingen av de gamla, olagliga burarna.
Seminariet genomförs onsdagen den 15 september klockan 10.00-12.00 på Jordbruksdepartementet,
Fredsgatan 8, i sammanträdesrummet Stora Tigern.
Under seminariet kommer forskare från Sveriges lantbruksuniversitet att ge den vetenskapliga
bakgrunden beträffande värphönsens naturliga beteende och behov samt hur dessa kan
tillfredsställas. Därefter bereds tillfälle till diskussion om hur vi gemensamt kan arbeta med dessa
frågor och hur vi kan föra dem framåt.
Medier hälsas välkomna medtag presslegitimation.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 28555 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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2004-08-13
Jordbruksdepartementet

Sameminister Ann-Christin Nykvist besöker SSR:s
landsmöte i Vilhelmina
Ann-Christin Nykvist besöker tisdag den 17 augusti SSR:s
(Samernas riksförbund) landsmöte i Vilhelmina.
Samtidigt delar hon ut regeringens renskötselmedalj För omsorgsfull renvård till Aina Jonsson,
renskötare
från Rans sameby.
13.00 Ann-Christin Nykvist talar till Landsmöte samt
delar ut medaljen För omsorgsfull renvård till
Aina Jonsson.
18.00 Ann-Christin Nykvist deltar och talar under
jubileumsmiddag med anledning av 100-årsjubiliet
för Fatmomakke sameförening.

KONTAKT

Malin Öberg
Politisk sakkunnig
08 405 10 48
070 600 50 42
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08 405 11 88
070 561 32 89
Nyckelord: 28240 Demokrati och mänskliga rättigheter Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist besöker Ockelbo
Tisdagen den 10 augusti besöker jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Ockelbo kommun.
Under dagen kommer hon att besöka Wij Trädgårdar samt ett antal livsmedelsföretag.
Alla aktiviteter är öppna för media. En presslunch äger rum kl.12:00-13:30.
Program:
Plats: Wij Trädgårdar - Röda Längan
10.00 Presentation av programmet/inledning av kommunalråd Staffan Nordqvist och Landshövding
Christer Eirefelt
10.15 Wij Trädgårdar etablerat av hemvändaren Lars Krantz och som är en av grundarna till
Rosendals trädgårdar och som redogör för sina planer för rikstäckande försäljning av
lokalproducerade ekologiska livsmedel.
10.50 Det nygamla köttet för finsmakare ett kvalitetsbegrepp

Peter Hedman (slaktarson i tre generationer) tidigare affärsområdeschef på Lithells redogör för sina
planer för hur svensk kött skall återinta sin ställning och marknadsföras samt exporteras som prima
kvalitetskött.
11.30 Det höll på att bli pannkaka av alltihop
Sören Forsberg VD för Ekolaggen AB visar hur man kan lyfta sig ur en kris och skapa en
framgångsrik affärsverksamhet.
12.00 13.30 Presslunch med bland annat pannkaka från Ekolaggen i Ockelbo
14.00 Besök vid Mackmyra Whisky tillsammans med Gävle Kommuns Kommunalråd Mats Ågren
och VD Magnus Dandanell.
15.30 Avslutning

KONTAKT

Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 28050 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Regeringen tar krafttag mot modemkapningar och försåtliga
SMS-tjänster
Konsumentverket får i uppdrag att genomföra informationsinsats om
modemkapningar och en kartläggning av och förslag om försåtliga
SMS-tjänster. Det beslutade regeringen vid sitt sammanträde idag.
- Modemkapningar är ett av vår tids största konsumentproblem, säger konsumentminister
Ann-Christin Nykvist. Vi ser nu en ny växande företeelse, olika typer av SMS-tjänster som bara
syftar till att lura den enskilde. Genom dagens beslut tar regeringen ytterligare steg för att stärka
konsumenten.
Den informationsinsats som regeringen idag gett Konsumentverket i uppdrag att genomföra ska nå
direkt till de konsumenter som är uppkopplade till Internet via modem.
Kampanjen ska genomföras under hösten tillsammans med berörda myndigheter och företag som är
verksamma i branschen bland annat banker och Internetoperatörer.
Regeringen har redan vidtagit en rad åtgärder. I januari genomfördes ett seminarium med
branschföreträdare och i mars tillsattes en utredning som bland annat ska titta på konsumentskyddet
vid modemkapning.
Under våren har Ann-Christin Nykvist haft enskilda överläggningar med företrädare för bankerna
och Internetoperatörerna.
- Det verkar finnas en vilja från aktörerna att komma tillrätta med problemen. Både bankerna och
Internetoperatörerna var tillmötesgående i våra samtal. Jag kommer inte att lägga fingrarna emellan
när det gäller att stoppa möjligheterna för bluffmakarna.

Ett nytt konsumentproblem som kan komma att växa är så kallade försåtliga SMS-tjänster.
Regeringen vill ligga steget före och ger därför Konsumentverket i uppdrag att kartlägga
förekomsten och senast den 20 november lämna förslag till åtgärder.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 27807 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Uppdrag att se över delar av kust- och insjöfisket
För att förbättra förutsättningarna för kust- och insjöfisket och vattenbruket har
regeringen idag gett bland andra Fiskeriverket och Naturvårdsverket sex olika
uppdrag.
Säl- och skarvskador utgör allvarliga hot mot kustfisket inom vissa områden. Arbete pågår redan att
minska sälens skadeverkningar. Därför får nu Fiskeriverket i samverkan med Naturvårdsverket
regeringens uppdrag att kartlägga vilka fisken som är mest utsatta för skarvskador och utveckla
såväl redskap som skrämselanordningar.
Vattenbrukets betydelse för landsbygden och dess framtid har lyfts fram i olika sammanhang, bland
annat i regeringens kustfiskeproposition. För att kunna modernisera tillståndsgivningen och göra
den mer miljöanpassad får Fiskeriverket i uppdrag att i samverkan med Naturvårdsverket och SLU
sammanställa befintlig kunskap om var vattenbruksanläggningarna finns och vilken
närsaltsbelastning och miljöeffekter i övrigt de har.
Sveriges förutsättningar för fisketurism är bland de bästa i Europa. Orörd natur, rena och fiskrika
vatten och goda möjligheter till fångst utgör en stor resurs. Naturvårdsverket får i uppdrag att i
samverkan med Fiskeriverket och i samråd med andra intressenter utreda möjligheter och hinder för
en expansion samt lämna förslag till en utveckling av fisketurismen.
De övriga tre uppdragen handlar om fiske efter odlad fettfeneklippt lax, rapporteringssystem för det
småskaliga kustfisket och avelsprogram för matfiskodling.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Anna Larsson
Kansliråd
Fiskeenheten
08-405 12 41
Nyckelord: 27805 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist kommenterar förslaget till
sockerreform
- En genomgripande reform av sockersektorn är nödvändig. Det stora
överskottet inom EU dumpas på världsmarknaden och är besvärande i
WTO-förhandlingarna. Nu ska vi noga analysera vad det förslag som
kommissionen lagt fram innebär för betodlarna, konsumenterna och
skattebetalarna.
- Jag ser fram mot dagens debatt med de andra jordbruksministrarna i ministerrådet. Redan nu vet vi
att det finns många olika uppfattningar och att det kan ta tid att nå resultat.
Det sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvists på en pressträff i Bryssel inför ett möte med
EU:s jordbruksministrar. Det var Ann-Christin Nykvists första kommentar till kommissionens
förslag till reformering av sockersektorn.
- Inriktningen på förslaget går åt rätt håll. Jag har tidigare uttalat mig för en liberalisering. Nu gäller
det att se till att konsekvenserna för jordbrukarna inte blir för drastiska och att prissänkningarna får
full effekt i konsumentledet.
Förslaget från kommissionen innebär bland annat en prissänkning för vitsocker med 33 procent och
medföljande sänkning för betor på totalt 37 procent. Vidare förslås att kvoterna sänks med 16
procent.
Prissänkningen kompenseras genom ett frikopplat direktbidrag till odlarna enligt de principer som
EU:s jordbrukspolitik i övrigt förändrats.
Reformen genomförs under tre år 2005-2008
Under hösten kommer de konkreta lagförslaget att presenteras och därefter börjar rådets
behandlingen av reformen.
Under rådssammanträdet presenterades också kommissionens förslag till förordning för
landsbygdsutveckling. Förslaget ska ligga till grund för nästa landsbygdsprogram som ska verka
under perioden 2007-2013.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 27745 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Kommunal konsumentvägledning lönsam
Den kommunala konsumentvägledningen är samhällsekonomiskt lönsam. Den slutsatsen dras i en
rapport från forskare vid Göteborgs universitet som har gjorts på uppdrag av
Jordbruksdepartementet.
-Jag har aldrig tvivlat på nyttan med den kommunala konsumentvägledningen, säger
konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Den rapport som nu redovisas ger mig ytterligare starka
argument för en utvecklad konsumentvägledning.
I rapporten har det svenska folkets betalningsvilja för den kommunala konsumentvägledningen
undersökts.
En försiktig uppskattning visar att de tillfrågade är villiga att betala minst 280 kronor i ytterligare
skatt per år för att ha en kommunal konsumentvägledning som motsvarar en heltidsanställd
konsumentvägledare per 40 000 invånare.
Betalningsviljan en fördubbling av tillgängligheten är i genomsnitt ytterligare 70 kronor per år.
Den kommunala konsumentvägledningen, med en omfattning om en konsumentvägledare på 40
000 invånare, kostar i genomsnitt fem till tio kronor på invånare och år enligt tidigare beräkningar.
- Resultaten visar att den kommunala konsumentvägledningen är mycket samhällsekonomiskt
lönsam och att det också vore samhällekonomiskt lönsamt att bygga ut den befintliga kommunala
konsumentvägledningen.
När man bryter ner resultaten på grupper visar det sig att de som har en högre betalningsvilja än
andra är personer med låg inkomst, äldre personer, gifta/sambos, personer med arbete och de som
tidigare varit i kontakt med konsumentvägledningen.
- Jag kommer nu att agera kraftfullt för att konsumentvägledningen ska finnas i hela landet genom
att argumentera för den samhällsekonomiska nyttan och att den bidrar till att öka välfärden.
Läs hela rapporten på www.jordbruk.regeringen.se

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 27702 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist besöker Saarivuoma samebys
sommarviste i Nordnorge
På kvällen fredagen den 9 juli och lördagen den 10 juli besöker sameminister Ann-Christin Nykvist
Saarivuoma samebys sommarviste Gaicacacca. Vistet är beläget mitt i kalvningslandet i de
nordnorska fjällen i Troms fylke mellan sjön Altevatten och Dividalen.

Besöket är föranlett av de pågående slutförhandlingarna mellan Sverige och Norge om förnyad
konvention mellan staterna om renbetesrätt på båda sidor om riksgränsen. Saarivuoma sameby hör
till de mest berörda inom förhandlingarnas ram och är den sameby som är mest beroende av
sommarbetesland på den norska sidan.
Om fjällvädret tillåter det kommer hon att natten mot lördagen bland annat att få tillfälle att bevista
renkalvmärkningen som sker på traditionellt vis mitt i natten.
Under lördagen visar Samebyn via rundtur med helikopter renbetesområden i Norge enligt nu
gällande renbeteskonvention mellan länderna. Mellanlandning sker på utvalda platser. Efter möte
med samebyns styrelse blir det tillfälle att möta samebyns alla medlemmar som finns på fjället
under dessa intensiva arbetsveckor. Sametinget i Sverige och Svenska samernas riksförbund finns
också på plats i Gaicacacca. Medresande press- och etermedia erbjuds under resans gång tillfälle
och tid för intervjuer och fotografering.
PROGRAM
Jordbruks- , same- och konsumentministerns besök i SÁREVUOPMI SAARIVUOMA 9-10 juli
2004
Fredagen den 9 juli
21.30 Avresa från Kiruna flygplats för minister- och mediahelikopter
22.15 Ankomst till Sárevuopmis sommarvistet Gaicacacca
Samebyns ledning möter gästerna
Bevista kalvmärkningen under natten mot lördagen
Avslutning framåt morgonen
Lördagen den 10 juli
09.00 Frukost
09.45 Genomgång av dagens program med alla berörda
10.00 Möte med samebyns ledning.
11.00 Rundtur med helikopter i Saarivuoma sameby för visning av renbetesmarker i Norge enligt
konventionen mellan Norge och Sverige. Mellanlandning på några utvalda platser.
13.00 Ankomst åter till Gaiccacacca
13.15 Lunch
14.30 Möte med samebyns medlemmar
15.30 Kaffe och avslutning

KONTAKT

Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08 - 405 40 81
070 - 694 85 94
Nils-Henrik Sikku
Projektledare
08 - 405 19 01
Nyckelord: 27155 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Pressjour på Jordbruksdepartementet under sommaren -

ändring av tidigare uppgifter
Det har blivit några ändringar i Jordbruksdepartementets pressjour under sommaren. Tidigare
uppgifter från Statsrådsberedningen gäller inte längre.
Följande uppgifter gäller:
5 - 11 juli Joakim Kellner
12 - 25 juli Anders Teljebäck
26 juli - 11aug Joakim Kellner

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 27096 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Utsädeskontrollen till Jordbruksverket
Statens utsädeskontroll i Svalöv och Statens växtsortnämnd i Solna avvecklas.
Myndighetsuppgifterna förs över till Jordbruksverket. Det föreslås i betänkandet Utsädeskontroll i
förändring (SOU 2004:72), som regeringens särskilde utredare, Bo Jonsson, i dag överlämnar till
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Utredarens uppdrag är att se över statens verksamhet med bland annat utsädeskontroll. En viktig
fråga är hur den statliga verksamheten kan effektiviseras. Ansvarsfördelningen mellan
myndigheterna har gällt sedan 60-talet. Nya uppgifter som ställer nya krav har tillkommit sedan
dess. Det gäller t.ex. EU-arbetet och frågan om genmodifierade organismer.
- En samlad organisation ger synergieffekter och underlättar samordning av arbetsuppgifterna. Det
gör också att statens roll på vegetabilieområdet blir tydligare, säger regeringens utredare Bo
Jonsson.
Utredaren föreslår även att utsädesföretagen ska få ta ett större ansvar för utsädeskontrollen. Staten
bör koncentrera sig på den officiella delen. De statliga datasystemen för utsädeskontroll bör också
öppnas för externa aktörer på marknaden.

KONTAKT

Generaldirektör
Bo Jonsson
Särskild utredare
Olle Högrell
Sekreterare i utredningen
08-543 561 17
070-297 53 97
Nyckelord: 27048 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist deltar i politikerveckan på Gotland
Torsdagen den 8 juli och fredagen den 9 juli deltar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin
Nykvist i politikerveckan på Gotland.
Hon kommer bland annat att medverka vid S-kvinnors seminarievecka under temat Konsumentmakt
för förändring, seminarium om Gotländsk mat i Fornsalen Visby och LRF:s seminarium på temat
Hoten mot den svenska maten än sen då.
Fredagen den 9 juli klockan 11.00 genomförs en pressträff tillsammans med LRF:s ordförande
Caroline Trapp.
Program:
Torsdagen den 8 juli
09.00 12.00 Medverkan vid S-kvinnors seminarievecka på Björkhaga semesterhem i Klintehamn,
Konsumentmakt för förändring.
12.00 14.30 Medverkan vid seminarium om Gotländsk mat, Fornsalen Visby, Mat och politik.
Arrangörer är bland andra Måltidsmuseum Grythyttan.
14.30 19.00 Gårdabesök tillsammans med LRF-Gotland.
Fredagen den 9 juli
11.00 11.30 Pressträff tillsammans med Caroline Trapp, Fornsalen i Visby.
12.00 15.00 LRF-seminarium kring framtiden för den svenska maten
Hoten mot den svenska maten än sen då?, Fornsalen i Visby.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08-405 40 81

070-694 85 94
Nyckelord: 27042 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-29
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker Estland
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist besöker imorgon onsdagen den 30 juni Tallin i Estland. På
programmet står överläggningar med den estniske jordbruksministern Mrs Ester Tuiksoo, besök på
ett mejeri och besök på en gränsstation.
Vid överläggningen med den estniske jordbruksministern kommer följande frågor att tas upp.
· De båda ländernas syn på reformeringen av EU:s jordbrukspolitik
· Det finansiella perspektivet 2007-2013
· Djurtransporter
· Fisket i Östersjön

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 26817 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-23
Jordbruksdepartementet

Miljö- och landsbygdsprogrammet förstärks
Det svenska miljö- och landsbygdsprogrammet förstärks med 400 miljoner kronor per år.
Regeringen beslutade idag om förslag till ändringar i miljö- och landsbygdsprogrammet. Dessa
överlämnas nu till EU-kommissionen.
Förslaget är en del av överenskommelsen mellan den socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet om hur EU:s nya jordbrukspolitik ska genomföras i Sverige.
- Förstärkningen av programmet kommer på ett påtagligt sätt att bidra till ett öppet landskap, bättre
miljö och utveckling av landsbygden, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Enligt förslaget ska jordbruket i de minst gynnade områdena i Sverige stärkas genom så kallade

LFA-stöd med 110 miljoner kronor. Dessa resurser ska användas till att höja stödet till vall- och
betesmarksarealer för att säkerställa att marken används för jordbruk.
Grundersättningen till betesmarker och slåtterängar föreslås höjas med 75 miljoner kronor.
Åtgärden förväntas bidra till att bevara hävden av betesmarker och slåtterängar på längre sikt.
Ett annat förslag är en ny miljöersättning för flerårig vallodling som ska gälla i de delar av landet
som inte får LFA-stöd. Ersättningsnivån föreslås bli 300 kronor per hektar. Det totala beloppet är
100 miljoner kronor.
70 miljoner kronor föreslås till investeringar i bättre djurmiljö. För att stimulera investeringar för
småskalig livsmedelsförädling avsätts 12 miljoner kronor och till kompetensutveckling som en del i
satsningen för småskalig livsmedelsförädling 8 miljoner kronor.
Enligt förslaget införs i miljö- och landsbygdsprogrammet ett stöd för fleråriga energigrödor på tio
miljoner kronor.
Till den jordbruksrådgivning som EU:s medlemsstater ska införa senast den 1 januari avsätts 15
miljoner kronor till kurser.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Thomas Bengtsson
Departementssekreterare
08-405 27 40
Nyckelord: 26507 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-23
Jordbruksdepartementet

Samordningsgrupp för amningsfrågor tillsätts
Livsmedelsverket får i uppdrag att tillsätta, sammankalla och leda en samordningsgrupp för
amningsfrågor. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde.
Uppgiften blir att samordna det nationella arbetet inom amningsområdet. Avrapportering av arbetet
till regeringen ska översiktligt ske vartannat år i samband med årsredovisningen.
Företrädare för Socialstyrelsen, Konsumentverket och Statens folkhälsoinstitut ska ingå, och vid
behov kan andra aktörer inbjudas att delta i arbetet.
Livsmedelsverket ska också bistå Statens folkhälsoinstitut med underlag om spädbarnsnutrition,
inklusive amning, i dess arbete med den folkhälsopolitiska rapporten som skall redovisas till
regeringen vart fjärde år med start 2005.
Bakgrunden är att Sverige anslöt sig 1981 genom WHO/UNICEF till en internationell kod för
marknadsföring av bröstmjölksersättningar och 1990 till den så kallade Innocentideklarationen för
att skydda och stödja amningsområdet.
Ett av de operationella målen i Innocentideklarationen är att alla regeringar som anslutit sig ska
utnämna en amningssamordnare och bilda en amningsgrupp på nationell nivå.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Monika Schere
Departementssekreterare
08-405 13 15
Nyckelord: 26500 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-21
Jordbruksdepartementet

Handlingsplan för ekologisk produktion i EU arbetas fram
- Sverige är pådrivande inom EU i arbetet med ekologisk produktion. Vi har också kommit långt i
vårt eget arbete.
- Under Sveriges ordförandeskap antog
jordbruksministrarna slutsatser som innehöll en uppmaning till komissionen att analysera
möjligheterna att ta fram en handlingsplan för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk.
Det sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist när EU:s jordbruksministrar idag hade en
offentlig debatt om kommissionens förslag till handlingsplan för ekologiska livsmedel och
ekologiskt jordbruk.
- Det känns tillfredsställande att den nu är på väg. Min förhoppning är att det blir konkreta resultat
inom rimlig tid.
Syftet med förslaget till handlingsplan är att skapa tydliga principer för vad som ska få kallas
ekologiskt. Den ska också underlätta handel med ekologiska produkter både inom EU och med
länder utanför EU. Särskilt med utvecklingsländerna.
- I det perspektivet ser jag positivt på förslaget att frivilligt kunna använda EU-logon. Jag
välkomnar inriktningen av arbetet. Vi kan genom reglerna skapa förtroende för ekologiska
produkter och underlätta konsumenternas val.
I förslaget uppmanar kommissionen medlemsstaterna att utnyttja de möjligheter som programmet
för landsbygdsutveckling ger att stödja ekologiskt jordbruk.
- Vi använder oss redan av den möjligheten och vi har lyckats bra. Vårt nationella mål att tio
procent av antalet mjölkor och slaktdjur av nöt och lamm ska vara ekologiska år 2005 är redan
uppfyllt. Målet att 20 procent av arealen ska vara ekologiskt odlad år 2005 är snart uppfyllt.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 26367 EU Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-21
Jordbruksdepartementet

Miljövänliga fiskemetoder inom EU ska främjas
Fiskeansträngningen ska reduceras till hållbara nivåer, fångster av de arter fisket riktas mot ska
optimeras, och bifångsterna och fiskets inverkan på marina miljöer minimeras. Det är i inriktningen
i de rådsslutsatser om miljövänliga fiskemetoder som idag beslutades av EU:s jordbruksministrar.
- Slutsatserna ligger i linje med de krav som jag drivit tidigare i rådet, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist. Genom att upprätta fleråriga förvaltningsplaner, utveckla selektiva redskap
och på olika sätt skydda känsliga områden når vi de mål som ställts upp och tar ytterligare steg på
vägen mot ett hållbart fiske.
I rådsslutsatserna slås det fast att för att nå de mål som ministrarna ställt upp kommer att krävas en
mer decentraliserad utgångspunkt vid utveckling av miljövänliga fiskemetoder. Fiskerisektorn
måste också involveras mer vid utformning av de regler som ska gälla.
Vidare sägs i slutsatserna att det krävs att de regler som gäller för fisket förenklas, fisket förändras
och att de långsiktiga effekterna av miljövänliga fiskemetoder ska analyseras när det gäller de
ekologiska, ekonomiska och sociala effekterna.
Rådsslutsatserna ska nu ligga till grund för de förslag som kommissionen senare kommer att
presentera om miljövänliga fiskemetoder.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Clara Tamm
Departementssekreterare
08 - 405 11 20
Nyckelord: 26325 EU Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-17
Jordbruksdepartementet

Djursjukdataregistret utreds

Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson får i uppdrag att undersöka hur dagens
djursjukdataregister fungerar och lämnar förslag till förbättringar. Det beslutade regeringen vid
dagens sammanträde.
Bakgrunden är att enligt de regler som gäller ska veterinärer föra journal i direkt anslutning till
behandling av djur. Uppgifter från dessa journaler används av Jordbruksverket i ett
djursjukdataregister som används av djursjukvården och berörda myndigheter och organisationer.
Frågan om rapporteringen till registret är tillräcklig ska nu utredas och om det finns brister får
utredaren i uppdrag att lämna förslag på hur dessa kan åtgärdas.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Urban Johnson
Ämnesråd
08 - 405 11 37
Nyckelord: 26194 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-17
Jordbruksdepartementet

Pilotprojekt om lokal och regional samförvaltning av fisket
startas
Fiskeriverket får i uppdrag att leda och samordna minst fem pilotprojekt som syftar till lokal eller
regional förvaltning av fisket. Det beslutade regeringen vid sitt sammanträde idag. Av
pilotprojekten ska minst två vara i insjöar.
Lokala och regionala samförvaltningsmodeller skiljer sig ofta åt. Fiskeriverket ska därför vid valet
av pilotprojekt se till att varierande förutsättningar för lokal och regional förvaltning belyses.
Vidare ska utredas vilka uppgifter som ska lämnas till samförvaltning och vilka parter som ska ingå
i samarbetet.
- Fisket är en resurs som ska utnyttjas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Den regional och lokala
samförvaltningen är ett sätt för fiskerinäringen att tillsammans med andra parter som fritidsfiskare
och miljörörelsen ta ett ansvar för den gemensamma resursen, säger jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist.
Enligt regeringsbeslutet ska det vara en bred förankring i berörda områden för samförvaltningen.
Såväl i områden där det yrkesmässiga fisket dominerar som i andra områden.
Fiskeriverket bör utnyttja sina möjligheter att fördela kvoterade bestånd genom att principer för
fördelning utvecklas. Särkskild hänsyn ska tas till den regional utvecklingen och främjandet av
kustfisket.
Uppdraget ska genomföras och redovisas för utgången av år 2006.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Robin Rosenkrantz
Kansliråd
08 - 405 11 70
Nyckelord: 26135 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-17
Jordbruksdepartementet

Landsbygdens utvecklingskraft och tillväxt utreds
En parlamentarisk utredning med uppdrag att utarbeta en långsiktig strategi för den nationella
politiken för landsbygdsutveckling tillsätts. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde.
Strategin ska utgå från målen om en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling.
Utredningen ska med utgångspunkt från regeringens mål för ökad tillväxt och sysselsättning
identifiera hinder och möjligheter för företag på landsbygden.
- Nu tar vi ett samlat grepp om politiken för utveckling av landsbygden, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist. Möjligheten att kunna bo och verka på landsbygden blir allt viktigare. Jag
vill öka möjligheterna att med jordbruket som bas skapa förutsättningar för ett mer mångsidigt
företagande på landsbygden.
Enligt direktiven ska behovet av mångsidighet och utveckling av ny produktion inom såväl
livsmedelssektorn som andra områden övervägas. Särskilt ska natur- och kulturmiljöns betydelse
för landsbygdens utveckling ska beaktas.
I direktiven pekar regeringen vidare på de långsiktiga förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart
och etiskt försvarbart jordbruk. Konsumenternas efterfrågan på produkter med hög kvalitet och bra
säkerhet samt kraven på god djuromsorg, skyddet av miljön och hänsyn till den globala
utvecklingen ska vägas in i utredningens förslag.
En delrapport kommer att lämnas den 30 april 2005. Förslagen till långsiktig strategi ska utredning
redovisa i sitt slutbetänkande senast den 30 november 2006.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Ingrid Strömberg
Kansliråd
08 - 405 60 13
Nyckelord: 26112 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-11
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist inviger Djurskyddsmyndigheten i
Skara
Måndagen den 14 juni inviger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist den nya
Djurskyddsmyndigheten i Skara.
- Med den nya myndigheten sätter vi fokus på de viktiga djurskyddsfrågorna, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist inför besöket. En viktig uppgift för den nya myndigheten
blir att samverka med de olika intressenterna när det gäller djuromsorg. Det gäller såväl
djurskyddsorganisationer som jordbruket.
Program:
13.45 Besök på veterinärmuseet.
15.00 Invigning av Djurskyddsmyndigheten

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 25532 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-10
Jordbruksdepartementet

Renskötselmedalj till respekterad samekvinna
Aina Jonsson renskötare från Rans sameby i Västerbotten tilldelas regeringens renskötselmedalj För
omsorgsfull renvård, i guld av femte storleken. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde.
Aina Jonsson har arbetat länge in den praktiska renskötseln. Hon har sett utvecklingen från
nomadliv på 1930-talet till dagens högteknologiska företagande.
- När vi nu delar ut den första renskötselmedaljen på 20 år känns det rätt att ge den till en kvinna
som både finns i vardagen och bedriver renskötsel och har ett stort förtroende i det samiska
samhället, säger sameminister Ann-Christin Nykvist.
Aina Jonsson har genom mångårigt insatser främjat rennäringen. Hon sitter i sametinget sedan
starten för drygt tio år sedan och var också den första samiska ordföranden i samefonden. Hon är
respekterad i samesamhället och var under fem år den förste kvinnlige viceordföranden i Sveriges
Samers Riksförbund.
Renskötselmedaljen För omsorgsfull renvård i guld av femte storleken har delats ut vid två tidigare
tillfällen: 1980 till renägare Anders Åhrén och 1984 till renägaren Per Idevuoma.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 25359 Demokrati och mänskliga rättigheter Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-06-02
Jordbruksdepartementet

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist besöker Ungern
Torsdagen den 3 juni och fredagen den 4 juni besöker jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
Ungern.
På programmet står möten med den ungerske jordbruksministern Imre Németh och det ungerska
parlamentets jordbruksutskott för att diskutera situationen för det ungerska jordbruket efter
EU-inträdet samt den gemensamma jordbrukspolitiken. Vid dessa möten kommer Ann-Christin
Nykvist dessutom att ta upp den svenska synen på djurtransporter.
Klockan 17:30 på torsdagseftermiddagen kommer hon att besöka Raul Wallenberg-monumentet
och Anna Lindhs minnessten där hon kommer att lägga ned blommor.
En pressträff äger rum på jordbruksministeriet, Kossuth Lajos tér 11, kl. 15:30 på torsdagen.

KONTAKT

Joakim Kellner
Politisk sakkunnig
08 - 405 40 81
070 - 694 85 94
Nyckelord: 24636 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-05-27
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist medverkar vid prestigefylld
kocktävling
Fredagen den 28 maj går den svenska finalen av Bocuse d´or av stapeln i Kungsträdgården i
Stockholm. Den svenska representanten för världsmästerskapen i matlagning ska utses.
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer att följa tävlingen från kl. 16.30 i kocktältet.
Därefter, kl. 18.00, koras vinnaren på stora scenen i Kungsträdgården där Ann-Christin Nykvist
deltar.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 24173 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-05-25
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist inviger Fiskeriverkets
kustlaboratorium i Öregrund
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist inviger Fiskeriverkets kustlaboratoriums nya lokaler i
Öregrund onsdagen den 26 maj kl.13.00. Det nya laboratoriet är inrymt i Öregrunds gamla skola.
De nya lokalerna ger Fiskeriverket en tydligare profil i Östersjöns kustområden och samtidigt
förbättrar möjligheter att effektivt handha aktuella fiske- och miljöfrågor.
För ytterligare information kontakta Fiskeriverkets kustlaboratorium laboratoriechef Magnus
Appelberg
0173-464 60.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 23885 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-05-24
Jordbruksdepartementet

Sverige stödjer EU:s offensiv i WTO:s
jordbruksförhandlingar
- Vi har länge drivit de frågor som EU nu går på offensiven kring i WTO:s jordbruksförhandlingar.
EU erbjuder sig att fasa ut samtliga exportstöd under förutsättning att exportkrediter,
livsmedelsbistånd och statshandelsföretag också omfattas och att ett balanserat slutresultat kan
uppnås.
Det sa jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på en lunch med EU:s jordbruksministrar under
måndagen.
- EU:s offensiv innebär att andra aktörer som USA och de mest utvecklade u-länderna G-20 nu har
bollen. Genom att gå på offensiven vinner vi våra handelspartners förtroende inte minst de mest

utsatta u-länderna som enligt EU:s initiativ inte behöver sänka sina tullar.
- Genom det jordbrukspolitiska beslutet i juni förra året har vi i EU skaffat oss ett bra läge för att gå
på offensiven i WTO:s jordbruksförhandlingar. Den reform som nu genomförs inom EU gör att vi
minimerar de handelsstörande stöden och öppnar för en liberalisering av handeln med
jordbruksprodukter. Det gynnar alla inte minst utvecklingsländerna.
- Bilaterala förhandlingar som de med Mercosur kan aldrig ersätta de avtal som uppnås inom WTO
men kan ses som ett komplement. Det är tillfredsställande att bud nu har utbytts i
Mercosurförhandlingarna och vi kommer nu att analysera detta noga.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 23870 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-05-24
Jordbruksdepartementet

Regionala rådgivande nämnder inrättas inom EU:s
fiskeripolitik
Sju regionala rådgivande nämnder inrättas med företrädare från fiskesektorn och andra intressenter.
Nämnderna ska lämna yttranden och rekommendationer om fisket till medlemsstaterna och
kommissionen.
Det kom EU:s fiskeministrar överens om när de sammanträdde idag i Bryssel.
- Nämnderna är ett sätt att öka fiskesektorns ansvar för ett hållbart fiske samtidigt som andra
intressen får ett inflytande över de råd som ministrarna bygger sina beslut på, säger
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
- Jag välkomnar särskilt den öppenhet som de rådgivande nämnderna ska arbeta med.
Den politiska överenskommelsen innebär att nämnder inrättas för Östersjön, Medelhavet, Nordsjön,
vatten i nordväst, vatten i sydväst, pelagiska bestånd och för fiske på internationellt vatten.
Nämndernas ska arbeta med stor öppenhet. Det innebär att mötena både i generalförsamlingen och
verkställande kommittén ska vara öppna för allmänheten. Verkställande kommitténs möten kan
vara stängda endast om så beslutas vid exceptionella tillfällen.
Öppenheten innebär också att skriftliga yttranden och rekommendationer som nämnderna tar fram
ska vara offentliga.
Två tredjedelar av representanterna i nämnderna ska komma från fiskesektorn. Dit räknas till
exempel fartygsägare och beredningsindustrin.
En tredjedel ska komma från andra intressenter bland andra miljöorganisationer, företrädare för
vattenbruket, konsumentorganisationer och sport- och fritidsfiskare.
Nämnderna kommer i en startfas att delvis finansieras med allmänna medel. En utvärdering ska

också göras av nämndernas arbete efter tre år.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Anna Larson
Departementssekreterare
08-405 12 41
070-519 02 61
Nyckelord: 23840 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-05-18
Jordbruksdepartementet

Konsumenternas trygghet i Europa ökar
Ett regelverk om samarbete mellan nationella konsumentmyndigheter inom EU
är i princip klart. Det blev resultatet när EU:s konsumentministrar
sammanträdde idag i Bryssel. Det enda som återstår är det formella beslutet i
rådet.
- Genom regelverket ökar svenska konsumenters trygghet att handla i andra EU-länder. Ett
samarbete mellan konsumentmyndigheter när det gäller gränsöverskridande handel är ett kraftfullt
verktyg för konsumenterna i hela EU, sade konsumentminister Ann-Christin Nykvist vid en
pressträff efter rådsmötet.
- För att konsumenterna ska få förtroende för den inre marknaden krävs regler som ger ett starkt
konsumentskydd. Men det räcker inte, reglerna måste också efterlevas.
För att ytterligare stärka skyddet för de Europeiska konsumenterna har rådet och parlamentet enats
om en förordning om samarbete mellan nationella konsumentmyndigheter. Syftet med samarbetet
mellan konsumentmyndigheterna i EU är att möjliggöra effektivare övervakning och ingripanden
mot gränsöverskridande överträdelser av lagar som skyddar konsumenternas ekonomiska intressen.
Enligt förordningen kommer det svenska Konsumentverket att kunna begära att en
marknadskontrollerande myndighet i ett annat medlemsland vidtar åtgärder för att komma tillrätta
med problem som drabbar svenska konsumenter och vice versa.
I förordningen slås också fast att det ska finnas nationella myndigheter samtidigt som
medlemsstaternas olika system beaktas. Dessa nationella tillsynsmyndigheter ska sedan bilda ett
nätverk som täcker hela den inre marknaden.
En politisk överenskommelse om ett direktiv om otillbörliga affärsmetoder blev också klar.
Sverige och Danmark röstade mot förslaget eftersom vi bara kunde få garantier för att kunna
behålla strängare nationella regler under en övergångsperiod.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Yvonne Stein
Kansliråd
08-405 39 86
070-681 49 86
Malin Öberg
Politiskt sakkunnig
08-405 10 48
070-600 50 42
Nyckelord: 23540 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Modemkapningar ett gemensamt Europeiskt problem
- Jag har idag föreslagit att EU-kommissionen ska undersöka omfattningen av problemet med
modemkapningar i EU-länderna. Resultatet ska sedan utgöra grunden för en diskussion om behovet
av gemensamma åtgärder. Vi måste lösa det här problemet så att vi kan upprätthålla förtroendet för
Internet och e-handel inom unionen.
Det sade konsumentminister Ann-Christin Nykvist när det som kallats vår tids största
konsumentproblem, modemkapningar, idag på svenskt initiativ diskuterades på rådsmötet med EU:s
konsumentministrar.
Den svenska regeringen har den senaste tiden tagit en rad initiativ för att komma åt problemet med
så kallade modemkapningar och mer traditionella bluffakturor.
I början av januari genomfördes en träff med olika aktörer som berörs av problemet. Myndigheter,
organisationer, konsumentvägledare, konsumentorganisationer och företag fick möjligheter att för
Ann-Christin Nykvist beskriva hur man såg på problemet och vilka åtgärder man var beredd att
vidta. Ann-Christin Nykvist beskrev på mötet regeringens åtgärder.
Efter det mötet har en särskild utredare fått i uppgift att se över lagstiftningen på området och
föreslå skärpningar. Ann-Christin Nykvist genomför nu träffar med de aktörer som kan påverka
utvecklingen för att på det sättet täppa till de luckor som finns i regelverket. Ytterligare nationella
åtgärder planeras.
- Genom att arbeta både nationellt och inom EU kommer vi att kunna lösa detta omfattande
problem för konsumenterna. Jag är glad över att vi nu har fört upp frågan på EU-nivå så att vi vid
sidan om de omfattande nationella åtgärderna kan arbeta tillsammans med de andra
medlemsländerna.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Carin Wahren

Ämnessakkunnig
08-405 43 87
Malin Öberg
Politiskt sakkunig
08-405 10 48
070-600 50 42
Nyckelord: 23524 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist på ministerrådsmöte på Irland:
- Jag välkomnar att EU nu tar initiativet i WTO:s jordbruksförhandlingar. Vi
har från svensk sida länge drivit detta.
Vid mötet med EU:s jordbruksministrar på Irland har idag de pågående WTO-förhandlingarna
diskuterats. I måndags presenterade jordbrukskommissionären Frans Fischler och
handelskommissionären Pascal Lamy ett inspel i det nu mycket känsliga förhandlingsläget.
I den centrala jordbruksfrågan säger kommissionärerna att EU är redo att fasa ut samtliga
exportstöd under förutsättning att andra WTO-partners gör liknande åtaganden.
- Nu sätter EU press på övriga i-länder att kraftiga sänka handelsstörande stöd. Vi utnyttjar därmed
det förhandlingsutrymme som förra årets reform av den gemensamma jordbrukspolitiken givit oss.
- Det är avgörande att övriga i-länder också reformerar sin jordbrukspolitik så att EU:s
livsmedelssektor inte utsätts för konkurrensnackdelar och u-ländernas möjligheter att konkurrera
förbättras.
Initiativet öppnar också för att de mest sårbara u-länderna inte ska behöva sänka sina tullar i denna
förhandlingsrunda. Detta sätter i sin tur press på de mer utvecklade u-länderna som Brasilien och
Indien att gå med på att öppna sina marknader.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 22962 EU Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist möter ungdomar från hela landet om

den samiska kulturen
Sameminister Ann-Christin Nykvist möter den 12 maj omkring 500
högstadieungdomar och lärare från Kiruna i norr till Ljungby i söder. Syftet
med arrangemanget är att ungdomarna ska lära sig mer om Sápmi och det
samiska samhället.
TID OCH PLATS

Kl. 09.00-17.00.
Obs! Kl. 09.45 genomförs en pressträff med Ann-Christin Nykvist och Lars-Anders Baer i Aula
Magna.
Plats: i och omkring Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm med inledning och avslutning i
Universitetets Aula Magna
Sammankomsten, som fått namnet Same, Same-träffen, sker i och omkring Naturhistoriska
Riksmuseet i Stockholm med inledning och avslutning i Universitetets Aula Magna. Sametingets
styrelseordförande Lars-Anders Baer deltar också under dagen.
Under träffen får elever möjlighet att lära sig mer om den samiska kulturen genom att uppleva, se
och prova på.
Träffen den 12 maj är en del av det skolprojekt som inleddes med informationstidningen Same,
same-but different. Den distribueras till högstadieskolor runt om i landet. Idag har runt 500
högstadieskolor beställt tidningen för att ha den i undervisningen och som inspirationsmaterial för
grupparbeten och studiedagar.
Same, Same-träffen utgör en del av regeringens nationella informationssatsning om samer och
samisk kultur som är inne på sitt avslutande år.
Lista över skolor som deltar bifogas längst ned i detta pressmeddelande.
Information om Same, Same-träffen:
Datum 12 maj
Tid 09.00-17.00
09.00 startar invigningen
Plats Invigningen är i Aula Magna, Stockholms universitet. Övriga aktiviteter är i och bredvid
Naturhistoriska Riksmuseet.
Några exempel på stationer som deltagarna får besöka under dagen är:
· Ursprungsfolk i världen
· Jojk
· Slöjd i horn och trä
· Skolan förr i Sápmi
· Traditionella samiska näringar
· Identitet och attityd
Pressträff Kl. 09.45-10.30 med Ann-Christin Nykvist och
Lars-Anders Baer i Aula Magna
Pressinformation Hämtas i receptionen i Aula Magna
Mer information finns på Jordbruksdepartementets webbsida, www.jordbruk.regeringen.se.
Titta under ikonen Samer.

Nedan följer en lista på vilken eller vilka skolor som kommer från ert område.
Postort Skola
Ekerö Ekebyhovskolan
Gnosjö Bäckaskolans högstadieskola
Göteborg Kärralundsskolan
Kiruna Bergaskolan
Kiruna Högalidskolan
Kiruna Högalidskolan, Sameintegrerat
Kumla Vialundskolan
Kungsängen Källskolan
Lindesberg Stadsskogsskolan
Linköping Berzeliusskolan
Ljungby Kungshögsskolan
Ljusdal Friskolan Vintergatan
Ljusdal Stenhamreskolan
Malmberget Tallbackaskolan
Mora Morkarlby Skola
Möja Möja skola
Norberg Centralskolan
Nykvarn Björkestaskolan
Nyköping Långbergsskolan
Pajala Centralskolan
Sigtuna Sigtunaskolan Humanistiska läroverket
Skärholmen Kunskapsskolan i Skärholmen
Sollentuna Helenelundsskolan
Sollentuna Sollentuna Musikklasser
Sollentuna Turebergsskolan
Sätila Skogsbrynets skola
Södertälje Soldalaskolan
Södertälje Brunnsängskolan
Södertälje Vatt-Annas skola
Södertälje Rosenborgskolan
Tierp Centralskolan
Tärnaby Skytteanska skolan
Umeå Västangårds skola
Umeå Umeå Waldorfskola
Uppsala Brantingsskolan
Uppsala Kvarngärdesskolan
Uppsala Dalbyresursskola
Uppsala Sävjaskolan
Uppsala Tunabergsskolan
Vallentuna Vallentuna friskola
Vikbolandet Vikbolandsskolan
Värmdö Hemmestaskolan
Älvsjö Jorielskolan
Örebro Karl Johans Skola
Överkalix Strandskolan

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare

Karin Kvarfordt
Ämnessakkunnig
08-405 46 44
Nyckelord: 22518 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist talar på Hyresgästföreningens
seminarium
Tisdagen den 4 maj deltar Konsumentminister Ann-Christin Nykvist i Hyresgästföreningens
seminarium om bostadsbyggande och konkurrens.
Seminariet pågår från kl. 09.30-15.30 och Ann-Christin Nykvist talar
kl. 14.30. Plats för evenemanget är Clarion Hotel, Ringvägen 98.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 22126 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist inledningstalar på
Konsumentdagarna
Tisdagen den 4 maj inledningstalar Konsumentminister Ann-Christin Nykvist under
konsumentdagarna.
Konsumentdagarna arrangeras av konsumentvägledarnas förening i samarbete med
Konsumentverket och pågår den 3-5 maj. Plats för evenemanget är Hasseludden och Ann-Christin
Nykvist talar kl. 09.30.

KONTAKT

Ann-Christin Nykvist
Nyckelord: 22124 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist inviger det nya
Fiskesekretariatet
Onsdagen den 5 maj inviger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist Fiskesekretariatet som har till
uppgift att driva på arbetet för ett hållbart fiske.
Invigningen av Fiskesekretariatet kommer att äga rum på City Conference Center, Norra latin, rum
251. Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer att hålla ett anförande i anslutning till
styrelseordförande Stefan Nyströms öppnande av invigningen kl. 11.00.
Med hjälp av information och lobbyarbete ska Fiskerisekretariatet medverka till att förändra
fiskeripolitiken i EU och internationellt. Bakom sekretariatet står Svenska Naturskyddsföreningen
SNF, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund och Världsnaturfonden, WWF. Den svenska
regeringen stöder sekretariatet ekonomiskt.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 22120 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist medverkar i seminarium om
utvidgningen och livsmedelsproduktionen
Tisdagen den 4 maj deltar jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist i ett seminarium på temat Utvidgningens konsekvenser för
livsmedelsproduktionen och konsumenterna.
Seminariet är en del av Information Rosenbads seminarieserie om utvidgningen av EU fem dagar
om utvidgningen.
Övriga medverkande är Maria Donis Vd för Svensk Fågel, Therese
Erneskog ordförande för LRF-ungdom och Gert Klötzke lagledare för Kocklandslaget.
Samtalsledare är skådespelaren Johan Paulsen.
Seminariet genomförs i Rosenbads konferenscenter mellan 13.00 och 14.30. Ann-Christin Nykvist
inledningstalar klockan 13.00.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 22119 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Hästen en del av jordbrukspolitiken
- Den nya jordbrukspolitiken kommer att få stor betydelse för hästsektorn. Genom ett enhetligt stöd
till all betesmark kommer hästen i betydligt större utsträckning än idag att likställas med
jordbrukets djur i övrigt.
Det sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist när riksdagen idag debatterade regeringens
handlingsplan för hästsektorn.
- Hästen är redan idag en del av jordbrukspolitiken. Sammantaget ges inom ramen för miljö- och
landsbygdsprogrammet stöd till hästar och hästföretag med åtminstone 50 miljoner kronor per år.
Stödet ges bland annat till bevarande av betesmarker och slåtterängar och projekt för utveckling av
landsbygden.
- För att ytterligare ta vara på den utvecklingspotential som finns inom hästsektorn har Statens
jordbruksverk fått i uppdrag att kartlägga omfattningen av hästföretagandet och hur den
gemensamma jordbrukspolitiken påverkar förutsättningarna för hästverksamhet.
- Det finns en stor potential för att utveckla nya hästföretag som ger människor möjlighet att bo
kvar eller flytta från stad till landsbygd och verka aktivt i bygder där sysselsättningsmöjligheterna
är begränsade.
- De som uttrycker besvikelse över att regeringen bara lade fram en skrivelse om hästpolitiken inser
inte att vi genom handlingsplanen skapar en bra grund för en fortsatt utveckling av sektorn.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 22067 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Småskalig livsmedelsförädling ska underlättas
- Det är viktigt att underlätta och främja småskalig livsmedelsförädling. Jordbrukare och
landsbygdsföretagare ska kunna utveckla sina företag för att värna om och skapa ny sysselsättning
på landsbygden.

Det säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om att Livsmedelsverket idag fick regeringens
uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket utreda och komma med förslag till hur lokal
livsmedelsförädling ska främjas.
- Genom uppdraget skapar vi förutsättningar för att ytterligare stödja lokal livsmedelsförädling. Det
gäller i stor utsträckning att ta bort hinder och underlätta för de småskaliga producenterna.
I uppdraget ingår att följa upp åtgärderna inom det pågående miljö- och landsbygdprogrammet och
lägga förslag som ytterligare kan stärka förutsättningarna för lokal livsmedelsförädling. Redan idag
riktas åtgärder till projekt och företag som bedriver småskalig livsmedelsförädling.
Det finns erfarenheter från projekt som pågår. Några exempel är mat som utvecklingskraft,
Eldrimner i Jämtland och den verksamhet som bedrivs inom ramen för ALMI Gotland.
Myndigheterna ska i sitt arbete dra nytta av de erfarenheter som dragits i dessa projekt.
Uppdraget ska bedrivas i dialog med berörda myndigheter och andra intressenter och redovisas
senast den 31 januari 2005.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Jenny Holm
Dep. sekreterare
08-405 23 96
070-519 02 35
Nyckelord: 22047 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Nationellt stöd till norrlandsjordbruket höjs
Stödbeloppen för mjölk i stödområde ett höjs med två öre per kilo och för getter med 78 kronor per
get. Beloppet för suggor i stödområde ett, två och tre höjs med cirka 200 kronor per sugga.
Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde när man ändrade i norrlandsförordningen för
jordbruksprodukter. Förordningsändringen träder i kraft den 15 juni 2004 och de höjda
stödbeloppen kommer att gälla retroaktivt från den 1 januari 2003.
EU-kommissionen beslutade den 30 mars att ge den svenska regeringen möjlighet att höja
stödbeloppen.
- När nu EU gett klartecken för att öka beloppen känns det viktigt att snabbt genomföra åtgärderna,
säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Det nationella stödet till det norrländska jordbruket
är ett viktigt instrument för att behålla ett jordbruk i hela Sverige.
Det nationella stödet till norra Sverige är en del av Sveriges undantag som blev ett resultat av
anslutningsförhandlingarna. Sverige ansökte i juli 2002, efter beslut i budgetpropositionen, om att
Kommissionen skulle tillåta Sverige att höja vissa av stödbeloppen till jordbruket i norra Sverige.
Stödområde ett omfattar i princip Norr- och Västerbottens inland samt västra Jämtlands län.

Stödområde två och tre omfattar resten av Jämtlands län, västra Dalarna, nordvästra Värmland samt
stora delar av resten av Norrlands kustland och inland.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Anna Hedberg
Dep. sekreterare
08-405 38 53
Jenny Wennhall
Hovrättsassessor
08-405 11 10
Nyckelord: 22042 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Utbildningsprojekt om samer på högstadiet får en halv
miljon kronor
Gällivare kommun beviljas en halv miljon kronor som en del av nationell finansiering för
EU-projektet Kulturkraft med inriktning på integrering av olika kulturer med tyngdpunkt på
samiska frågor på högstadieskolan. Det fattade regeringen beslut om vid dagens sammanträde och
det är en del av regeringens nationella informationssatsning om samer och samisk kultur.
Projektet ska genomföras i nära samarbete med Sameskolstyrelsen och i samverkan med högstadiet
Sjöparkskolan, Sameskolan och företagare i Gällivare kommun.
Det är viktigt att söka nya vägar för att komma till rätta med kunskapsbristen om samiska frågor
inom skolan. Projektet andas optimism och framtidstro och vill föra samman flera kulturer och
verka nyskapande och brobyggande på så sätt, säger jordbruks- och sameminister Ann-Christin
Nykvist.
Regeringens bedömning är att projektet långsiktigt kan bidra till ökat förtroende mellan samer och
icke-samer så att det kan förebygga och motverka diskriminering och mildra kulturella
motsättningar.
Projektet Kulturkraft löper på två år och har en totalbudget på
1,5 miljoner kronor. Det mesta av stödet kommer från EU:s strukturfond Mål 1-Sápmi norra.
Bakgrunden till informationssatsningen är bristen på kunskap och information om samerna hos det
svenska folket. Målet är att kunskapen om samerna som Sveriges urbefolkning och samisk kultur
ska öka i hela landet.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nils-Henrik Sikku
Ämnessakkunnig
08-405 19 01
070-519 02 47
Nyckelord: 22035 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Utbildningsprojekt om samer på högstadiet får en halv
miljon kronor
Gällivare kommun beviljas en halv miljon kronor som en del av nationell finansiering för
EU-projektet Kulturkraft med inriktning på integrering av olika kulturer med tyngdpunkt på
samiska frågor på högstadieskolan. Det fattade regeringen beslut om vid dagens sammanträde och
det är en del av regeringens nationella informationssatsning om samer och samisk kultur.
Projektet ska genomföras i nära samarbete med Sameskolstyrelsen och i samverkan med högstadiet
Sjöparkskolan, Sameskolan och företagare i Gällivare kommun.
Det är viktigt att söka nya vägar för att komma till rätta med kunskapsbristen om samiska frågor
inom skolan. Projektet andas optimism och framtidstro och vill föra samman flera kulturer och
verka nyskapande och brobyggande på så sätt, säger jordbruks- och sameminister Ann-Christin
Nykvist.
Regeringens bedömning är att projektet långsiktigt kan bidra till ökat förtroende mellan samer och
icke-samer så att det kan förebygga och motverka diskriminering och mildra kulturella
motsättningar.
Projektet Kulturkraft löper på två år och har en totalbudget på
1,5 miljoner kronor. Det mesta av stödet kommer från EU:s strukturfond Mål 1-Sápmi norra.
Bakgrunden till informationssatsningen är bristen på kunskap och information om samerna hos det
svenska folket. Målet är att kunskapen om samerna som Sveriges urbefolkning och samisk kultur
ska öka i hela landet.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nils-Henrik Sikku
Ämnessakkunnig
08-405 19 01
070-519 02 47
Nyckelord: 21991 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Avvecklingen av tobaksstödet för långsam
Efter långa och intensiva förhandlingar träffade EU:s jordbruksministrar på torsdagsmorgonen en
politisk överenskommelse om den framtida jordbrukspolitiken för tobak, bomull, olivolja och
humle.
Sverige har sedan länge varit starkt kritiskt till att stöd lämnas för odling av tobak då detta är
förkastligt ur ett folkhälsoperspektiv. Dessutom undergrävs det förebyggande arbetet mot
tobakskonsumtion. Den svenska förhandlingslinjen har därför varit att stödet till tobaksodling ska
avskaffas.
- Beslutet går i rätt riktning, men tyvärr var det inte tillräckligt långtgående för att vi skulle kunna
acceptera det. Vi ansåg att stödet till produktionen av denna hälsovådliga gröda skulle upphöra
betydligt snabbare än vad som nu blir fallet, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Beslutet som fattades innebär att så mycket som 60 procent av stödet även i fortsättningen kommer
att vara ett direkt bidrag till produktionen av tobak. Resterande andel ges som ett inkomststöd. Först
år 2011 kommer man nå full frikoppling då de kopplade stöden görs om till ett
omstruktureringsstöd.
Inte heller när det gäller stödet till bomullsproduktionen går beslutet tillräckligt långt. Endast 65
procent frikopplas från produktionen.
- Bomull är en viktig gröda för många fattiga länder i tredje världen och vi eftersträvade ett beslut
som skulle ha ökat möjligheterna för dessa länder att konkurrera på världsmarknaden på rättvisa
villkor, säger Ann-Christin Nykvist.
I beslutet ingår även reformer av stöd till olivolja och humle.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Fredrik Odelram
Dep. sekreterare
08-405 28 68
070-267 91 23
Nyckelord: 21893 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Ungdomar från Kiruna i norr till Ljungby i söder möter den
samiska kulturen
TID OCH PLATS

Datum: 12 maj
Tid: 9.00-17.00, 9.00 startar invigningen
Plats: Invigningen är i Aula Magna, Stockholms universitet
Övriga aktiviteter är i och bredvid Naturhistoriska Riksmuseet
Pressträff: 9.45-10.30 i Aula Magna
Pressinformation: Hämtas i receptionen i Aula Magna
Den 12 maj, kl. 9.00-17.00, möts omkring 500 högstadieungdomar och lärare från hela landet för att
lära sig mer om Sápmi och det samiska samhället. Sammankomsten, som fått namnet Same,
Same-träffen, sker i och omkring Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm med inledning och
avslutning i Universitetets Aula Magna. Sameminister Ann-Christin Nykvist och Sametingets
styrelseordförande Lars-Anders Baer deltar under dagen. Träffen är för övrigt årets största
evenemang för Jordbruksdepartementet.
Under träffen får elever från hela Sverige möjlighet att lära sig mer om den samiska kulturen genom
att uppleva, se och prova på. Några exempel på stationer som deltagarna får besöka under dagen är:
- Ursprungsfolk i världen
- Jojk
- Slöjd i horn och trä
- Skolan förr i Sápmi
- Traditionella samiska näringar
- Identitet och attityd
Träffen den 12 maj är en del av det skolprojekt som inleddes med informationstidningen Same,
same-but different. Den distribueras till högstadieskolor runt om i landet. Idag har runt 500
högstadieskolor beställt tidningen för att ha den i undervisningen och som inspirationsmaterial för
grupparbeten och studiedagar.
Same, Same-träffen utgör en del av Regeringens nationella informationssatsning om samer och
samisk kultur som är inne på sitt avslutande år.
Mer information hittar du via länkarna i högerspalten.
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Inget beslut om djurtransporter i EU
- Det fanns ingen möjlighet att förbättra djurskyddet. Motsättningarna i synen på djurtransporter var
för stora.
Det är jordbruksminister Ann-Christin Nykvists första kommentar till att EU:s jordbruksministrar
sent på tisdagskvällen inte kunde enas om nya regler för djurtransporter inom unionen.
- Genom vårt agerande tillsammans med en grupp med progressiva länder lyckades vi förhindra ett
dåligt beslut. Det förslag som det irländska ordförandeskapet lagt fram inför mötet var oacceptabelt.
- Vi har i förhandlingarna drivit en bortre gräns på åtta timmar men ordförandeskapets förslag var
inte i närheten av det. I förslaget fanns ingen maximal transporttid och förslagen om utrymmen för
djuren var för dålig.
Det förslag som ordförandeskapet hade lagt fram inför mötet innebar för alla transporter av
nötkreatur en transporttid på först nio timmar sedan två timmars vila på fordonet därefter nio
timmar transport och tolvtimmars vila på fordonet eller avlastat. Detta skulle sedan kunna upprepas
ett obegränsat antal gånger.
Motsvarande tider skulle också gälla för gris. Men med kravet att djuren vid varje vila skulle vara
kvar på fordonet.
- Om vi ska kunna skapa trovärdighet för EU:s gemensamma jordbrukspolitik krävs att vi också tar
ansvar för djurens välfärd genom rimliga transporttider.
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Den svenska fiskerikontrollen utreds
Ekonomistyrningsverkets generaldirektör har idag fått regeringens uppdrag att utvärdera den
svenska fiskerikontrollen.
Utredaren ska analysera myndigheternas effektivitet, flexibilitet, resursutnyttjande och
kostnadseffektivitet. Utifrån den kartläggningen ska förslag tas fram på hur resurserna bättre kan
tillvaratas för att stärka den nationella fiskerikontrollen.
Utredaren ska vid behov föreslå förändringar av kontrollorganisationen och åtgärder för att öka
effektiviteten och samverkan mellan berörda myndigheter.

- Jag ser fram mot att få ta del av utvärderingen och de förslag till
förbättringar som utredare kommer fram till, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist. Nu får vi en möjlighet att se om den svenska fiskerikontrollen bedrivs på ett
så effektivt sätt som möjligt.
Det var i samband med att regeringen den 20 september 1999 beslutade att överföra
kvalitetskontrollen till Kustbevakningen som man också beslutade att fiskerikontrollen skulle
utvärderas 2004.
Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2004.
Yvonne Gustavsson har tidigare varit statssekreterare på bland annat Försvarsdepartementet.
Hon nås på telefon 08-690 45 60.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
Nyckelord: 18547 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-04-19
Jordbruksdepartementet

Jordbrukspolitik för tillväxt och hållbar utveckling
· Jordbruksstöden ska inte vara produktionskopplade
· 400 miljoner satsas på miljö- och landsbygdsutveckling
· Dieselskatten för jordbrukets arbetsmaskiner sänks från och med den 1 januari 2005
· 30 miljoner satsas på att förmedla mervärden i svensk mat
· Jordbruksreformen genomförs 2005
Det är huvudinnehållet i den överenskommelse den socialdemokratiska regeringen idag har gjort
med Vänsterpartiet och Miljöpartiet om hur införandet av EU:s jordbrukspolitik ska gå till i
Sverige.
- Överenskommelsen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet stärker det svenska lantbrukets
konkurrenskraft, samtidigt som den möjliggör ett lantbruk i hela Sverige och värnar viktiga
miljövärden, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Ett konkurrenskraftigt lantbruk är en
förutsättning för en stark livsmedelsindustri och en levande landsbygd.
Grunden för uppgörelsen är den reform som EU:s jordbruksministrar fattade beslut om i juni förra
året. Inriktningen av reformen är att direktstöden till olika former av jordbruksproduktion omformas
till ett frikopplat gårdsstöd. Istället för att låta bidragssystemen styra ska produktionen orienteras
mot det som konsumenterna efterfrågar. Samtidigt ska den kostsamma överproduktionen begränsas.
- Reformen är ett första steg för att modernisera EU:s jordbrukspolitik. Konsumenterna får nu en
möjlighet att genom sina val styra inriktningen på produktionen. Genom ökade stöd till miljö- och
landsbygdsutveckling får vi också möjlighet att satsa på öppna landskap och kultur- och
miljövärden. Nästa steg är att inom WTO öka frihandeln och få bort tullar och exportstöd.
Dagens överenskommelse innebär att stöden frikopplas från produktionen fullt ut med ett undantag.

Bidragen för handjur inom nötköttsproduktionen kopplas till 75 procent. Partierna är också överens
om att frikopplingen ska genomföras som en blandmodell där viss del läggs ut som ett grundbelopp
på arealen och viss del bygger på den produktion man haft under tidigare år på gården. Ett basstöd
till naturbetesmarker införs också genom reformen.
- Detta är en åtgärd som är av oerhörd vikt för biologisk mångfald, säger Åsa Domeij, Miljöpartiets
jordbruksförhandlare. I kombination med det utökade stödet till bland annat slåttermarker kommer
det att bidra till överlevnad för många idag hotade växtarter.
De tre partierna är överens om att 400 miljoner per år ska användas för att stärka miljö- och
landsbygdsprogrammet. En del av pengarna är EU-medel som förts över från direktstöd till så
kallade LBU-medel. Det innebär att medlen ska användas för miljöförbättrande åtgärder och inte
administration som tidigare föreslagits. Utöver det ökas den nationella medfinansieringen med
återförda handelsgödselskatter. Dessutom förbättras förutsättningarna för lantbruk i Norrland och
skogs- och mellanbygder.
Dieselskatten för jordbrukets arbetsmaskiner sänks från och med den
1 januari 2005. Syftet är att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Andra miljöskatter
kommer att höjas i motsvarande grad.
I överenskommelsen ingår också att 30 miljoner kronor av direktstöden används för att förmedla
mervärden i svensk mat. Det är möjligt genom att utnyttja ett begränsat så kallat nationellt kuvert.
Man är också överens om att Sverige bör tillförsäkra sig möjligheten att utöka detta kuvert utifrån
ett bedömt behov 2007.
- Svensk mat ska stå för god kvalitet, hög djuromsorg och god miljöhänsyn. Vi ser att detta kommer
att vara möjligt med denna reform, säger vänsterpartiets jordbruksförhandlare.
Reformen genomförs 1 januari 2005.
För ytterligare information läs Faktablad samt Frågor och svar kring uppgörelsen om MTR på
www.regeringen.se.
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Inbjudan till presskonferens Överenskommelse om det
svenska genomförandet av EU:s jordbruksreform
Ni inbjuds till presskonferens idag kl.15.00.
Där kommer en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet om det svenska genomförandet av EU:s jordbruksreform att presenteras.
Förutom jordbruksminister Ann-Christin Nykvist deltar på presskonferens Åsa Domeij från
Miljöpartiet och Sven-Erik Sjöstrand från Vänsterpartiet.

Plats: Pressrummet Rosenbad
Ta med presslegitimation.
Presskonferensen direktsänds på: www.regeringen.se.
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Ann-Christin Nykvist talar på Sveriges Hotell- och
Restaurangföretagares årsmöte
Måndagen den 19 april talar jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist på Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares årsmöte.
Årsmötet äger rum på Rival, Mariatorget och öppnas kl. 10.00. Ann-Christin Nykvist talar kl. 13.15
på temat #Måltid och politik#.
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Ann-Christin Nykvist delar ut Årets Exportpris 2004
Tisdagen den 20 april deltar jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist i Exportdagen för att dela ut Årets Exportpris 2004.
Exportdagen hålls i Näringslivets Hus, Industrisalen och tiden för utdelningen av Årets Exportpris
kommer att vara kl. 11.40.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 16938 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2004-04-15
Jordbruksdepartementet

Rennäringen får ökat stöd i budgeten
Pristillägget på renkött höjs. Det blir möjligt genom att anslaget för rennäringens främjande höjs för
innevarande år i vårpropositionen med tio miljoner.
Pristillägget halverades hösten 2003 från nio kronor per kilo på vuxen ren och 14,50 kronor på kalv.
Anledningen till det var en gynnsam prisutveckling på marknaden för renkött och att anslaget också
måste räcka till andra angelägna ändamål.
Efter sänkningen har priset på renkött sjunkit vilket motiverar en höjning av anslaget i vårbudgeten.
- Det känns bra att nu kunna återställa pristillägget på renkött. Den prissänkning som kom efter
beslutet om halvering tyder på att marknaden för renkött inte fungerar bra, säger Ann-Christin
Nykvist minister för same- och rennäringsfrågor.
- Vi får nu se över om det finns åtgärder som kan vidtas för att se till att marknaden fungerar bättre.
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Ann-Christin Nykvist och Morgan Johansson skriver till
kommissionen om frukt och grönt
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist och folkhälsominister Morgan Johansson
har idag skrivit till EU-kommissionen om åtgärder för att reformera marknaden för frukt och
grönsaker.
- De åtgärder som vi föreslår skulle förbättra den globala hållbarheten. Lägre priser skulle leda till
ökad konsumtion av frukt och grönsaker, vilket i sin tur skulle leda till förbättrad hälsa för Europas
befolkning. Åtgärder som inriktas på att minska användning av gödnings- och bekämpningsmedel
m.m. kommer att bidra till en bättre miljö, medan en ökad marknadsanpassning leder till skapandet

av ekonomisk livskraftig produktion.
- Av hälsoskäl behöver konsumtionen av färsk frukt och färska grönsaker öka i de flesta av Europas
länder. Sverige anser därför att en reform av frukt- och grönsakssektorn bör inriktas på att
uppmuntra konsumtionen av dessa produkter. Det bästa sättet att göra detta skulle vara att avskaffa
de åtgärder inom marknadsordningen som håller priserna på en hög nivå.
- Sverige stödjer därför förslag som avskaffar exportbidragen och möjlighet till återköp av
produkter från marknaden s.k. intervention. Vi skulle välkomna förslag till producentorganisationer
för åtgärder för att förbättra effektiviteten hos producenterna och deras förmåga att konkurrera, att
höja kvaliteten på varorna samt minska negativa miljöeffekter.
- Vi anser också att stöd till bearbetade produkter kan reduceras och bör följa den generella
inriktningen inom den reformerade jordbrukspolitiken.
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Ann-Christin Nykvist talar på Fiskbranschens Riksförbunds
årsstämma
Tisdagen den 14 april talar jordbruks- och konsumentminister på Fiskbranschens Riksförbunds
årsstämma på Öckerö utanför Göteborg.
Stämman äger rum på Nimbus och öppnas klockan 13.00. Ann-Christin Nykvist talar i direkt
anslutningen till öppningen av stämman.
Stämman har i år temat #Hur ska vi på bästa sätt tillvarata havets resurser?#.
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Bluffakturor - ett gigantiskt konsumentproblem
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist på Konsumentverkets seminarium om bluffakturor
- Ett av vår tids största konsumentproblem. Vi står inför en utmaning som ni säkert har förstått att
jag tycker är mycket angelägen att anta och som engagerar mig.
- Vi behöver arbeta med åtgärder på bred front för att kunna stävja förekomsten av bluffakturor.
Det sade konsumentminister Ann-Christin Nykvist när hon inledde Konsumentverkets seminarium
om bluffakturor för Internet och telefoni.
- Regeringen tar nu initiativ. En särskild utredare har tillkallats med uppgift att överväga frågan om
förstärkning av konsumentskyddet när det gäller modemuppkoppling mot Internet. I uppdraget
ingår att bedöma behovet av och föreslå såväl lagändringar som andra åtgärder för att stärka
konsumentskyddet på området.
- Konsumenterna ska inte behöva drabbas av bluffakturor. Regeringens initiativ till lagstiftning är
viktigt i sammanhanget. Det är också angeläget att gällande lagar tillämpas så att vi får en
praxisbildning som både kan vara preventiv och vägledande.
- Teleoperatörer, banker och dataföretag har också ett stort ansvar. Visst har bra initiativ tagits men
det räcker inte. Jag förväntar mig ytterligare så kallade egenåtgärder från dessa aktörers sida. Jag
kommer därför att inom kort kalla till mig företrädare för de berörda företagen.
- Ett sätt att samarbeta för att stärka konsumenternas ställning och som används inom bank och
finans-, försäkrings- och elområdena är att upprätta en rådgivningsbyrå dit konsumenterna kan
vända sig för att få råd och stöd i svåra frågor. Jag anser att det finns goda skäl att tro att en sådan
rådgivningsbyrå skulle kunna fungera mycket väl även inom teleområdet.
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Ann-Christin Nykvist talar på Konsumentverkets konferens
om bluffakturor
Onsdagen den 31 mars talar konsumentminister Ann-Christin Nykvist på Konsumentverkets
konferens som har temat #Bluffakturor för Internet och telefoni, ur ett konsumentperspektiv#.
Konferensen genomförs på Hotell Park Inn i Haninge i lokalen Falken och startar kl. 09.30.
Ann-Christin Nykvist talar kl. 10.15.
Efter talet är hon tillgänglig för kommentarer till medierna.
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Ann-Christin Nykvist deltar i seminarium om hästnäringen
på Strömsholm
Tisdagen den 30 mars deltar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
i ett seminarium om hästnäringen på Strömsholm. Seminariet, som
arrangeras av Nationella Stiftelsen för Hästnäringens Främjande, har temat #Hästnäringen Sveriges största upplevelsenäring#.
Seminariet inleds klockan 10.00 och klockan 11.30 deltar Ann-Christin Nykvist i en hearing.
Under seminariet kommer bland annat Dag Johansson från SLU att redovisa resultat av studien
#Hästnäringens samhällsekonomiska betydelse#.
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Ann-Christin Nykvist talar på Svensk Fågels stämma
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist talar fredagen den 26 mars på Svensk Fågels stämma i
Nässjö.
Stämman genomförs på Hotell Högland mellan klockan 14.00 och 17.30. Ann-Christin Nykvist
talar klockan 14.00.
Pressträff genomförs efter talet.
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Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 16763 Ann-Christin Nykvist
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Stefan Edman utreder hållbar konsumtion
Stefan Edman har idag fått regeringens uppdrag att utreda hur hållbar konsumtion ska kunna uppnås
och lämna förslag på en handlingsplan
om detta.
Stefan Edman är biolog, miljödebattör, författare till ett tjugotal böcker och frilansande krönikör
bland annat i Aftonbladet. Han föreläser om miljö och hållbar utveckling i företag, kommuner och
myndigheter. Tidigare har han varit politiskt sakkunnig hos både statsministern och miljöministern.
- Genom handlingsplanen för hållbar konsumtion ska vi underlätta för konsumenterna att medverka
till en hållbar utveckling. Vi måste alla vara medvetna om att vi genom vår konsumtion påverkar
den ekologiska, sociala och ekonomiska utvecklingen i samhället, säger jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Uppdraget har sin utgångspunkt i slutsatserna från FN:s världstoppmöte i Johannesburg 2002. Då
enades världens länder bland annat om att förändra ohållbara produktions- och
konsumtionsmönster.
Utredningen ska föreslå en handlingsplan för hållbar konsumtion med inriktning på vilka åtgärder
staten bör vidta på kort och lång sikt för att skapa förutsättningar för en omställning till hållbara
konsumtionsmönster.
I uppdraget ingår även att precisera begreppen hållbar konsumtion och hållbara
konsumtionsmönster.
Utredningen ska överlämna ett delbetänkande den 1 november 2004 och en slutlig redovisning den
31 maj 2005.
Stefan Edman nås på telefon: 0708-16 31 08.
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Regler mot skogsklippare ska skärpas
Bestämmelserna i jordförvärvslagen om förvärv av lantbruksegendom i glesbygd skärps. Det
föreslås i en departementspromemoria från Jordbruksdepartementet.
De nu gällande bestämmelserna har utsatts för kritik eftersom de ansetts vara enkla att kringgå, av
så kallade skogsklippare. Klipparproblematiken, eller exploaterande förvärv, innebär i huvudsak att
skogsfastigheter förvärvas för att sedan snabbt avverkas och säljas vidare utan att återväxtåtgärder
är genomförda.
Avsikten med förslaget är främst att motverka de exploaterande förvärven. Promemorian
kompletterar Jordförvärvsutredningens betänkande, Ägande och struktur inom jord och skog, SOU
2001:38.
Bosättningsåtagande
I promemorian föreslås att möjligheten att göra bosättningsåtagande på fastigheten tas bort. Enligt
nu gällande bestämmelser kan en fysisk person undgå kravet på förvärvstillstånd genom att i ett
särskilt åtagande förbinda sig att inom 12 månader från förvärvet bosätta sig på den aktuella
fastigheten och därefter bo på den i minst fem år.
Bestämmelsen har i praktiken varit enkel att kringgå, bland annat eftersom länsstyrelserna inte haft
möjlighet att ifrågasätta en anmälan om bosättningsåtagande. Problem har även förekommit i
samband med uppföljningen av bosättningsåtaganden. Det kan antas att en tillståndsprövning
kommer att avhålla potentiella oseriösa förvärvare från förvärv.
När de berörda förvärven gjorts tillståndspliktiga kommer de dessutom att omfattas av
Skogsstyrelsens förslag om att tillstånd till avverkning inte ska beviljas förrän förvärvstillstånd
lämnats.
Kravet på bosättning förlängs
Enligt den nu gällande jordförvärvslagen krävs inte tillstånd för förvärv som görs av personer som
sedan minst ett halvår bott i glesbygd i den kommun där den berörda fastigheten ligger. I sådant fall
räcker det med en anmälan om förvärvet till länsstyrelsen.
Även denna bestämmelse har kommit att missbrukas i samband med exloaterande förvärv. För att
undgå tillståndskravet har en förutseende köpare kunnat folkbokföra sig i aktuellt område av en
kommun utan att i verkligheten vara bosatt där. För att motverka sådant missbruk föreslås i
promemorian att bestämmelsen skärps genom att kravet på bosättning förlängs till ett år.
Tillståndsprövning
Vid tillståndsprövningen ska en förvärvare som avser att stadigvarande bosätta sig på fastigheten
eller på annat sätt främja sysselsättningen på orten inte vägras tillstånd om fastigheten är belägen
utanför omarronderingsområden.
I de fall förvärvaren inte har för avsikt att bosätta sig på fastigheten eller på annat sätt främja
sysselsättning på orten skall tillståndsprövningen göras enligt nu gällande bestämmelser. Då får
tillstånd vägras om egendomen behövs för att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten.
Departementspromemorian, Tillstånd vid förvärv av lantbruksegendom i glesbygd, DS 2004:15,
kommer nu att skickas ut på remiss.
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Ann-Christin Nykvist på den internationella
konsumentdagen
- Jag ser konsumentpolitiken som den glömda eller i vart fall den underskattade välfärdspolitiken.
Jag vill därför lyfta fram konsumentfrågorna. Det är viktiga för både tillväxten och en rättvis
fördelning av resurserna i samhället.
Det sade konsumentminister Ann-Christin Nykvist när hon talade på Konsumenternas Bank- och
finansbyrås tioårsjubileum idag på den internationella konsumentdagen.
- Jag är övertygad om att det finansiella området kommer att ha hög prioritet inom
konsumentpolitiken också i framtiden. Regeringen kommer inte att tveka att vidta åtgärder om så
behövs. Ett aktuellt exempel på detta är det lagstiftningsförslag om finansiell rådgivning som
regeringen lade fram för ett knappt år sedan och som träder i kraft den 1 juli i år.
- Idag på den internationella konsumentdagen är temat vatten en mänsklig rättighet eller en
kommersiell möjlighet? Inom Europa har konsumentorganisationerna valt att lyfta fram EU och det
stundande parlamentsvalet. EU-perspektivet kommer att ge oss tillfälle att uppmärksamma både
vatten och finansiella tjänster i vårt konsumentpolitiska arbete eftersom konsumentfrågorna griper
in i många samhällssektorer.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 16661 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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2004-03-15
Jordbruksdepartementet

Nordisk e-handelsstrategi presenteras i Dublin
En e-handelsstrategi för norden presenterades idag på den internationella konsumentdagen under
konferensen "Building Consumer Confidence in the Europan Online Marketplace i Dublin.
Strategin innehåller frågor som att synliggöra nyttan med e-handel för konsumenter,
konsumenternas förtroende för e-handel, företagens IT- och e-handelskompetens, standardisering
och interoperabilitet samt statens roll som förebild. Strategin beskriver och ger rekommendationer
inom såväl det konsumentpolitiska som det näringspolitiska området. Strategin har arbetats fram
under svenska ordförandeskapet i nordiska ministerrådet.
- Konsumenternas förtroende är avgörande för utvecklingen av e-handeln, säger konsumentminister
Ann-Christin Nykvist. En gemensam nordisk e-handelsstrategi är ett viktigt instrument för att stärka
konsumenternas förtroende.
- Jag välkomnar särskilt att strategin betonar vikten av att utveckla användarvänligheten och att
barns och ungdomars ställning på e-handelsmarknaden stärks.
- En ökad e-handel är ett viktigt medel för ökad tillväxt, säger IT-minister Ulrica Messing.
E-handeln ökar företags och privatpersoners affärsmöjligheter och stärker samtidigt konkurrensen i
näringslivet. Den nordiska e-handelsstrategin lyfter viktiga frågor för att utvecklingen skall fortsätta
i en positiv riktning.
Den svenska regeringen satsar redan idag på flera av de områden som tas upp i strategin.
Exempelvis har Post- och telestyrelsen fått i uppdrag att informera Internetanvändare, både
konsumenter, små och medelstora företag och myndigheter, om säkerhetsfrågor vid
Internetanvändning och därigenom stärka tilltron till Internet som redskap i exempelvis handeln. På
kompetensområdet driver NUTEK ett program som syftar till att öka IT-kunskapen bland små
företag samt företag i stödområden.
En e-handelsstrategi för norden presenterades idag på den internationella konsumentdagen under
konferensen "Building Consumer Confidence in the Europan Online Marketplace i Dublin.
Strategin innehåller frågor som att synliggöra nyttan med e-handel för konsumenter,
konsumenternas förtroende för e-handel, företagens IT- och e-handelskompetens, standardisering
och interoperabilitet samt statens roll som förebild. Strategin beskriver och ger rekommendationer
inom såväl det konsumentpolitiska som det näringspolitiska området. Strategin har arbetats fram
under svenska ordförandeskapet i nordiska ministerrådet.
- Konsumenternas förtroende är avgörande för utvecklingen av e-handeln, säger konsumentminister
Ann-Christin Nykvist. En gemensam nordisk e-handelsstrategi är ett viktigt instrument för att stärka
konsumenternas förtroende.
- Jag välkomnar särskilt att strategin betonar vikten av att utveckla användarvänligheten och att
barns och ungdomars ställning på e-handelsmarknaden stärks.
- En ökad e-handel är ett viktigt medel för ökad tillväxt, säger IT-minister Ulrica Messing.
E-handeln ökar företags och privatpersoners affärsmöjligheter och stärker samtidigt konkurrensen i
näringslivet. Den nordiska e-handelsstrategin lyfter viktiga frågor för att utvecklingen skall fortsätta
i en positiv riktning.
Den svenska regeringen satsar redan idag på flera av de områden som tas upp i strategin.
Exempelvis har Post- och telestyrelsen fått i uppdrag att informera Internetanvändare, både
konsumenter, små och medelstora företag och myndigheter, om säkerhetsfrågor vid
Internetanvändning och därigenom stärka tilltron till Internet som redskap i exempelvis handeln. På
kompetensområdet driver NUTEK ett program som syftar till att öka IT-kunskapen bland små
företag samt företag i stödområden.
En sammanfattning av strategin och rekommendationerna finns tillgänlig på Nordiska
ministerrådets webbplats.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08 - 405 11 88
070-561 32 89
Sofia Holmgren
Departementssekreterare
Näringsdepartementet
08 - 405 37 47
070-313 53 14
Yvonne Stein
Kansliråd
Jordbruksdepartementet
08 - 405 39 86
070-681 49 86
Lovisa Lantz
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08 - 405 36 31
070-592 45 46
Nyckelord: 16650 Näringsliv, handel och regional utveckling Ann-Christin Nykvist
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2004-03-11
Jordbruksdepartementet

Proposition om sametingslagens regler om val till
Sametinget
Sametingslagens regler ändras när det gäller sametingsvalens regler för överklagande av vem som
ska tas upp i röstlängden, vilka som ska vara ansvariga myndigheter, tidsfrister för valen,
mandatfördelning i sametingsvalen, registrering av partier och omval. Det är innehållet i den
proposition om sametingslagen som regeringen den 10 mars överlämnat till riksdagen.
Propositionen bygger på en tidigare lagrådsremiss.
I propositionen föreslås att den som tagits upp i röstlängden för sametingsvalen ska kunna
överklaga röstlängden i den del den avser att en annan person tagits upp i den. Idag får bara den
som inte tagits upp i röstlängden överklaga att han eller hon inte tagits upp.
En person ska betraktas som same och därmed tas upp i röstlängden om personen anser sig vara
same och har en förälder som är eller har varit upptagen i längden. Denna bestämmelse begränsas så
att den inte kan tillämpas om länsstyrelsen senare har konstaterat att föräldern inte uppfyller kraven
för att vara same.
Förslaget innebär också att delar av ansvaret för valen överförs till länsstyrelsen och
Valmyndigheten. Skälet är bland annat att samma regler bör gälla vid rösträkningen vid valen till
Sametinget som vid de allmänna valen. Det vill säga att de organ man väljer till inte räknar rösterna
själva.
Propositionen innehåller vidare förslag om att tidsfristerna vid valen blir längre. Det innebär bland
annat att länsstyrelsen får två månader på sig för att behandla överklaganden av röstlängden.

Sametingslagen saknar idag spärr mot småpartier. Därför föreslås att samma s.k. divisor, 1,4, som
vid de allmänna valen skall gälla för valet till Sametinget. Det föreslås också att ett krav införs på
att minst 50 personer ska stödja ett parti för att det ska få registreras. Idag räcker det med tre
personer.
Vid det förra valet till sametinget uppstod ett behov av att hålla omval. Regeringen fick då, som en
tillfällig lösning, utfärda en förordning. I propositionen föreslås nu att regler för omval införs i
Sametingslagen.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Jacob Wichmann
Hovrättsassessor
08-405 10 73
Nyckelord: 16631 Ann-Christin Nykvist
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Avtal mellan EU och Norge banar väg för svensk
livsmedelsexport
Efter mer än tio års diskussioner har EU:s och Norges förhandlare lyckats enas kring ett förslag till
handelsavtal för bearbetade jordbruksprodukter. För Sverige innebär avtalet att tullarna till Norge
kommer att sänkas eller helt försvinna på en rad viktiga exportvaror.
# I fjol fick vi igenom sänkta tullar på köttbullar och det gläder mig att norrmännen nu äntligen
också kan börja få njuta av den svenska lingonsylten, säger näringsminister Leif Pagrotsky.
# Jag är glad att den här frågan tagit ett viktigt steg i rätt riktning, och vi ska nu studera
överenskommelsen i detalj, säger Leif Pagrotsky.
# En ökad handel med Norge gynnar den svenska livsmedelsindustrin och därmed den svenska
jordbruksnäringen. Konsumenterna i såväl Norge som Sverige får dessutom tillgång till ett ökat
varuutbud, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Norge är redan i dag Sveriges fjärde största marknad för livsmedelsprodukter med tio procent av
den totala exporten. Dagens överenskommelse skapar förutsättningar för att den andelen nu kan
öka. De varor som gynnas av avtalet är produkter som lingonsylt, knäckebröd, glass, fruktyoghurt
och barnmat # dock ej välling.
Förslaget ska nu behandlas av EU:s medlemsländer och godkännas av ministerrådet. Senast den 1
juli ska ett nytt avtal mellan EU och Norge ha trätt i kraft.

KONTAKT

Svante Hådell
Internationell pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 5714

070-660 3101
Joakim Reiter
Ämnessakkunnig
08-405 3249
070-979 7554
Anders Teljebäck
Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08-405 1188
070-561 3289
Nyckelord: 16616 Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Hearing om goda matvanor och ökad fysisk aktivitet
Den 10 mars bjuder Socialdepartementet och Jordbruksdepartementet in till en hearing om goda
matvanor och ökad fysisk aktivitet. Hearingen är ett led i regeringens arbete att ta fram en
handlingsplan på området.
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och folkhälsominister Morgan Johansson inleder
hearingen. Media är välkomna att delta under inledning och frågestund. Därefter kommer
deltagarna att arbeta i mindre grupper.
En rapport med resultat från hearingen kommer att presenteras av Statens folkhälsoinstitut och
Livsmedelsverket den 11 mars.
Tid: 10 mars, kl 09.00-10.00
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1
Ta med pressleg!
Välkomna!

KONTAKT

Kicki Mäler
Pressekreterare
Socialdepartementet
08-405 14 35
070-545 17 88
Anders Teljebäck
Pressekreterare
Jordbruksdepartementet
08-405 10 88
070-561 32 89
Nyckelord: 16599 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist talar för LRF Ungdom
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist talar vid LRF Ungdomens Riksstämma.
Datum: onsdagen den 10 mars 2004
Tid: kl. 13.30
Plats: World Trade Center
Kl. 14.15 håller Ann-Christin Nykvist en presskonferens tillsammans med Therese Erneskog,
ordförande för LRF Ungdomen.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 16591 Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Vikarierande pressekreterare
Under vecka 9 är pressfunktionen på Jordbruksdepartementet bemannad på följande sätt:
Den 22 februari till och med den 29 februari är det Politiskt sakkunnig Joakim Kellner som har jour.
Därefter är den ordinarie pressekreteraren Anders Teljebäck åter i tjänst.
Joakim Kellner nås på telefon: 070-694 85 94.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 11368 Ann-Christin Nykvist
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2004-02-17
Jordbruksdepartementet

Genomförandet av EU:s jordbruksreform i Sverige
Idag överlämnas förslaget till hur EU:s jordbruksreform ska genomföras i Sverige till
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Reformen är en radikal förändring av utformningen av den
gemensamma jordbrukspolitiken. I framtiden är det konsumenternas efterfrågan som ska avgöra
produktionens inriktning och inte storleken på stöden.
Reformen innebär att direktstöden till jordbrukarna i Sverige (ca 6,6 miljarder kronor) omvandlas
till så kallade frikopplade gårdsstöd. Stödet utgår till jordbrukaren oberoende av produktionens
inriktning eller omfattning. En förutsättning för att stödet ska betalas ut är dock att jordbruksmarken
hävdas och bevaras i gott skick.
EU:s medlemsstater har stor nationell frihet när det gäller genomförandet av reformen: hur stöden
skall fördelas, när reformen skall genomföras och om något undantag skall göras från
huvudalternativet som i princip innebär full frikoppling av samtliga produktionsstöd från
produktionen.
Medlemsstaterna har även möjlighet att avsätta upp till tio procent av de nya stöden till ett nationellt
kuvert. Detta kan användas för att stödja särskilda typer av jordbruk som är viktiga för att skydda
och förbättra miljön eller för att förbättra kvaliteten och saluföringen av jordbruksprodukter. Dessa
olika val har noga analyserats och lett till det samlade förslag som nu kommer att remissbehandlas.
Synpunkter på förslaget kommer att kunna lämnas skriftligt och vid en hearing. Regeringen
kommer efter det att den till Riksdagen redovisat sitt ställningstagande över förslaget meddela
EU-kommissionen senast den
1 augusti hur reformen kommer att genomföras i Sverige.
SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGET
Val av stödmodell
Det nya stödsystemet baserar sig på en fördelning av stödrättigheter som medför att en brukare kan
söka stöd med ett visst fastställt belopp per hektar. Förslaget är att det nya frikopplade gårdsstödet
ska införas i form av en regionaliserad stödmodell (blandmodell). Detta innebär att fördelningen av
stödrättigheter i princip kommer att bestämmas utifrån vem som brukar marken när systemet träder
i kraft år 2005.
En viktig utgångspunkt för utformningen av blandmodellen har varit att minimera de ekonomiska
påfrestningarna för jordbruksföretagen genom att försöka undvika stora oönskade omfördelningar
av stöd. Andra utgångspunkter är att modellen skall bidra till att naturbetesmarkerna kan bevaras
och samtidigt vara enkel att tillämpa.
Förslaget innebär att samtliga vegetabiliestöd och cirka hälften av djurbidragen skall fördelas ut lika
på all mark, även naturbetesmark. Många djurproducenter föreslås erhålla stödrättigheter med ett
högre värde genom att cirka hälften av extensifieringsbidraget och amkobidraget föreslås fördelas
till de producenter som hade dessa bidrag under perioden 2000-2002. Dessutom föreslås cirka 65
procent av mjölkstödet att fördelas till dem som har mjölkkvot 2007. Utgångspunkten för
regionindelningen är de nuvarande sex arealstödsregionerna.
Frikoppling av produktionsstöden
Produktionsstöden föreslås frikopplas från produktionen. Under en anpassningsperiod, längst till år
2009, bör dock 75 procent av handjursbidraget kopplas till produktionen. De främsta skälen för
detta är för att bättre kunna uppfylla miljökvalitetsmålet #Ett rikt odlingslandskap#,
konkurrensförhållanden med andra medlemsländer, sysselsättningsaspekter samt för att möjliggöra
en mjukare anpassning till den nya situationen med frikopplade gårdsstöd.
Nationellt kuvert
Enligt förslaget bör Sverige tillförsäkra sig möjligheten att utnyttja ett nationellt kuvert fullt ut.
Kuvertet bör dock endast införas för begränsade säljfrämjande åtgärder år 2005 och därefter utifrån
ett bedömt behov fr.o.m. år 2007.
Modulering och nya LBU-åtgärder
De ökande medel som under innevarande programperiod för LBU-programmet (t.o.m. år 2006)
överförs från EU:s budget bör enligt förslaget i huvudsak utnyttjas för att öka EU:s
medfinansieringsgrad. De medel som därigenom frigörs från den nationella medfinansieringen bör
användas för de initiala kostnader som reformen medför vad avser bland annat administrationen av

reformen.
----------------------------------------------------------Departementsskrivelsen, Ds 2004:9 #Genomförandet av EU:s jordbruksreform i Sverige#, finns
tillgänglig i elektronisk form under www. regeringen.se

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Lars Olsson
Kansliråd
08-405 11 41
070-569 57 54
Dag von Schantz
Departementsråd
08-405 11 78
070-547 46 57
Nyckelord: 11327 Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist besöker mässa om ekologisk
produktion i Nürnberg
Onsdagen den 18 och torsdagen den 19 februari deltar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist i
BIO-FACH mässan i Nürnberg. BIO-FACH är en mässa om ekologisk produktion.
På mässan deltar Ann-Christin i den tyska jordbruksministern Renate Künast seminarium där hon
håller ett anförande. Hon kommer också under torsdagen att inviga den svenska montern.
Program:
Onsdag 18/2
15.00 Ann-Christin Nykvist deltar i Renate Künast seminarium.
Torsdag 19/2
10.00 Officiell öppningsceremoni av Bio-Fach.
12.30 Ann-Christin Nykvist gör en rundvandring till svenska utställare.
14.00 Invigning av svenska montern, Ann-Christin Nykvist talar och svenska KRAV produkter
serveras.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89

Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08-405 40 81
070-694 85 94
Nyckelord: 11292 Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Bilaga till pressmeddelande om Ny produktsäkerhetslag
Produktsäkerhetslagstiftningen idag
Den centrala lagen när det gäller produktsäkerhet på konsumentområdet är produktsäkerhetslagen
(1988:1604). Enligt lagen kan Marknads-domstolen på talan av i första hand
Konsumentombudsmannen meddela en näringsidkare sälj- och exportförbud samt ålägganden om
säkerhetsinformation, varningsinformation, återkallelse och destruktion. Dessa ålägganden och
förbud skall i regel förenas med vite.
Konsumentverket är tillsynsmyndighet enligt produktsäkerhetslagen, men tillsyn enligt lagen kan
även utövas av myndigheter som enligt andra författningar har tillsyn över vissa varor eller tjänster.
Lagen ger tillsynsmyndigheten vissa befogenheter i samband med tillsynen, t.ex. att ålägga en
näringsidkare att vid vite lämna ut varuprover och liknande.
Förutom produktsäkerhetslagen finns ett stort antal andra författningar som reglerar
produktsäkerhet. De flesta av dessa författningar genomför helt eller delvis EG-direktiv om
produktsäkerhet. Några exempel på sådana författningar är lagen (1993:584) om medicintekniska
produkter, förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel och förordningen (1993:1283) om
kosmetiska och hygieniska produkter.
En ny lag om allmän produktsäkerhet
Direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet ersätter rådets direktiv 92/59/EEG om allmän
produktsäkerhet. Det nya direktivet skiljer sig i flera avseenden från produktsäkerhetslagen. Till
skillnad från lagen innehåller direktivet ett uttryckligt krav på att näringsidkare bara får
tillhandahålla säkra varor. Begreppet säker vara definieras i direktivet. Direktivet föreskriver flera
skyldigheter för näringsidkare som inte följer av lagen. Vidare ställer direktivet krav på att de i
direktivet angivna skyldigheterna skall vara förenade med sanktioner. Det nya direktivet och lagen
skiljer sig åt även i andra avseenden.
Skillnaderna mellan direktivet och lagen är så omfattande att nödvändiga ändringar inte kan
genomföras inom ramen för den nuvarande lagen. Regeringen föreslår därför att den ersätts med en
ny produktsäkerhetslag. Kompletterande föreskrifter bör ges i förordning och i föreskrifter som
utfärdas av myndigheter. Ett genomförande av direktivet föranleder ändringar i flera andra
författningar.
Tillämpningsområdet
Produktsäkerhetslagen tillämpas på konsumentvaror som tillhandahålls i såväl näringsverksamhet
som i offentlig verksamhet. Därutöver tillämpas lagen på konsumenttjänster som tillhandahålls i
näringsverksamhet. Direktivet tillämpas däremot bara på konsumentvaror som tillhandahålls i
näringsverksamhet. Medan produktsäkerhetslagen tillämpas på både nya och begagnade varor,
tillämpas direktivet inte på vissa begagnade varor. Lagen gäller till skillnad från direktivet i fråga
om varor som medför risk för skada på egendom utan att samtidigt medföra risk för skada på
person.
I remissen föreslås att en ny produktsäkerhetslag, i likhet med den nuvarande, skall tillämpas på
konsumentvaror som tillhandahålls i såväl näringsverksamhet som i offentlig verksamhet, men att
vissa begagnade varor i enlighet med direktivet skall undantas från tillämpningsområdet. Den nya

lagen skall också tillämpas på konsumenttjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet.
Regeringen bedömer att det föreligger gemenskapsrättsliga hinder mot att låta den nya lagen gälla
egendomsskador. Det skall vidare anmärkas att idag erbjuder konsumentköplagen och
produktansvarslagen ett omfattande skydd mot denna typ av skada.
Regeringen föreslår att de krav, skyldigheter och befogenheter som följer av den föreslagna lagen
skall tillämpas även på varor och tjänster som omfattas av annan lagstiftning om produktsäkerhet, i
den utsträckning motsvarande reglering saknas i denna lagstiftning. Det innebär att flera
skyldigheter som följer av den föreslagna lagen kommer att gälla beträffande flera varor som redan
omfattas av annan lagstiftning om produktsäkerhet. Den föreslagna lagens bestämmelser om
återkallelse, skyldigheter för distributörer och underrättelseskyldighet för näringsidkare vid
kännedom om farliga varor eller tjänster saknar t.ex. motsvarighet i flera speciallagar om
produktsäkerhet.
Den föreslagna nya lagen kommer således att komplettera och fylla ut speciallagstiftningen på
produktsäkerhetsområdet. Konsumenterna kommer därigenom att garanteras en miniminivå för
produktsäkerhet beträffande samtliga varor och tjänster.
Ett allmänt säkerhetskrav
Genom den föreslagna nya lagen slås fast att näringsidkare bara får tillhandahålla säkra varor och
tjänster. En vara eller tjänst som inte är säker skall betraktas som farlig. Genom lagen förbjuds
alltså näringsidkare att tillhandahålla farliga varor och tjänster. I lagen anges uttryckligen vad som
menas med en säker vara eller tjänst, liksom vilka omständigheter som särskilt skall beaktas vid
bedömningen av om en vara eller tjänst är säker.
Enligt förslaget skall en vara eller tjänst anses vara säker, om den uppfyller hälso- och
säkerhetskrav som följer av svensk lagstiftning om produktsäkerhet som inte är av
gemenskapsrättsligt ursprung men som är förenlig med EG-fördraget. Vidare skall en vara eller
tjänst anses säker i den utsträckning den uppfyller vissa Europastandarder.
Skulle en vara eller tjänst visa sig vara farlig trots att den skall presumeras vara säker, kan
tillsynsmyndigheten ingripa genom att meddela de förelägganden eller förbud som behövs.
Näringsidkares övriga skyldigheter
Utöver skyldigheten att bara tillhandahålla säkra varor och tjänster åläggs näringsidkare som
tillhandahåller varor och tjänster att i enlighet med direktivet vidta en rad olika åtgärder. En del av
dessa följer indirekt av den nuvarande lagen, medan andra är helt nya.
Tillverkare # i vilket begrepp inbegrips näringsidkare som importerar en vara till EES-området #
och tjänsteleverantörer skall lämna sådan säkerhetsinformation som behövs för att konsumenten
skall kunna bedöma risken med varan eller tjänsten samt förebygga att denna orsakar skada på
person. Tillbakadragande från marknaden skall ske, om de varor eller tjänster som har
tillhandahållits är farliga och ett tillbakadragande behövs för att förebygga skadefall.
När det gäller farliga varor och tjänster som redan har tillhandahållits skall tillverkaren eller
tjänsteleverantören informera konsumenterna om skaderisken och om hur den kan förebyggas.
Återkallelse skall ske från dem som innehar varan eller dem åt vilka tjänsten har utförts, om andra
åtgärder inte räcker för att förebygga skadefall. En tillverkare skall vidare förstöra eller på annat sätt
oskadliggöra en vara som har tagits tillbaka i samband med en återkallelse, om varan är särskilt
farlig.
Tillverkare blir skyldiga att genom aktiva åtgärder bedriva ett fortlöpande säkerhetsarbete.
Tillverkare skall t.ex. märka varan med tillverkarens namn och referensnummer, utföra
stickprovskontroller av tillhandahållna varor, granska och föra register över inkomna klagomål samt
informera distributörerna om det förebyggande säkerhetsarbetet.
Distributörerna skall å sin sida medverka till att tillverkarna fullgör sina skyldigheter, bl.a. genom
att bevara sådan dokumentation som behövs för att varornas ursprung skall kunna spåras. Såväl
tillverkare som distributörer är dessutom skyldiga att informera och samarbeta med varandra och
med tillsynsmyndigheten.
Slutligen blir näringsidkare som får kännedom om att en vara eller tjänst som de har tillhandahållit
är farlig skyldiga att omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten.
Tillsyn
Tillsynen skall säkerställa syftet med lagstiftningen, dvs. att de varor och tjänster som tillhandahålls
konsumenter är säkra. I den föreslagna lagen anges uttryckligen att tillsynsmyndigheten för detta

ändamål skall bedriva en effektiv tillsyn.
I likhet med vad som nu gäller föreslås att Konsumentverket skall utöva tillsyn över lagstiftningen.
Statliga myndigheter som enligt andra författningar utövar tillsyn över produktsäkerheten när det
gäller vissa varor, tjänster eller risker skall dock vara tillsynsmyndighet också över den föreslagna
nya produktsäkerhetslagen.
Tillsynsmyndigheten skall enligt förslaget själv få meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att lagstiftningen skall efterlevas. Detta innebär en förändring i förhållande till vad som
nu gäller. Enligt den nuvarande lagen tillkommer denna befogenhet i första hand
Marknadsdomstolen.
Tillsynsmyndigheten skall enligt förslaget få meddela tillfälliga förbud mot försäljning och
marknadsföring av varor som kan antas vara farliga. Sådana förbud får inte gälla under längre tid än
vad som är nödvändigt för att utföra behövliga kontroller och bedömningar av riskerna.
Tillsynsmyndigheten föreslås vidare kunna förbjuda en näringsidkare att föra ut en vara till ett annat
EES-land eller exportera varan till ett land utanför EES, om varan är särskilt farlig.
Förelägganden och förbud skall enligt förslaget förenas med vite, om detta inte av särskilda skäl är
obehövligt.
Ingripanden skall kunna ske mot varje näringsidkare som tillhandahåller, har tillhandahållit, tar
befattning med eller har tagit befattning med en farlig vara eller tjänst.
Föreskrifter om förbud m.m.
Tillsynsmyndigheten skall enligt förslaget ha befogenhet att meddela de förelägganden och förbud
som behövs i ett enskilt fall för att lagen skall efterlevas. Ingripanden skall alltså kunna ske genom
förvaltningsbeslut. Förhållandena kan emellertid i vissa fall vara sådana att man måste meddela
föreskrifter om förbud mot att tillhandahålla en viss vara. Det föreslås därför att regeringen ges
befogenhet att meddela föreskrifter om förbud mot att tillhandahålla en vara, om varan är farlig.
Sanktionsavgifter
En näringsidkare skall enligt förslaget kunna åläggas att betala en sanktionsavgift, om
näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet
har överträtt någon av de skyldigheter som följer av den föreslagna lagstiftningen. Regeringen har
bedömt att sanktionsavgifter är ett modernare och effektivare sätt att sanktionera lagstiftningens
bestämmelser än straff.
För att undvika att en näringsidkare drabbas av dubbla sanktioner får en sanktionsavgift inte åläggas
någon för en överträdelse som omfattas av ett föreläggande eller förbud som har meddelats vid vite
med stöd av lagen.
Talan om sanktionsavgift skall väckas av behörig tillsynsmyndighet vid allmän
förvaltningsdomstol. Avgiften skall i likhet med vad som gäller för marknadsstörningsavgift enligt
marknadsföringslagen (1995:450) fastställas till lägst 5 000 kr och högst fem miljoner kr.
Bestämmelser om sanktionsavgifter förs också in i lagen (1992:1326) om personlig
skyddsutrustning för privat bruk, lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet och lagen (1996:18) om
vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. När det gäller lagen om personlig skyddsutrustning
och lagen om leksakers säkerhet innebär detta att de föreslagna bestämmelserna om sanktionsavgift
ersätter nu gällande straffbestämmelser.
Överklagande
Tillsynsmyndighetens beslut angående förelägganden och förbud skall enligt förslaget överklagas
till allmän förvaltningsdomstol, i enlighet med vad som i allmänhet gäller för beslut av en
förvaltningsmyndighet.
Ikraftträdande
Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2004 .
Nyckelord: 11289 Ann-Christin Nykvist
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Konsumentskyddet stärks genom ny produktsäkerhetslag
Näringsidkare blir uttryckligen förbjudna att tillhandahålla farliga varor och tjänster och ska på eget
initiativ vidta de åtgärder som behövs så att varorna eller tjänsterna inte skadar någon. Det är några
av förslagen i den lagrådsremiss om ny produktsäkerhetslag som regeringen idag överlämnar till
Lagrådet.
- Den nya lagen innebär en klar förbättring av konsumentskyddet. Lagen kommer med stor säkerhet
leda till att färre människor skadas av farliga varor och tjänster, säger jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Företag som prioriterar säkerhetsfrågorna kommer att
gynnas av de skärpta kraven.
Förslaget innebär att näringsidkare blir skyldiga att omedelbart underrätta tillsynsmyndigheterna
när de får kännedom om att en vara eller tjänst som de har tillhandahållit är farlig.
Tillsynsmyndigheternas befogenheter stärks så att de ska kunna ingripa mot farliga varor och
tjänster med vitesföreläggande eller vitesförbud. Idag är det Marknadsdomstolen som fattar sådana
beslut.
Tillsynsmyndighet är enligt förslaget främst Konsumentverket.
Ett annat förslag är att en sanktionsavgift på högst fem miljoner kronor ska kunna åläggas en
näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt sina skyldigheter.
Ansökan om sanktionsavgift ska göras av tillsynsmyndigheten hos allmän förvaltningsdomstol.
Den föreslagna lagen ska komplettera och fylla ut speciallagstiftningen på produktsäkerhetsområdet
när det gäller konsumentvaror och konsumenttjänster.
Genom den nya lagen, som föreslås träda ikraft den 1 juli 2004, upphävs den nuvarande
produktsäkerhetslagen.
Ytterligare information finns att inhämta på www.regeringen.se.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Kenneth Truedsson
Hovrättsassessor
031-701 53 66
Nyckelord: 11288 Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist besöker Skåne
Onsdagen den 11 februari besöker jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist Skåne.
På förmiddagen kommer hon att göra besök på ett rehab- och arbetsträningscenter för att informera
sig om ett lyckat projekt. Under eftermiddagen besöker hon City Gross som är Sveriges största
dagligvaruhandel.
Sen eftermiddag deltar hon på en odlarträff som arrangeras av Lilla Harrie Valskvarn.
Program:

10:40 Besök på Activa, Åstorp
(Rehab-o arbetsträningscenter för svårplacerad arbetskraft,
psykiskt långtidssjuka och omsorgstagare), Bangatan 11
13:00 Besök på City Gross som är Sveriges största dagligvaruhandel, Dragaregatan 1, Åstorp
14:30 Pressinformation i samband med besöket på Citygross
16:00 Odlarträff, Lilla Harrie Valskvarn
Taste Event, Produktvägen 8, Löddeköpinge
Alla aktiviteter är öppna för medier.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 11252 Ann-Christin Nykvist
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Svenska folkets attityd till samer är positiv
- Det är positivt att 86 procent av den svenska befolkningen har en positiv bild av samer. Intressant
är att skillnaderna mellan norr och söder är väldigt liten. Det ger oss goda förutsättningar att gå
vidare med och öka kunskapen om samer och samisk kultur.
Det säger Ann-Christin Nykvist minister för samefrågor som en kommentar till den undersökning
om svenska folkets kunskaper om samer som Jordbruksdepartementet låtit göra.
- Svenska folkets bild av samer och samisk kultur är traditionell. Sju av tio nämner renar eller
renskötare som något man tänker på när man här ordet samer. Många nämner också fjäll och orörd
natur och traditionella kläder. Utmaningen blir nu att skapa en mer mångfacetterad bild.
I undersökningen framkommer en rad resultat om våra kunskaper om samer. Det svenska folket
upplever själva att de inte har så goda kunskaper. När man däremot ställer konkreta påståenden och
frågar om de är rätt eller fel visar det sig att det finns en bas av kunskap.
Undersökningen visar också att det är genom medier vi i första hand får vår kunskap om samer och
samiska förhållanden. 93 procent har hört om samer via radio och TV, 70 procent har läst om samer
i tidningar, böcker eller andra texter. När det gäller skolan är det 60 procent som läst och lärt om
samer i skolan.
Cirka 40 procent av svenska folket är ganska eller mycket intresserade av att lära sig mer om samer
och samisk kultur.
- Resultatet av undersökningen visar att det finns mycket kvar att göra. Det svenska folkets
kunskaper är grunda. Men det finns en nyfikenhet i stora delar av befolkningen som går att bygga
vidare på.
- Det finns behov ökad och fördjupad kunskap. Det gör att den informationssatsning som nu pågår
är angelägen. Arbetet inriktas nu mot att nå ut till elever i grundskolans högstadium genom den
tidning som nu distribueras till skolorna.
Undersökningen är en del av regeringens informationsprojekt om samer som drivs av
Jordbruksdepartementet sedan fyra år. Den är genomförd med ett representativt urval av 1001
personer från hela landet mellan 16 och 75 år.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 11229 Ann-Christin Nykvist
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Pressinbjudan: Ann-Christin Nykvist presenterar
undersökning om våra kunskaper om samer och en
skolsatsning på Samefolkets dag
Imorgon den 6 februari på Samefolket dag presenterar jordbruks- och sameminister Ann-Christin
Nykvist en undersökning som Jordbruksdepartementet låtit göra om våra kunskaper om och
attityder till Sveriges ursprungsfolk, samer.
Hon kommer också att presentera en informationstidning riktad till högstadieelever i hela Sverige.
Informationssatsningen riktad till högstadieelever är en del av Jordbruksdepartementet
informationssatsning om samer och samisk kultur.
En pressträff genomförs i samband med firandet av Samefolkets dag på Jordbruksdepartementet.
Vid pressträffen medverkar några av de ungdomar som är intervjuade i informationstidningen.
Firandet inleds kl. 11.00 och pressträffen genomförs kl. 12.15 på Jordbruksdepartementet,
Fredsgatan 8.
Program:
11.00 Kulturprogram och tal
- Jojk av Åsa Simma och Ingá Elisá Påve
- Ord för dagen av Ann-Christin Nykvist
- Tal av Sametingets ordförande Olov J Sikku
- Utställning av glas- och textilkonstnären Monica L. Edmondson
12.00 Förtäring
12.15 Ann-Christin Nykvist möter pressen
På kvällen kl. 17.00 arrangerar Skansen och Sameföreningen i Stockholm firande av Samefolkets
dag på Skansen där Ann-Christin Nykvist medverkar.
Ta med presslegitimation.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 11211 Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist om jordbruksreformen vid
Jordbruksverkets konferens idag
- Jordbruket har stor betydelse för vårt land. Sammantaget står den gröna näringen för tio procent av
BNP och sysselsättningen om man räknar in livsmedelsindustrin. Jordbruket står nu inför
förändringar.
- Utformningen av den nya jordbrukspolitiken innebär i grunden en radikal förändring. Istället för
att låta bidragssystemen styra produktionen skall produktionen orienteras mot det som
konsumenterna efterfrågar. Beslutet innebär vidare att de direkta produktionsstöden kommer att
dras ner successivt för att skapa ett ökat utrymme för miljö- och landsbygdsutveckling.
- Vi ska nu med den bakgrunden genomföra EU:s jordbruksreform från juni förra året i Sverige på
ett sådant sätt att det ger goda konkurrensvillkor för näringen, utveckling i hela landet, öppet
landskap och biologisk mångfald.
Det sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist när hon talade på Jordbruksverkets konferens på
Elmia i Jönköping idag. Ann-Christin Nykvist fortsatte med att beskriva huvuddragen i den
departementspromemoria som inom kort kommer att presenteras.
· Reformen genomförs 1 januari 2005 som en blandmodell som
bygger på de sex arealstödsregionerna.
· Handjursbidragen kopplas med ambitionen att kopplingen skall tas bort vid utvärderingen av
reformen senast 2009.
· Frikopplingen av mjölkstödet sker 2007.
· Det nationella kuvertet utnyttjas begränsat fr.o.m. 2005 för marknadsstödjande insatser. Om behov
av ytterligare åtgärder för att hävda betesmarken skulle uppstå från 2007 då nästa miljö- och
landsbygdsprogram skall träda i kraft, får ett ytterligare nyttjande övervägas.
Talet i dess helhet finns att läsa på regeringens hemsida www.regeringen.se.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 11194 Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist besöker Värmland och talar på
seminarium om Mat och Makt
Jordbruks- och konsumentminister besöker Värmland tisdagen den
3 februari och kommer där bland annat tala på Edbergsstiftelsens seminarium. Seminariet har temat
Mat & Makt # Kan vi äta oss till en hållbar utveckling. Rubriken på hennes anförande är #Politik

för en hållbar livsmedelsproduktion#.
Program
10.50 Talar på Edbergstiftelsen, Karlstads Universitet
11.30 Pressträff på Karlstads universitet
13.30 Gårdsbesök på gård i Lillerud i samarbete med LRF
Bröderna Bengt och Per Edsgård
16.00 Besök på Färjestads travbana i Karlstad
Färjestads travbana, Norra infarten 78, Karlstad
18.00 Medlemsmöte om djurskydd med SSU Karlstad
SAP Värmland, Tage Erlandergatan 10b,

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08-540 81
070-694 85 94
Nyckelord: 11172 Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist medverkar i firandet av samefolkets
dag
Samefolkets dag fredagen den 6 februari kommer att firas på olika sätt i Stockholm. Under dagen
genomförs ett firande på Jordbruksdepartementet kl. 11.00#13.00, lokal Ljusgården och Stora
Tigern.
Ann-Christin Nykvist kommer under dagen att ge startsignal till en landsomfattande
informationsinsats om samer och samisk kultur riktat mot landets högstadieskolor.
I samband med detta publiceras första upplagan av en särskilt framtagen ungdomsskrift. Resultatet
av en färsk kunskapsundersökning #Samer och samiska förhållanden i landet# kommer också att
presenteras.
Sametingets ordförande Olov J. Sikku ska tala och tillsammans med jordbruks- och sameministern
öppna en specialutställning med glas- och textilkonstnären Monica L. Edmondson från Tärnaby i
Västerbotten.
Den internationella samiska artisten och dramatikern Åsa Simma uppträder tillsammans med den
unga jojkaren och dansaren Ingá Elisá Påve från Ráigeája vid ishavskusten, nu studerande i Kiruna.
En rad inbjudna gäster väntas komma till firandet av Samefolkets dag på departementet.
På kvällen arrangerar Skansen och Sameföreningen i Stockholm ett firande av Samefolkets dag på
Skogens hus i Skansen.
Program
11.00 Dikt och välkomstjojk av artisten och skådespelerskan Åsa Simma och unga jojkaren Ingá
Elisá Påve.

11.05 Ord för dagen av jordbruks- och sameminister
Ann-Christin Nykvist.
11.15 Åsa Simma och Ingá Elisá Påve framträder.
11.20 Tal av Sametingets ordförande Olov J. Sikku.
11.30 Åsa Simma och Ingá Elisá Påve framträder.
11.35 Specialutställning i Ljusgården med glas- och textilkonstnären Monica L. Edmondson öppnas
av Ann-Christin Nykvist och Olov J. Sikku. Möt konstnären på plats.
12.00 Förtäring, kaffe och tårta serveras
Underhållning av Åsa Simma.
12.15 Ann-Christin Nykvist möter pressen.
16.00 Utställningen stänger.
17.00 Skansen och Sameföreningen i Stockholm arrangerar firandet av Samefolkets dag på Skansen
i Skogens hus.
Skansens och sameföreningens program finns på: www.skansen. se
Mer om Samefolkets dag, flagga och nationalsång: www.sametinget.se

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 11168 Ann-Christin Nykvist
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Livsmedelsexporten stimuleras och utvärderas
Som en del i regeringens arbete med att stimulera exportsatsningar i livsmedelsindustrin har
regeringen idag gett Jordbruksverket och Livsmedelsekonomiska institutet i uppdrag att utvärdera
utvecklingen inom och utarbeta underlag om livsmedelssektorn.
- Bra livsmedel med god kvalitet som är producerade på ett etiskt och miljömässigt hållbart sätt, den
svenska modellen, ger oss konkurrensfördelar. Jag kommer att på alla sätt jag kan plädera för de
svenska värdena, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Uppdragen till
myndigheterna ger oss ytterligare underlag för att stimulera svensk livsmedelsexport.
Jordbruksverket ges i uppdrag att följa utvecklingen av handel med livsmedel både inom EU och
med länder utanför EU. Särskilt ska nya växande produktgrupper, förädlingens betydelse och
effekterna av EU:s utvidgning analyseras.
I uppdraget ingår också att analysera jordbrukspolitikens betydelse för exporten och studera
livsmedelsexportens betydelse för primärproduktionen.
Jordbruksverket ska kartlägga och analysera existerande handelsavtal samt analysera den roll som
små och medelstora företag har i utvecklingen av livsmedelshandeln.
Livsmedelsekonomiska institutets uppdrag är att utifrån ett samhällsekonomisk perspektiv belysa
livsmedelsexporten.
Institutet ska också undersöka hur befintlig lagstiftning, nationell och på EU-nivå, påverkar
möjligheterna till export.
De båda myndigheterna ska samråda med varandra om uppdragen som ska redovisas i sin helhet till
regeringen senast den 1 juni 2004.

Uppdragen till Jordbruksverket och Livsmedelsekonomiska institutet är en uppföljning på de
överläggningar med företrädare för livsmedelsindustrin som näringsminister Leif Pagrotsky och
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist bjöd in till i november.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Magnus Därth
Departementssekreterare
08-405 22 05
070-214 66 16
Nyckelord: 11147 Ann-Christin Nykvist
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Lagrådsremiss: Sametingslagens regler om val till
Sametinget ändras
Sametingslagens regler ändras när det gäller Sametingsvalens regler för överklagande av vem som
ska tas upp i röstlängden, vilka som ska vara ansvariga myndigheter, tidsfrister för valen,
mandatfördelning i sametingsvalen, registrering av partier och omval. Det är innehållet i den
lagrådsremiss om Sametingslagen som regeringen idag överlämnar till lagrådet.
I lagrådsremissen föreslås att den som tagits upp i röstlängden för sametingsvalen ska kunna
överklaga ett beslut om att en annan person tagits upp i den. Idag får bara den som inte tagits upp i
röstlängden överklaga.
En person ska betraktas som same och därmed tas upp i röstlängden om personen anser sig vara
same och har en förälder som är eller har varit upptagen i längden. Denna bestämmelse bör
begränsas så att den inte kan tillämpas om länsstyrelsen senare har konstaterat att föräldern inte
uppfyller kraven för att vara same.
Förslaget innebär också att delar av ansvaret för valen överförs till länsstyrelsen och
Valmyndigheten. Bland annat bör samma regler gälla vid rösträkningen vid valen till sametinget
som vid de allmänna valen. Det vill säga att de organ man väljer till inte räknar rösterna.
Lagrådsremissen innehåller vidare förslag om att tidsfristerna vid valen blir längre. Det innebär
bland annat att länsstyrelsen får två månader på sig för överklaganden av röstlängden.
Sametingslagen saknar idag spärr mot småpartier. Därför föreslås samma devisor 1,4 som vid de
allmänna valen gälla för valet till Sametinget. Det föreslås också att ett krav på att minst 50
personer ska stödja ett parti för att det ska få registreras. Idag räcker det med tre personer.
Vid det förra valet till sametinget uppstod ett behov av att hålla omval. Regeringen fick då, som en
tillfällig lösning, utfärda en förordning. I lagrådsremissen föreslås nu att regler för omval införs i
Sametingslagen.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Jacob Wichman
Hovrättsassessor
08-405 10 73
Nyckelord: 11110 Ann-Christin Nykvist
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Ny generaldirektör på Livsmedelsverket
Inger Andersson har idag utsetts av regeringen till ny generaldirektör på Livsmedelsverket.
- Inger Anderssons breda erfarenhet från chefspositioner inom livsmedelssektorn och hennes
kompetens inom sakområdet gör mig övertygad om att hon kommer att bidra till att utveckla och
förnya myndigheten, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Inger Andersson är 53 år och civilingenjör. Hon har sedan 1974 arbetat inom livsmedelsindustrin
framförallt inom Arlakoncernen, bl. a. som teknisk direktör. Sedan 2002 är hon Senior Vice
President i V&S Group, Vin- och Spritkoncernen och ingår i koncernledningen. Där ansvarar hon
för produktion, distribution, kvalitet och miljö.
Hon tillträder tjänsten den 1 maj och nås på telefon 070-609 72 75.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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Nyckelord: 11090 Ann-Christin Nykvist
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Informationssatsning till skolor om samer
En satsning på information om samerna som Sveriges urbefolkning riktat till grundskolans
högstadium med en uppmaning till skolorna att delta. Det är innehållet i ett brev som Ann-Christin
Nykvist, minister för samefrågor, idag har skickat till landets samtliga rektorer och berörda
högstadielärare.
Det viktigaste inslaget i satsningen är en informationsskrift om samer och samisk kultur som
skolorna redan nu ges möjlighet att beställa.
I brevet beskriver Ann-Christin Nykvist syftet med och sina förhoppningar på

informationssatsningen.
- Den ska utgöra ett steg i arbetet med att öka kunskapen om vår urbefolkning, ge er högstadielärare
underlag för lektioner samt inspirera till diskussioner kring samer och samisk kultur ute i skolorna.
- Jag vill även skapa förutsättningar för engagerade elever att fördjupa sig ännu mer i ämnet. Jag har
därför nöjet att inom en snar framtid bjuda in elevrepresentanter från skolor som beställer materialet
till en seminariedag som ska hållas i Stockholm under året.
Bakgrunden är att kunskapen om samer och det samiska livet idag inte är så spridd. Därför bedriver
Jordbruksdepartementet sedan tre år tillbaka ett projekt för att öka kunskapsnivån och skapa
förutsättningar för en bättre information om samer och samisk kultur.
Skolinformationssatsningen i sin helhet och informationsskriften kommer att presenteras vid ett
arrangemang under samefolkens dag den
6 februari på Jordbruksdepartementet.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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070-561 32 89
Karin Kvarfordt
Ämnessakkunnig
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Nyckelord: 11070 Ann-Christin Nykvist
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Konsumentpolitiskt idéseminarium med Ann-Christin
Nykvist
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist inledningstalar i morgon vid ett konsumentpolitiskt
idéseminarium, anordnat av Jordbruksdepartementet. Seminariet är startskottet för en virtuell dialog
om den kommande handlingsplanen för konsumentpolitiken.
Datum: onsdagen den 14 januari 2004
Tid: kl. 10.20
Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4
Övriga talare är:
Tomas Fürth
Docent och forskningsledare vid Kairos Future kl. 10.30
Solveig Wikström
Professsor vid Stockholms universitet kl. 12.40
Stefan Edman
Biolog och författare kl. 14.00
Tid för idéseminariet: 09.30-15.00.
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Pressekreterare
Anders Teljebäck
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 11027 Ann-Christin Nykvist
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Handlingsplan för hästsektorn
En handlingsplan för en utveckling av hästsektorn, det innehåller den skrivelse som regeringen idag
överlämnar till riksdagen.
Handlingsplanen fokuseras på hästens betydelse för landsbygden, hästens betydelse för barn,
funktionshindrade och i övrig fritidsverksamhet samt goda kunskaper i hästhållning.
- Hästens betydelse ökar både som en del i vår fritid och som en viktig del av företagandet
framförallt på landsbygden. Jag vill ge hästsektorn i sin helhet de bästa förutsättningar att verka
under, säger jordbruks- och konsumentministern. Genom handlingsplanen skapar vi en bra grund
för en fortsatt utveckling av sektorn.
I handlingsplanen redovisas vad som gjorts, vad som påbörjats och vilka initiativ som nu tas.
Statens ansvar för sektorn gäller främst ramar för verksamheten t.ex. regler för djurskydd,
utvecklingsprojekt för barn och unga samt personer med funktionshinder, utbildning och forskning
samt allmänna förutsättningar för företagande och entreprenörskap.
En samarbetsgrupp för hästsektorns framtid kommer att tillsättas. I gruppen ska företrädare från
myndigheter och organisationer kunna utbyta kunskaper och erfarenheter för att på det sättet möta
de förändringar sektorn står inför.
- Hästsektorn omsätter 18 miljarder kronor och ger 40 000 människor hel- eller
deltidssysselsättning. Den är lantbrukets femte största inkomstkälla. Det är ett gemensamt ansvar
för staten och aktörerna inom sektorn att de möjligheter till utveckling som finns utnyttjas.
För att stärka sektorn ges Jordbruksverket i uppdrag att kartlägga hästsektorns omfattning och
utvecklingspotential. I uppdraget ingår att utreda hur den nya inriktningen på den gemensamma
jordbrukspolitiken påverkar hästsektorn.
Det finns mellan 200 000 och 300 000 hästar i Sverige. Antalet är något osäkert. Jordbruksverket
får bl.a. därför i uppdrag att göra en översyn av den nuvarande situationen när det gäller
identifiering och registrering av hästar.
I handlingsplanen betonas att säkerheten när man utövar hästsport och vid hantering av hästar är
viktig. Det sker alltför många olyckor. Konsumentverket får därför i uppdrag att arbeta för att stärka
säkerheten vid hästrelaterade aktiviteter. Arbetet sker inom ramen för regeringens strategi för
tjänstesäkerhet.
Presskonferensen kan ses i efterhand och övrigt material finns på www.regeringen.se.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig

08-405 40 81
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Ulrika Tjälldén
Departementssekreterare
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Nyckelord: 11002 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Inbjudan till presskonferens - Ann-Christin Nykvist
presenterar regeringens skrivelse för åtgärder inom
hästsektorn
TID OCH PLATS

Tid: 10.30
Plats: Pressrummet Rosenbad
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist inbjuder till presskonferens för att
presentera en handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn.
Presskonferensen genomförs torsdagen den 8 januari 2004 enligt följande:
Tid: 10.30
Plats: Pressrummet Rosenbad
Ta med presslegitimation.
Presskonferensen direktsänds på: www.regeringen.se.
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Pressekreterare
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070-561 32 89
Nyckelord: 10993 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist genomför möte om bluffakturor och
modemkapningar

Konsumentminister Ann-Christin Nykvist har bjudit in myndigheter, konsumentorganisationer och
branschföreträdare till en diskussion om bluffakturor och modemkapningar.
Mötet genomförs onsdagen den 7 januari 2004 på Jordbruksdepartementet.
Efter mötet, klockan 14.00, håller konsumentminister Ann-Christin Nykvist en presskonferens i
sammanträdesrummet Stora Tigern, Fredsgatan 8.
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Pressekreterare
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Nyckelord: 10992 Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommenterar
överenskommelsen om återhämtningsplan och fiskekvoter i
Västerhavet
- Återhämtningsplanen för torsk och kummel är ett framsteg i arbetet för att skapa ett långsiktigt
hållbart fiske. Nu kan vi åstadkomma en återhämtning av utsatta bestånd. Planen är ett steg i arbetet
för att förbättra fiskepolitiken. Nu gäller det att genomföra planen på ett sådant sätt att den inte
urvattnas.
- Tyvärr följdes planen inte upp av fiskekvoter som är acceptabla. Därför röstade Sverige nej till de
föreslagna kvoterna. När det gäller kolja, rödspotta och tunga höjdes kvoterna till nivåer där man får
oacceptabla bifångster av torsk.
Sverige röstade för återhämtningsplanen som är en uppföljning av den fiskereform som rådet
beslutade för ett år sedan. Tillsammans med Tyskland gjorde Sverige dessutom en deklaration för
att tydliggöra positionerna när det gäller återhämtningsplanen och kvoter.
Beslutet om återhämtningsplan innebär bl.a. följande:
· Planen reglerar hur man ska uppnå de mål som ställs upp för att åstadkomma en biologiskt
försvarbar kvantitet vuxen fisk.
· Totala fångstmängden (TAC) skall sättas så att beståndets lekbiomassa ökar med 30 procent under
året tills en biologiskt försvarbar kvantitet är uppnådd.
· Fiskeansträngningen skall begränsas genom att antalet dagar som fartygen får vara ute ur hamn
regleras för att anpassa fisket till beståndssituationen för torsk och kummel. Begränsningen är
beroende av i vilka områden man fiskar och vilka redskap som används i detta fiske.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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Robin Rosenkranz

Kansliråd
08-405 11 70
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Nyckelord: 10981 Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist inbjuder till diskussion om
bluffakturor och modemkapningar
Många konsumenter och företagare har blivit utnyttjade av olika aktörer som på ett bedrägligt sätt
krävt dem på betalning för tjänster som varken har beställts eller levererats. Det har skett både via
så kallade bluffakturor och att datormodem har blivit kapade.
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist har därför bjudit in myndigheter,
konsumentorganisationer och branschföreträdare till en diskussion om bluffakturor och
modemkapningar.
- Det är upprörande att företag utnyttjar människor på det här sättet. Jag vill därför skaffa mig en
bild av omfattningen och vilka aktörerna är, säger Ann-Christin Nykvist. Jag vill också få en bild av
vad som görs idag av branschorganisationer och myndigheter samt om det behövs regeländringar.
Mötet genomförs onsdagen den 7 januari 2004 på Jordbruksdepartementet.
Efter mötet, klockan 14.00, håller konsumentminister Ann-Christin Nykvist en presskonferens i
sammanträdesrummet Stora Tigern, Fredsgatan 8.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 10894 Ann-Christin Nykvist
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Nationell politik för kust- och insjöfisket
Nya mål för den nationella fiskepolitiken och ett antal offensiva åtgärder för att stärka kust- och
insjöfisket. Det är huvudinnehållet i den proposition som regeringen idag överlämnar till riksdagen.
Propositionen har arbetats fram i samarbete mellan den socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet.
Enligt förslaget ska kust- och insjöfisket på ett aktivt sätt bidra till ekologisk, ekonomisk och social
hållbar utveckling.
# Nu satsar vi offensivt på det lokala och regionala fisket. Det kommer att på sikt ge ökad

sysselsättning. Förutsättningar förbättras också för att bibehålla lokal service och möjligheter till en
värdefull fritid. Vi vill också stärka vattenbruket och turistnäringen, säger jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
I propositionen föreslås fyra nya mål för den nationella fiskepolitiken.
· En ekologisk hållbar förvaltning som ska bidra till att återskapa och bevara den biologiska
mångfalden och utveckling av ett livskraftigt fiske.
· Kust- och insjöfisket samt vattenbruket och fritidsfisket ska ingå som en del i den regionala
utvecklingen.
· Fiskerinäringens, miljöorganisationers och andra berörda intressenters inflytande och ställning i
förvaltningen av fiskeresurserna ska stärkas.
· Konsumenternas krav på säkra livsmedel, näringsriktig kost samt hållbara produktionsmetoder ska
beaktas.
Minst fem pilotprojekt med lokal och regional samförvaltning ska enligt förslaget genomföras.
Detta för att stärka fiskenäringens, miljö- och fiskevårdens, forskningens och andra intressenters
deltagande i förvaltningen av fiskbestånden. Två av dessa ska vara i insjövatten.
Syftet är att skapa en samsyn mellan olika intressenter för att på det sättet skapa större legitimitet
för lagar och regleringar.
I propositionen beskrivs att det behövs ytterligare resurser för fiskevården. En utredning ska därför
ta fram nya modeller för finansiering. En möjlighet som ska prövas är att genom en
branschöverenskommelse om en mindre avgift på fiskeredskap skapa en fond för fiskevård.
I förslaget pekas på att fiskodling, det s.k. vattenbruket, växer i betydelse för den globala
livsmedelsförsörjningen. Ett miljöanpassat vattenbruk kan spela en viktig roll för att tillgodose
konsumenternas efterfrågan på fisk. Åtgärder som föreslås är bland andra att tillståndsgivningen
moderniseras så att tillstånd grundas på närsaltutsläpp och inte på mängden odlad fisk.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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Anna Larsson
Departementssekreterare
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Inbjudan till presskonferens - Förslag till nationell politik
för kust- och insjöfisket
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist inbjuder till presskonferens för att

presentera en proposition om en nationell politik för kust- och insjöfisket samt vattenbruket.
Förslagen har arbetats fram i samverkan mellan den socialdemokratiska regeringen, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet. Medverkar på presskonferensen gör, förutom Ann-Christin Nykvist, Åsa
Domeij från Miljöpartiet och Kjell-Erik Karlsson från Vänsterpartiet.
Presskonferensen genomförs måndagen den 15 december enligt följande:
Tid: 14.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Ta med presslegitimation.
Presskonferensen direktsänds på: www.regeringen

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
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Ann-Christin Nykvist inledningstalar vid CFK:s
seminarium om konsumentforskning
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist inledningstalar den
11 december 2003, kl. 13.00 när Centrum för konsumentvetenskap (CFK) presenterar ett urval av
sina forskningsprojekt. Lokal: Swedenborgsalen, NürnbergHuset, Björngårdsgatan 14 B i
Stockholm.
Centrum för konsumentvetenskap är Sveriges nationella centrum för forskning om konsumtion.
Forskningen är tvärvetenskaplig och innefattar många olika discipliner.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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070-561 32 89
Nyckelord: 10805 Ann-Christin Nykvist
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Proposition om skydd mot oönskad e-postreklam

Skyddet mot oönskad reklam som skickas med e-post stärks. Marknadsföringslagen förändras så att
det blir förbjudet för näringsidkare att skicka e-postreklam om konsumenten inte gett sitt samtycke
på förhand.
Det är huvudinnehållet i den proposition som regeringen i dag överlämnar till riksdagen.
Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och
vänsterpartiet.
Förslaget innebär också att ett reklammeddelande som sänds med elektronisk post alltid måste
innehålla en giltig avsändaradress. Detta ska även gälla vid marknadsföring till juridiska personer.
En näringsidkare som inte följer bestämmelsen kan enligt förslaget dömas till att betala
marknadsstörningsavgift.
# Genom de nya förslagen kommer konsumenten att få färre så kallade skräpmeddelanden i sin
e-post. På senare tid har antalet e-postmeddelanden med reklam som man inte beställt själv ökat
dramatiskt vilket stör många e-postanvändare, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Definitionen av begreppet e-post vidgas enligt förslaget till att också gälla SMS-meddelanden.
Lagförslaget är ett led i att genomföra ett EG-direktiv om personuppgifter och integritetsskydd för
elektronisk kommunikation.
Lagförändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2004.
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Anders Teljebäck
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Etisk prövning av djurförsök # Genteknik och bioteknik på
djur
Djurförsöksetiska utredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande Etisk prövning av djurförsök #
Genteknik och bioteknik på djur (SOU 2003:107) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Utredning anser att regelverket för bedömning av djurförsök skall vara teknik- och metodneutralt.
Genteknik och andra biotekniska metoder på djur som t.ex. kloning bör därför prövas på samma sätt
som andra typer av djurförsök. Det viktiga är att bedöma djurens lidande.
Utmärkande för genetiskt modifierade djur och vissa andra djur som har förändrad arvsmassa är att
de kan lida eller känna ett visst obehag till följd av sin särskilda genetiska konstitution. Det innebär
att djuren kan vara utsatta för lidande eller obehag redan innan de används i ett djurförsök.
För att inte utsätta försöksdjur för ett onödigt lidande föreslår utredningen att avel med försöksdjur
med förändrad arvsmassa och avel med försöksdjur som kan medföra lidande eller obehag skall
godkännas av en djurförsöksetisk nämnd innan aveln får påbörjas. Utredningen föreslår också att de
inrättningar som bedriver verksamhet med djur av detta slag skall identifiera en nyckelperson som

skall ha ansvar för att nödvändiga utvärderingar görs av djurens hälsa och välbefinnande och att
uppgifter om djuren dokumenteras på ett bra sätt.
Det finns enligt utredningens mening ett behov av en ökad överblick över försöksdjur som riskerar
att utsättas för lidande eller obehag redan innan de används i försök. Utredningen förslår därför att
ansökningar om godkännande av djurförsök och den officiella statistiken över antalet använda
försöksdjur kompletteras på ett antal punkter. Bl. a. föreslås att dessa kompletteras med uppgifter
om svårighetsgraden av eventuellt lidande eller obehag till följd av den genetiska konstitutionen i
sig.
För att förtydliga regelverket kring försöksdjur föreslår utredningen också att det i djurskyddslagen
förs in uttryckliga definitioner av begreppen framställning och avel med djur. Dessutom föreslås att
för-söksdjur uttryckligen undantas från tillämpningsområdet för avelsförbudet och förbudet mot
tillförsel av hormoner till djur under förutsättning att åtgärderna har godkänts av en djurförsöksetisk
nämnd.

KONTAKT

Särskild utredare
Madeleine Emmervall
08-550 362 07
Utredningssekreterare
Lisen Sjöling
08-405 16 56
Nyckelord: 10762 Ann-Christin Nykvist
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Världens jordbruksministrar samlas i Rom för att diskutera
världssvälten
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltar den
2-3 december vid FN:s livsmedels- och jordbruksorgans (FAO:s) ministerkonferens i Rom.
Vid mötet deltar jordbruksministrar från cirka 180 länder. Huvudsyftet är att diskutera varför antalet
svältande människor i världen inte minskar. Mötet äger rum veckan efter det att FAO utkommit
med en rapport som avslöjar att antalet svältande för första gången på flera år inte längre minskar i
reala termer globalt sett.
Någon gång mellan 11.30 och 12.30 tisdagen den 3 december håller Ann-Christin Nykvist sitt
anförande i plenum.
Vid FN:s millennietoppmöte år 2000 enades världssamfundet om åtta utvecklingsmål. Det första av
dessa så kallade milleniemål är att halvera antalet fattiga och svältande människor innan år 2015.
Antalet svältande människor uppskattas idag till ca 842 miljoner.
# Milleniemålet om att halvera antalet hungriga människor innan 2015 kommer inte att uppnås om
inte kampen mot hungern intensifieras på alla fronter, säger Ann-Christin Nykvist. Detta innebär
förutom att de rika länderna måste bli mer generösa med bistånd att vi också måste bli mer
uppmärksamma på andra politikområdens effekter på kampen mot fattigdom och hunger. Detta
gäller särskilt på jordbruks- och handelsområdena.
En fråga som kommer diskuteras vid ministermötet i Rom är situationen med de för närvarande
stillastående förhandlingarna i Världshandelsorganisationen, WTO.

# Vi ser det som nödvändigt att WTO-förhandlingarna återupptas så snart som möjligt. Rättvisa
handelsregler gynnar alla parter och dessa regler kan bara åstadkommas genom fortsatta
förhandlingar inom WTO:s ramar, säger Ann-Christin Nykvist.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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Nyckelord: 10730 Ann-Christin Nykvist
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Regeringen ger uppdrag om ekologisk produktion
Jordbruksverket fick idag regeringens uppdrag att lämna förslag till mål för den ekologiska
produktionen till år 2010.
I uppdraget ingår att analysera effekterna av de nuvarande målen och hur de har bidragit till att
uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet. Jordbruksverket ska också bedöma om utformningen av
målen är ändamålsenlig.
Enligt regeringsbeslutet ska målen vara mätbara och utformade så att den ekologiska produktionen
på ett effektivt sätt bidrar till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.
- Om vi till nästa generation ska kunna överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta
krävs att vi har höga ambitioner. Att sätta mål för den ekologiska produktionen inom jordbruket är
ett bra sätt att bidra till detta, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
De mål för ekologisk produktion som nu gäller formulerades i en skrivelse från regeringen till
riksdagen år 1999 och innebär att den ekologiskt odlade arealen år 2005 bör uppgå till 20 procent av
den totala arealen. Regeringen framhöll också i skrivelsen att 10 procent av antalet mjölkkor och
slaktdjur av nöt och lamm bör finnas i ekologisk produktion år 2005.
I dagsläget är nästan 17 procent av Sveriges åkerareal ekologiskt odlad. I ett internationellt
perspektiv är detta mycket högt. En jämförelse med den ekologiskt odlade arealen inom EU visar
att drygt tre procent av arealen var ekologiskt odlad år 2002. Den ekologiska animalieproduktionen
har också ökat i Sverige och ligger nu omkring 10 procent.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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Anders Mattiasson
Dep.sekr
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Nyckelord: 10703 Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist inleder seminarium om barn och
ungdomars kostvanor
Tisdagen den 25 november klockan 09.00 inledningstalar jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist vid ett seminarium om barn och ungdomars kostvanor.
Seminariet arrangeras i samarbete mellan Jordbruksdepartementet och Livsmedelsverket och håll i
Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1.
Seminariet i sin helhet sänds direkt på regeringens hemsida, www.regeringen.se
Program finns på Jordbruksdepartementets hemsida, www.jordbruk.regeringen.se
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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Nyckelord: 10631 Ann-Christin Nykvist
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Proposition om ny heltäckande prisinformationslag
· Prisinformationen förbättras och prisjämförelser underlättas
· Prisinformationslagen blir i princip heltäckande
· Jämförpriser kan införas på bland annat el, mobiltelefoni och finansiella tjänster
· Konsumentverket eller annan myndighet ska utforma föreskrifter om prisinformation
Det är huvudinnehållet i den proposition om ny prisinformationslag som regeringen idag
överlämnar till riksdagen.
- Med den nya lagen förbättras prisinformationen och prisjämförelser underlättas, säger
konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Med flera nya avreglerade marknader är behovet av en
ny lag stort.
Förslaget innebär att skyldigheten att lämna prisinformation utvidgas till att också gälla energi,
telekommunikationer och finansiella tjänster det vill säga samtliga produkter. Kravet på
prisinformation innebär att samtliga kostnader för konsumenten måste visas öppet.
Det föreslås också att det i lagen införs en möjlighet att införa jämförpriser på produkter som idag
inte omfattas. Det kan handla om olika tjänster men också andra nyttigheter till exempel el och
mobiltelefoni.
Den nya prisinformationslagen föreslås bli en ramlag vilket innebär att regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer får i uppdrag att utforma detaljföreskrifter om prisinformation
och jämförpris. Utgångspunkten är att det är Konsumentverket som får uppdraget men även annan
myndighet kan bli aktuell.

Den nya lagen föreslås att träda ikraft den 1 oktober 2004.
Mer information finns på www.jordbruk.regeringen.se
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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070-561 32 89
Marie-Jeanette Axélius
Ämnessakkunnig
08 # 405 24 97
Nyckelord: 10610 Ann-Christin Nykvist
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Nordiskt samiskt språkpris inrättas
Ett nordiskt samiskt språkpris # Golle giella # Guldspråkspriset inrättas. Det beslutade de nordiska
sameministrarna och sametingspresidenterna vid sitt möte idag i Oslo.
Priset ska kunna ges till enskilda personer, grupper av personer eller organisationer för att erkänna
och synliggöra deras arbete för de samiska språken. Priset som ska vara på 100 000 norska kronor
ska delas ut första gången hösten 2004 och därefter vart annat år.
- För mig som sameminister och språkligt intresserad känns det extra angeläget att vi idag kunnat
fatta beslut om ett samiskt språkpris, säger sameminister Ann-Christin Nykvist. Jag är övertygad
om att priset kommer att medverka till att bevara och utveckla de samiska språken.
Golle giella betyder guldspråk och är den samiska benämningen på det egna språket.
På mötet uppmärksammade också ministrarna och sametingspresidenterna att dataindustrin påbörjat
ett arbete med att införa ett stöd för de samiska språken i sina produkter, som innebär att
programvaran och tangentbord kommer att vara anpassade till samiska skrivtecken. Det är ett
resultat av ett initiativ som togs på förra sameministermötet den 13 november 2002 i Helsingfors.
- Initiativet skapar förutsättningar för att samiska språk ska kunna användas i förvaltningen,
institutioner och organisationer i de nordiska länderna. Målsättningen bör vara att alla berörda
instanser installerar utrusningen så snart den erbjuds.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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Nyckelord: 10543 Ann-Christin Nykvist
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Inbjudan till media Leif Pagrotsky och Ann-Christin
Nykvist leder överläggningar om svensk livsmedelsexport
Torsdagen den 13 november 2003 har näringsminister Leif Pagrotsky och jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist bjudit in till överläggningar om den framtida utvecklingen av svensk
livsmedelsexport.
Deltar gör representanter för Livsmedelsföretagen, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet,
Lantbrukarnas Riksförbund, Exportrådet, Invest in Sweden Agency, Jordbruksverket,
Livsmedelsekonomiska institutet och Regeringskansliet.
Efter överläggningarna finns Leif Pagrotsky och Ann-Christian Nykvist tillgängliga för frågor från
media.
Tid: torsdag 13 november kl 16.30
Plats: Näringsdepartementet
Var god anmäl intresse av att komma till frågestunden senast torsdag 13 november kl 11.00 till
pressassistent Anette Vahlne på tel 08-405 3576, 070-605 00 31,
anette.vahlne@industry.ministry.se
Medtag presslegitimation!
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Svante Hådell
Internationell pressekreterare
hos Leif Pagrotsky
08-405 5714
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Anders Teljebäck
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070-561 3289
Nyckelord: 10542 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-11-06
Jordbruksdepartementet

Regeringen anslår två miljoner kronor till internationella
sekretariatet för hållbart fiske
I vårpropositionen tog regeringen initiativ till att ett internationellt fiskesekretariat skulle bildas. Det
internationella sekretariatet för hållbart fiske har nu bildats av Naturskyddsföreningen,
Sportfiskarna och Världsnaturfonden. Till det anslog regeringen idag två miljoner kronor.
Syftet med sekretariatet är att främja det internationella samarbetet kring fiskefrågor.
Sekretariatet ska enligt sina stadgar verka för en hållbar förvaltning av resurserna fisk och skaldjur
och deras livsmiljö. Sekretariatet ska också sprida kunskap om detta och identifiera möjliga

åtgärder för att uppnå en hållbar utveckling samt informera om och påverka utvecklingen av EU:s
och annan internationell fiskepolitik.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
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Nyckelord: 10494 Ann-Christin Nykvist
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Regeringen tar fram handlingsplan för goda matvanor och
ökad fysisk aktivitet
Som ett led i arbetet med att ta fram en handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet
har regeringen i dag gett Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet i uppdrag att ta fram ett underlag
till en sådan plan.
- Övervikt har en tydlig koppling till en rad allvarliga sjukdomar. Det påverkar också livskvaliteten
på ett negativt sätt, säger folkhälsominister Morgan Johansson och jordbruksminister Ann-Christin
Nykvist.
- Något som är djupt oroande är kopplingen mellan övervikt och samhällsklass. Olika
undersökningar visar att övervikt är starkt kopplad till vilken grupp i samhället man tillhör. Nu
måste vi närmare undersöka vad detta beror på.
Bakgrunden till arbetet med handlingsplanen är att övervikt och fetma är ett snabbt ökande
hälsoproblem i Sverige. Nära 2,5 miljoner människor beräknas vara överviktiga och cirka 500 000
lider av fetma. Antalet personer med fetma har nästan fördubblats under de senaste 20 åren.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2004.
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Anna Halén
Dep.sekreterare
08- 405 31 45
Anders Teljebäck
Pressekreterare
Jordbruksdepartementet
08-405 11 88
070-561 32 89
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Dep.sekreterare
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Kicki Mäler
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Skyddet mot oönskad e-postreklam stärks
Skyddet mot oönskad reklam som skickas med e-post stärks. Enligt förslaget förändras
marknadsföringslagen så att det blir förbjudet för näringsidkare att skicka e-postreklam om
konsumenten inte gett sitt samtycke på förhand. Det är huvudinnehållet i den lagrådsremiss som
regeringen idag överlämnar till Lagrådet.
Förslaget innebär också att ett reklammeddelande som sänds med elektronisk post alltid måste
innehålla en giltig avsändaradress. Detta ska även gälla vid marknadsföring till juridiska personer.
En näringsidkare som inte följer bestämmelsen kan enligt förslaget dömas till att betala
marknadsstörningsavgift.
- Genom de nya förslagen kommer konsumenten att få färre så kallade skräpmeddelanden i sin
e-post. På senare tid har antalet e-postmeddelanden med reklam som man inte beställt själv ökat
dramatiskt vilket stör många e-postanvändare, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Definitionen av begreppet e-post vidgas enligt förslaget i till att också gälla SMS-meddelanden.
Lagförslaget är ett led i att genomföra ett EG-direktiv om personuppgifter och integritetsskydd för
elektronisk kommunikation.
Lagförslaget föreslås träda ikraft den 1 april 2004

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Erik Högdahl
Rättssakkunnig
08 # 405 42 63
Nyckelord: 10459 Ann-Christin Nykvist
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Ann-Christin Nykvist deltar i Sametingets tioårsjubileum
Sameminister Ann-Christin Nykvist deltar onsdagen den 22 oktober i Sametinget tioårsjubileum på
Hotel Lappland i Lycksele.

Ann-Christin Nykvist jubileumstalar klockan 11.30 och i direkt anslutning till talet genomförs en
pressträff.
Sametingets sammanträde genomförs mellan den 20 och 23 oktober och själva jubileumsaktiviteten
är den 22.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
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Politiskt sakkunnig
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Ann-Christin Nykvist deltar i seminariet #Svensk
fisknäring tar ut kursen#
Den 21 oktober delar Svensk Fisk ut priset Kungsfenan. I anslutning till detta deltar Jordbruks- och
Fiskeminister Ann-Christin Nykvist vid seminariet och håller ett anförande klockan 14.00 med
temat #Sverige i spetsen för en ansvarsfull fiskeripolitik#.
Seminariet äger rum på Lilla Bommens Konferenscenter,
Götheborgssalen mellan kl. 14.00 # 16.30.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
08 # 405 11 88
070 # 561 32 89
Bernadette Lazar Faber
Pressassistent
08 # 405 11 65
070 # 621 97 47
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Nyckelord: 10323 Ann-Christin Nykvist
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Ny handlingsplan för konsumentpolitiken
En ny handlingsplan för konsumentpolitiken ska utarbetas och förslag ska presenteras våren 2005.
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist har beslutat starta ett projekt för att arbeta
fram en sådan plan.
- Konsumentpolitiken är den glömda välfärdspolitiken. Genom att ge konsumenterna mer makt på
marknaden kan vi få lägre priser och bättre produkter, säger konsumentminister Ann-Christin
Nykvist.
- Nu är det dags att ta nästa steg för att stärka konsumenternas ställning. Nya avreglerade marknader
och globaliseringen är exempel på förändringar i vår omvärld som ställer nya krav på
konsumentpolitikens utformning och inriktning. En långsiktig hållbar konsumtion förutsätter en
aktiv konsumentpolitik.
Enligt uppdragsbeskrivningen ska arbetet bedrivas som ett projekt i Jordbruksdepartementet. Även
andra departement kommer att involveras i form av olika samråds- och arbetsgrupper. Idéseminarier
ska genomföras för bland annat myndigheter och organisationer. En bred omvärldsanalys ska ligga
till grund för förslagen.
Projektet ska lämna sin slutrapport till Ann-Christin Nykvist i september 2004.
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Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Ulrika Dackeby
Dep.Sekr
Projektledare
08-405 22 85
0708 # 42 02 13
Nyckelord: 10309 Ann-Christin Nykvist
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Säker och god # bra mat på svenskt sätt. Pressträff med den
svenska jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på
ANUGA-mässan
- Den svenska matlagningen har blivit världsledande. Förklaringen är nog vår förkärlek till enkelhet
och rena, naturliga råvaror i kombination med en stor skicklighet och en förmåga att ta till oss
utländska influenser.

- Svenska Kocklandslagets framgångar med guldmedaljer både i VM och OS är exempel på att
Sverige har en stark position internationellt matland.
- Ett annat exempel på att svensk mat står sig väl är den svenska livsmedelsexporten.
- Mellan 1994 och 2002 ökade den svenska livsmedelsexporten värdemässigt med 156 procent
samtidigt som importen under samma period bara ökade med 65 procent. Livsmedelsexporten har
dessutom haft en bättre utveckling än den totala exporten.
- Jag tror att det hänger ihop, och är ett resultat av en förändring i vår omvärld. Efterfrågan på
svenska värden har ökat. Det handlar om den svenska matkulturen och de värden som genomsyrar
den svenska livsmedelsproduktionen.
- Maten ska smaka gott och ge näring. Men avgörande för livsmedlens kvalitet är inte bara
slutprodukten utan också hur livsmedlen har hanterats genom hela livsmedelskedjan. Maten ska
produceras på ett säkert, miljövänligt och etiskt sätt.
- Jag är övertygad om att konsumenter i Tyskland och Sverige har mycket gemensamt och inte
minst tror jag att detta gäller hur vi ser på maten # den ska vara naturlig och säker men samtidigt
delikat.
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Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
+46 8-405 40 81
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Nyckelord: 10254 Ann-Christin Nykvist
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Leif Pagrotsky och Ann-Christin Nykvist bjuder in till
rådslag om livsmedelsindustrin
Näringsminister Leif Pagrotsky och jordbruksminister Ann-Christin Nykvist bjuder in företrädare
för livsmedelsnäringen, fack och myndigheter till överläggningar om den framtida utvecklingen av
livsmedelsindustrin och svensk livsmedelsexport.
- Livsmedelsindustrin har genomgått en dynamisk utveckling de senaste åren. Men mycket återstår
att göra. Attityderna behöver förändras. Vi måste bli bättre på att se de möjligheter som finns på
andra marknader, säger näringsminister Leif Pagrotsky.
- Livsmedelsföretagens framgång är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk. De
svenska livsmedlen är säkra och produceras med höga ambitioner när det gäller miljö och
djuromsorg. Det ger mervärden, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Samtalen kommer att äga rum den 13 november på Näringsdepartementet. Inbjudna är LRF,
Livsmedelsföretagen, Livsmedelsarbetareförbundet, Jordbruksverket, Livsmedelsekonomiska
institutet, ISA och Exportrådet.
Livsmedelssektorn är idag Sveriges fjärde största industrinäring och sysselsätter omkring 60000
personer. Sektorn domineras av små och medelstora företag. Under de senaste 10 åren har
livsmedelsexporten fyrfaldigats och genomgått en betydande omställning, bland annat som en följd
av Sveriges EU-medlemskap.
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Svante Hådell
Internationell pressekreterare
hos Leif Pagrotsky
08-405 5714
070-660 3101
Anders Teljebäck
Pressekreterare
hos Ann-Christin Nykvist
08-405 1188
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Djurens välfärd och pälsdjursnäringen
Pälsdjursnäringsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande #Djurens välfärd och
pälsdjursnäringen# (SOU 2003:86) till statsrådet Ann-Christin Nykvist.
Särskild utredare har varit regionrådet Eva Eriksson.
I debatten om pälsdjursnäringen har två skilda argument förts fram som skulle utgöra skäl för att
förbjuda den. Det ena är att pälsdjursnäringen inte skulle uppfylla den gällande djurskyddslagen.
Det som har ifrågasatts är om näringen uppfyller 4 § djurskyddslagen. Enligt denna skall djuren ges
möjlighet att bete sig naturligt. Med termen avses enligt vår tolkning att djuren skall ges möjlighet
att utöva sina biologiska beteendebehov. En särskild omdebatterad fråga har varit om minken har ett
biologiskt behov av att simma. Detta är en avgörande fråga, eftersom det skulle vara omöjligt att
bedriva en konkurrenskraftig näring om djuren måste ges tillgång till simvatten. Det andra
argumentet för en nedläggning av pälsdjursnäringen skulle vara att syftet med uppfödningen,
produktion av skinn, av etiska skäl skulle vara oacceptabelt. Med pälsdjursnäring avses i Sverige
uppfödning av mink och chinchilla för skinnändamål. Det finns ca 180 minkfarmer och 15
chinchillafarmer.
Utredningen anser för minkar att det bakomliggande materialet ger en samstämmig bild av att
problemet är att de i alltför hög grad utövar stereotypier, dvs. utövar ett monotont beteende i syfte
att bemästra stress. Det som orsakar det stereotypa beteendet är att burmiljön inte erbjuder
tillräcklig stimulans och att djuren utfodras restriktivt under vissa delar av året. Beteendet indikerar
att 4 § djurskyddslagen inte är uppfylld för minkar. Det är dock vidare klarlagt att det finns åtgärder
som begränsar det stereotypa beteendet, såsom miljöberikning av burarna. Ett problem är att
åtgärderna först behöver studeras i fält. Vi anser vidare att det nuvarande kunskapsläget inte ger
stöd för en slutsats om att simning är ett biologiskt behov hos minkar. Vårt förslag är att näringen
bör ges en kort tidsperiod för att utveckla djurhållningen. Om förhållandena för djuren inte
förbättrats till år 2010 bör minknäringen helt eller delvis läggas ner. Det som utöver rimlighetsskäl
talar för en sådan lösning är att den skulle vara samnordisk. Motsvarande har nyligen föreslagits
såväl i Norge som i Danmark. Ett framtida förbud mot pälsdjursnäringen på den grunden att den
inte förmår uppfylla djurskyddslagen skulle vara förenligt med grundlagen.
Jordbruksverket har under 2002 beslutat om nya föreskrifter för chinchilla. Det är fråga om
omfattande förändringar av djurhållningen. Utredningens slutsats är att chinchillanäringen därför
framöver kommer att uppfylla djurskyddslagen.
Ett ytterligare argument för en nedläggning har dock varit att syftet med pälsdjursnäringen, att

producera skinn, av etiska skäl skulle vara oacceptabelt. En avgörande faktor skulle vara att päls är
ett lyxföremål. Frågan om djurhållningens syfte utgår till skillnad från djurskyddsfrågan från
människan och inte djuret. Frågan är inte hur djuret behandlas under sin livstid utan att det används
till en för människan onödig produkt. Vi har vidare analyserat frågan om djurhållningens syfte i
förhållande till den gällande djurskyddslagen. Utredningens slutsats är att ett förbud mot
pälsdjursnäringen grundat på etiska skäl avseende djurhållningens syfte skulle innebära en mindre
lämplig nyhet i svensk rätt. I dag är huvudprincipen att djur får hållas för vilket syfte som helst
under förutsättning att de hålls i enlighet med gällande djurskyddskrav. Etiska värderingar avseende
djurhållningens syfte lämpar sig enligt vår bedömning bättre för frivilliga åtgärder än för
lagstiftning, eftersom värderingarna i hög grad är subjektiva. I vart fall anser vi att en sådan
lagstiftning bör föregås av en översyn av syftet med all djurhållning. Vi har vidare funnit att det är
tveksamt om grundlagen medger ett förbud mot pälsdjursnäringen av skäl som grundar sig på
djurhållningens syfte.
Utredningens bedömning är också att en avveckling av pälsdjursnäringen skulle få långtgående
ekonomiska och regionalpolitiska konsekvenser. Mycket grovt kan förlusten för minknäringen
under en femårsperiod uppskattas till drygt en miljard kronor.
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Särskild utredare
Eva Eriksson
070 # 530 4213
Utredningssekreterare
Nina Nordengren
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Ny expeditions- och rättschef på Jordbruksdepartementet
Anders Perklev blir ny expeditions- och rättschef på Jordbruksdepartementet. Han kommer från en
tjänst som chef för Justitiedepartementets straffrättsenhet och tillträder sin nya tjänst den 20 oktober
Anders Perklev är jur. kand och förordnades 1992 till hovrättsassessor i Hovrätten över Skåne och
Blekinge, samma år började han som rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Han förordnades till
kansliråd 1997 och till departementsråd 1998.
Han har under sin tid på Justitiedepartementet medverkat som expert i ett flertal statliga
utredningar.
Han nås på telefon 08-405 46 24
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Ann-Christin Nykvist på invigning av Kocklandslagets ny
kök på Gripsholms Värdshus:- Svensk mat håller på att
erövra världen. De
- Det är glädjande att den svenska livsmedelsexporten samtidigt har ökat dramatiskt. Mellan 1994
och 2002 ökade exporten värdemässigt med 156 procent samtidigt som importen bara ökade med
65 procent. Livsmedelsexporten har också haft en bättre utveckling än den övriga exporten.
- Jag tror att det hänger ihop, och är ett resultat av en förändring i vår omvärld. Efterfrågan på
svenska värden har ökat. Det handlar om den svenska matkulturen och de värden som genomsyrar
den svenska livsmedelsproduktionen.
- Maten ska smaka gott och ge näring. Men avgörande för livsmedlens kvalitet är inte bara
slutprodukten utan också hur livsmedlen har hanterats genom hela livsmedelskedjan. Maten ska
produceras på ett säkert, hållbart och etiskt sätt.
- Jag är övertygad att den höga standard som den svenska livsmedelsproduktionen håller och
Kocklandslagets framgångar bidrar till att förmedla de svenska värdena.
- Kocklandslaget är en mycket viktig budbärare av svensk mattradition i Sverige och utomlands,
avslutade jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
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Ann-Christin Nykvist inviger Svenska Kocklandslagets nya
kök
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist inviger tisdagen den 7 oktober Svenska
Kocklandslagets kök på Gripsholms Värdshus.
Det sker med en gastronomisk skördefest som inleds klockan 15.00 då Ann-Christin Nykvist
förrättar invigning i närvaro av kocklandslaget och dess samarbetspartners.
Därefter berättar Gert Klötzte om det svenska kocklandslaget och visar köken.
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Uppgörelse om torskfisket i Östersjön klar
En uppgörelse träffades tidigare idag om torskfisket i Östersjön. Förhandlingarna har bedrivit inom
ramen för fiskerikommissionen för Östersjön, IBSFC.
- Jag är nöjd med resultatet av förhandlingarna, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Det
visar att Sveriges fasta linje har nått framgång. Vi hade naturligtvis helst sett att man hade följt den
biologiska rådgivningen på 29 600 ton i det västra beståndet och 13 000 ton i det östra beståndet,
men resultatet är ändå ett steg i rätt riktning och skapar förutsättningar för ett fortsatt samarbete när
det gäller förvaltning och kontroll av fisket.
Den svenska förhandlingspositionen utformades genom ett nära och aktivt samarbete mellan
regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
Uppgörelsen, som träffades i Vilnius i Litauen, innebär i korthet följande:
En kvot på sammanlagt 61 600 ton torsk för det västra och det östra beståndet fastställs för 2004.
Motsvarande kvot för 2003 var 75 000 ton. Gdansk- och Gotlandsdjupen kommer att skyddas.
Dessutom införs en revisionsklausul som innebär att internationella havsforskningsrådet ICES skall
komma med en uppdaterad biologisk rådgivning senast den 15 februari. Efter denna rådgivning kan
kvoten komma att justeras.
Genom en deklaration uttrycker dessutom alla EU-länder sin vilja att skapa två
förvaltningsområden för Östersjön senast den 1 januari 2005. För EU:s egna vatten är tanken att
indelningen skall gälla redan från den 1 januari 2004.
- Jag är särskilt nöjd med att EU-länderna nu förbinder sig att arbeta aktivt för att få tillstånd två
förvaltningsområden i Östersjön med separata kvoter. Det var en förutsättning för att Sverige
överhuvudtaget skulle kunna acceptera något torskfiske i Östersjön. Det är mycket viktigt för att vi
skall få långsiktigt hållbara torskbestånd i Östersjön, säger Miljöpartiets Åsa Domeij
Vänsterpartiets förhandlare Kjell-Erik Karlsson konstaterar att förhandlingsresultatet ökar
möjligheterna att bevara torskbestånden och miljön i Östersjön.
- Det är tydligt att man har lyssnat till Sverige. Vi skall fortsätta att gå i bräschen för en ansvarsfull
fiskeripolitik. Genom en politik som baseras på försiktighetsprincipen och ekosystemansatsen ska
vi upprätthålla goda förutsättningar för den marina miljön och ge möjlighet till ett ekonomiskt
lönsamt yrkesfiske. På så sätt säkerställer vi att konsumenterna även i framtiden får tillgång till det
värdefulla livsmedel som fisk är, avslutar Ann-Christin Nykvist.
Fakta om kvoterna:
Torsk:
Västra beståndet: 29 600 ton
Östra beståndet: 32 000 ton
Totalt: 61 600 ton
svensk andel: 13 144 ton

Sill:
Område 22-29S + 32: 143 349 ton
svensk andel: 36 269 ton
Område MU III: 61 200 ton
svensk andel: 11 025 ton
Skarpsill:
Totalt: 420 000 ton
svensk andel: 72 019 ton
Lax:
Totalt: 460 000 stycken
svensk andel: 126 400 stycken
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Ann-Christin Nykvist talar på SNS:s framtidssymposium i
Bryssel
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist talar imorgon på SNS:s framtidsseminarium med
europatema som genomförs i Bryssel.
Seminariet genomförs på Hotell Bedford, Rue Du Midi 135 och startar klockan 09.00.
Ann-Christin talar klockan 14.40 på temat, Konsumenten i det nya Europa # ett svenskt perspektiv.
Bland de övriga talarna märks EU-kommissionär Margot Wallström, Charlotte Cederschiöld (m),
vice talman i EU-parlamentet och Jan Andersson (s), EU-parlamentariker.
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Ann-Christin Nykvist deltar i seminarium om
livsmedelsindustrin och konsumenterna
Den 1 oktober medverkar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist i
Jordbruksverkets seminarium om livsmedelsindustrin och konsumenterna.
Seminariet hålls på Internationella Handelshögsskolan i Jönköping och inleds av Jordbruksverkets
generaldirektör Mats Persson.
Klockan 10.15 håller Ann-Christin Nykvist ett anförande.
I seminariet medverkar Håkan Loxbo och Arne Karlsson från Jordbruksverkets internationella
enhet, Leif Fredriksson från IKEA Food Services, Håkan Ahlqvist från Cerealia och Agneta Dreber
från Livsmedelsindustrierna.
Frågeställningen som ska behandlas är hur reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken,
WTO-avtalet och utvidgningen av EU kommer att påverka livsmedelsindustrin och konsumenterna.
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Ny heltäckande prisinformationslag
· Prisinformationen förbättras och prisjämförelser underlättas
· Prisinformationslagen blir i princip heltäckande
· Jämförpriser kan införas på bland annat el, mobiltelefoni och finansiella tjänster
· Konsumentverket eller annan myndighet ska utforma föreskrifter om prisinformation
Det är huvudinnehållet i den lagrådsremiss om ny prisinformationslag som regeringen idag
överlämnar till lagrådet.
- Med den nya lagen förbättras prisinformationen och prisjämförelser underlättas, säger

konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Med flera nya avreglerade marknader är behovet av en
ny lag stort.
I lagrådsremissen föreslås att skyldigheten att lämna prisinformation utvidgas till att också gälla
energi, telekommunikationer och finansiella tjänster det vill säga samtliga produkter. Kravet på
prisinformation innebär att samtliga kostnader för konsumenten måste visas öppet.
Det föreslås också att det i lagen införs en möjlighet att införa jämförpriser på produkter som idag
inte omfattas. Det kan handla om olika tjänster men också andra nyttigheter till exempel el och
mobiltelefoni.
Den nya prisinformationslagen föreslås bli en ramlag vilket innebär att regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer får i uppdrag att utforma detaljföreskrifter om prisinformation
och jämförpris. Utgångspunkten är att det är Konsumentverket som får uppdraget men även annan
myndighet kan bli aktuell.
Den nya lagen föreslås att träda ikraft den 1 oktober 2004.
Mer information finns på www.jordbruk.regeringen.se
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Förslag till ny produktsäkerhetslag
2002 års produktsäkerhetsutredning har i dag överlämnat sitt betänkande, Säkra produkter (SOU
2003:82), till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Utredningens uppdrag har varit att föreslå den lagstiftning som behövs för att genomföra ett
EG-direktiv på området (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG om allmän
produktsäkerhet). Utredningen föreslår att direktivet genomförs genom en helt ny
produktsäkerhetslag. Lagen skall tillämpas på sådana varor och tjänster som är avsedda för eller kan
komma att användas av konsumenter.
Förslaget innebär flera nyheter i förhållande till vad som nu gäller. Nyheterna är i huvudsak
följande:
# Näringsidkare blir uttryckligen förbjudna att tillhandahålla farliga varor och tjänster.
# Näringsidkare får själva ansvaret för att de varor och tjänster som de tillhandahåller är säkra och
skall på eget initiativ vidta de åtgärder som behövs för att inte varorna eller tjänsterna orsakar skada
på person.
# Näringsidkarna blir skyldiga att omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten när de får veta att en
vara eller tjänst som de har tillhandahållit är farlig.
# Tillsynsmyndigheterna blir skyldiga att bedriva en effektiv tillsyn. I de flesta fall är det
Konsumentverket som blir tillsynsmyndighet.
# Tillsynsmyndigheten skall själv genom vitesförelägganden eller vitesförbud få besluta om de

åtgärder som behövs för att lagen skall efterlevas. I dag är det Marknadsdomstolen som fattar ett
sådana beslut på talan av Konsumentombudsmannen.
# Tillsynsmyndighetens beslut skall kunna överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. I dag kan
Marknadsdomstolens beslut inte överklagas.
# En näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet har åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen
skall kunna åläggas att betala en sanktionsavgift om lägst fem tusen och högst fem miljoner kronor.
# Ansökan om sanktionsavgift skall göras av tillsynsmyndigheten hos allmän förvaltningsdomstol.
Den föreslagna lagen skall också komplettera och fylla ut annan speciallagstiftning på
produktsäkerhetsområdet när det gäller konsumentprodukter. Utredningen föreslår att den nya lagen
träder i kraft den 1 juli 2004.
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Inbjudan till presskonferens: Konsumentminister
Ann-Christin Nykvist presenterar en ny prisinformationslag
Fredagen den 26 september överlämnar regeringen till Lagrådet ett förslag till ny
prisinformationslag som ska förbättra prisinformationen till konsumenterna och underlätta
prisjämförelser.
Ni inbjuds till presskonferens:
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Tid: 26 september, kl. 11.30
Medtag presslegitimation
Du kan även se presskonferensen i direktsändning och i efterhand via Internet på
http://www.regeringen.se
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Inbjudan till presskonferens: Förslag till ny
produktsäkerhetslag presenteras
2002 års produktsäkerhetsutredning överlämnar fredagen den 26 september sitt betänkande Säkra
produkter (SOU 2003:82) till jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist.
Ni inbjuds till presskonferens med utredaren Lotty Nordling, ordförande och chef för Allmänna
reklamationsnämnden.
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Tid: 26 september klockan 14.00
Medtag presslegitimation!
Ni kan även se presskonferensen i direktsändning och i efterhand via Internet på
http://www.regeringen.se
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Ann-Christin Nykvist på informellt möte med EU:s
jordbruksministrar i Taormina: Liberalisering av handel
med jordbruksprodukter
- Huvuddelen av dessa vinster skulle tillfalla U-länderna. Sammanbrottet för WTO-förhandlingarna
i Cancun är därför ett nederlag för oss alla, men främst för utvecklingsländerna.

- Jordbrukets utveckling i dessa länder har en avgörande roll för att fattiga kvinnor och män ska
kunna lyfta sig ur fattigdom och hunger. Mycket kan de göra själva men vi vet att den
jordbrukspolitik och de handelshinder som de rika länderna tillämpar också måste ändras för att
deras egna ansträngningar ska ge resultat.
- Ett politikområde får inte motverkas av ett annat. Vi kan inte göra stora insatser för att stärka
utvecklingsländernas jordbruk samtidigt som vi dumpar våra överskott av jordbruksprodukter på
världsmarknaden.
- Visst kan det förekomma likheter mellan EU-länder och utvecklingsländer till exempel när det
gäller utbildning och forskning men det kan också vara tvärtom. Vi måste utgå från att
utvecklingsländerna kan avgöra vad som är bäst för dem och lyssna på dem när det gäller
utformning av samarbetet, avslutade Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08 # 405 40 81
070 # 694 85 94
Nyckelord: 10030 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-09-22
Jordbruksdepartementet

Grön budget för jordbruket, fisket och konsumentpolitiken
Ökade resurser till forskning för ekologisk produktion, resurser till den nya
djurskyddsmyndigheten, mer resurser till fiskevård, förstärkningar på livsmedelsverket och satsning
på etisk märkning. Det är huvudinnehållet Jordbruksdepartementets del i budgetpropositionen.
- Nu stärks miljösatsningarna inom jordbrukets och fiskets områden, säger jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Med de nya resurserna kan vi göra insatser för ekologiskt
produktion och fiskevård. Det är också värdefullt att den nya djurskyddsmyndighetens
förutsättningar nu blir fastlagda.
Flera ekologiska satsningar görs i budgeten inom jordbrukets område. Sveriges
lantbruksuniversitets anslag på sju miljoner för fältforskning och fem miljoner till Centrum för
uthålligt lantbruk blir permanenta. Forskningsrådet Formas får 23 miljoner kronor för forskning om
ekologisk produktion.
Den nya Djurskyddsmyndigheten inrättas den 1 januari 2004. I budgeten beräknas anslaget till 61
miljoner kronor. Det är delvis en överföring från Jordbruksverket.
Livsmedelsverket får ökat anslag med 9 miljoner kronor. Det innebär att satsningen på säkra
livsmedel och kost kan fortsätta. Anslagsökningen innebär bland annat att ett arbete med dem
småskaliga slakten initieras, att EU-arbetet inom livsmedelsområdet stärks och att
livsmedelsdatabasen utvecklas.
I budgeten tillförs anslaget för fiskevård 17,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till bland
annat bildande av fiskevårdsområden, främjande av biologisk mångfald och biotopvård, bevarande
av hotade arter och utsättning av fisk.

Inom konsumentpolitiken tillförs organisationen Rättvisemärkt ett fast bidrag på 1,6 miljoner
kronor för sitt arbete med etisk märkning.
Läs mer på www.jordbruk.regeringen.se
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Arne Kardell utreder behörighets- och ansvarsfrågor inom
djursjukvården
Förre generaldirektören för Livsmedelsverket Arne Kardell har idag fått regeringens uppdrag att
utreda behörighets- och ansvarsfrågor inom djursjukvården.
Han ska till den 1 juni 2005 utreda en rad frågor inom djursjukvårdens område som till exempel
veterinärers möjlighet att delegera uppgifter och frågan om behovet av ytterligare
legitimationsyrken.
Arne Kardell ska också se över tillsynen av den veterinära verksamheten och om tillsynen ska
utvidgas till annan personal inom djursjukvården.
Veterinära ansvarsnämndens arbete ska analyseras och han ska i ljuset av övriga förslag ta ställning
till om ansvarsområdet bör utvecklas. Han ska dessutom bedöma om behörighetslagen bör utvidgas
till att omfatta bestämmelser om begränsningar för lekmän i rätten att behandla djur.
Om behov finns ska förslag lämnas om ny lag om behörighet på djursjukvårdens område och till
andra författningsändringar.
Arne Kardell är nu hovrättsråd vid Svea hovrätt och nås på telefon 070-6303102
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EU studerar svensk kycklinguppfödning
På torsdag den 11 september kommer representanter från
EG-kommissionen samt företrädare för EU:s medlemsländer och blivande medlemsländer till
Sverige för att studera den svenska kycklingproduktionen.
Inom EU pågår arbete med ett förslag till direktiv för skydd av slaktkycklingar och man vill därför
få information om svensk kycklingproduktion. Sverige är i många avseenden en förebild när det
gäller kycklinguppfödning bl.a. genom det unika djuromsorgsprogrammet. Intresset från EU har
varit stort och deltagarna kommer från flertalet av medlemsländerna samt även från en del blivande
medlemsländer.
För intresserad press finns möjlighet att få mer information klockan 15.00 på Yxtaholm. (För
vägbeskrivning: www.yxtaholmsslott.se)
Fakta om det svenska djuromsorgsprogrammet:
Sedan slutet av 1980-talet har medlemmarna i Svensk Fågel ett officiellt djuromsorgsprogram som
kontrolleras av Jordbruksverket. Programmet har utarbetats i samarbete mellan myndigheter,
forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, konsumentföreträdare samt Svensk Fågel. Därutöver
omfattas produktionen också av kontrollprogram på smittskyddsområdet.
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Ann-Christin Nykvist på PROs:s Konsumentforum i

Västerås # Pensionärsorganisationerna kan spela en viktig
roll för att överv
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist bjöd på onsdagen in pensionärsorganisationerna till att
vara med och övervaka priser vid ett euroinförande.
- PRO har historiskt spelat en viktig roll i att hålla tummen på priserna. Till exempel när vi sänkte
matmomsen och fick ut den fulla effekten på priserna.
- Min uppfattning är att euron på sikt ger press på priser och att det i Sverige som är ett högprisland,
kan bli en betydande effekt. Men det är viktig att vi håller koll på priserna just vid övergången så att
ingen smyghöjer.
Den svenska regeringen har tagit fram en handlingsplan för stabila priser. Ett inslag i planen är
branschöverenskommelser som har slutits med Svensk Handel, Hotell och Restaurangföretagarna
och Bankföreningen. Flera är på gång. Regeringen har bland andra kommit långt i förhandlingar
med Försäkringsförbundet.
- Jag kommer inte att acceptera att olika aktörer smyghöjer priserna. Med överenskommelserna får
vi vid ett ja till euron dubbelprismärkning före och efter införandet och en prisfrys en månad före
och en månad efter valutabytet.
- Jag är övertygad om att vi med gemensam kraft ska klara priserna vid övergången och på sikt få
lägre priser. Jag vill att pensionärsorganisationerna ska delta i den prisövervakning som ska
genomföras och i den priskommission som ska inrättas vid ett ja till euron.
I Finland genomfördes ett liknande program för stabila priser. Den utvärdering som nu gjorts av
Finlands konsumentforskningscentral visar att de prisökningar som skett inte berott på euron utan
andra orsaker och att prisökningarna varit lika höga i Sverige.
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Ann-Christin Nykvist talar på Livsmedelsdagarna i
Tylösand
Torsdagen den 4 september talar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist på
Livsmedelsförenings Livsmedelsdagar på Hotel
Tylösand.
Ann-Christin Nykvist talar klockan 09.30 på temat #Med konsumenten i Centrum.#
Under eftermiddagen deltar Ann-Christin Nykvist i arbetsplatsbesök i Varberg.
Program:
09.30 Tal på Livsmedelsdagarna Hotel Tylösand, Halmstad
12.30 Arbetsplatsbesök, Västkusfilé, fiskberedningsindustri i Varberg
13.30 Pressträff på Västkusfilé

14. 00 Arbetsplatsbesök på ICA-Hajen i Varberg

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9906 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-09-01
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist talar på PRO:s konsumentforum i
Västerås.
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist talar onsdagen den tredje september på PRO:s
konsumentforum i Västerås. Forumet genomförs på Elite Stadshotellet och börjar 09.00
Ann-Christin Nykvists program:
10.00 Tal på PRO:s konsumentforum
10.30 Pressträff
11.30 Torgmöte om euron på Zigmatorget

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9902 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-08-29
Jordbruksdepartementet

Hemsida med gratis pc-program invigd
Det ska bli lättare att hämta gratis pc-program både till privat och professionellt bruk. Det är syftet
med den hemsida som de nordiska konsumentministrarna invigde på torsdagen.
- Genom den nya nordiska hemsidan ger vi möjlighet för dem som inte vet att det finns gratis
dataprogram att skaffa sig information om dessa, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Hemsidan gör att man lättare får tag på programmen och dessutom kan ge varandra tips över nätet.
Detta är ett konkret exempel på att nordiskt samarbete är bra för konsumenterna
www.nordicos.org # är skapat av Forbrugerinformationen i Danmark i

samarbete med de övriga nordiska länderna. Den ger dataanvändarna möjlighet att hämta gratis
program som istället för att köpa dyra program som t ex Microsofts Office-packet och Adobes
Photoshop.
Tanken med hemsidan är att göra det lätt för dataanvändaren att få överblick över vilka program
som finns och hur man lätt hämtar och installerar dem.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Emilia Högquist
Dep sekr.
08 # 405 35 98
070 # 342 37 96
Malin Öberg
Politiskt sakkunnig
08 # 405 10 48
070 # 600 50 42
Nyckelord: 9899 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-08-29
Jordbruksdepartementet

Konvention om skogsforskning undertecknad
Sverige undertecknade igår Convention on the European Forest Institute i samband med institutets
10:e årliga konferens i Joensuu, Finland. Genom konventionen ombildas det finska institutet till en
internationell organisation.
Konventionen är resultatet av förhandlingar mellan ett flertal europeiska länder. Den träder i kraft
när minst åtta länder anslutit sig, vilket skedde så snart konventionen hade öppnats för
undertecknande då tolv länder undertecknade konventionen.
European Forest Institute inrättades för 10 år sedan. Institutet ska bedriva forskning om skogspolicy
och dess miljöaspekter, om skogars ekologi, mångutnyttjande, resurser och hälsotillstånd, liksom
om utbud och efterfrågan på timmer och andra skogens produkter och tjänster. Syftet är att främja
skogens bevarande och hållbara nyttjande i Europa.
Genom att ombilda institutet till internationell organisation underlättas rekrytering av utländsk
personal. De anslutna länderna och anslutna organisationer får också ett inflytande över
verksamheten. Institutet har sitt säte i Joensuu, men har verksamhet i ett flertal europeiska länder.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89

Catharina Stenborg Blom
Kansliråd
08 # 405 11 19
070 # 569 57 42
Nyckelord: 9891 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-08-26
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist möter nordiska konsumentministrar i
Sandhamn
Den 28-29 augusti samlas de nordiska konsumentministrarna för sitt årliga möte i Sandhamn i
Stockholms skärgård.
Vid mötet skall ministrarna diskutera en ny nordisk handlingsplan för det gemensamma
konsumentpolitiska samarbetet. I samband med det kommer Jens Henriksson från Sveriges
Konsumentråd att presentera nordiska folkrörelsers synpunkter på den framtida nordiska
konsumentpolitiken.
Kommersiell press mot barn och unga, överskuldsättning och skuldrådgivning är andra frågor som
kommer att tas upp.
En nordisk webbplats för fria dataprogram, s.k. Open Sources, kommer också att invigas. På
webbplatsen finns information om hur man hittar och använder fria dataprogram på Internet.
Webbplatsen har delfinansierats av Nordiska ministerrådet och finns på adress: www.nordicos.org.
Förutom konsumentminister Ann-Christin Nykvist, som leder mötet, deltar Norges
konsumentminister Laila Dåvoy och Islands konsumentminister Valgerður Sverrisdóttir.

KONTAKT

Malin Öberg
politiskt sakkunnig
08 # 405 10 48
070 # 600 50 42
Emilia Högquist
Dep.sekr.
08 405 35 98
Nyckelord: 9851 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-07-11
EU-representationen
Jordbruksdepartementet

Konsumenterna tjänar på euron

- Min slutsats är att euron ger förutsättningar för att öka köpkraften och gynna konsumenterna.
Boräntor, priser och reallöner ger var för sig positiva effekter. Om man sedan väger samman alla tre
faktorerna blir effekterna betydande.
Det sade konsumentminister Ann-Christin Nykvist när hon presenterade rapporten #Vad tjänar
konsumenterna på euron# på ett seminarium i Visby idag.
I rapporten redovisas effekterna på tre områden som är avgörande för konsumenternas köpkraft:
boräntor, priser och reallöner. Även med försiktiga antagande så ökar konsumenternas köpkraft.
Euron skapar förutsättningar för lägre boräntor, lägre priser och högre reallöner Rapporten grundar
sig på tillgänglig ekonomisk forskning, utredningar, och statistik.
Rapporten avslutas med några räkneexempel som ska ses som en beskrivning av vad som kan hända
om vi fullt ut deltar i valutasamarbetet och inför euron som valuta.
- Syftet med rapporten är att ge ett bidrag till den diskussion som förs om ett införande av euron
som valuta i Sverige. Jag vill nu fortsätta att diskutera eurons möjligheter att skapa förbättringar för
konsumenterna.
Läs hela rapporten på www.jordbruk.regeringen.se

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9718 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-07-09
EU-representationen
Jordbruksdepartementet

Vad tjänar konsumenterna på euro? Ann-Christin Nykvist
deltar i seminariet om euron och konsumenterna
Som en del i Almedalsveckan i Visby deltar konsumentminister Ann-Christin Nykvist fredagen den
11 juli i ett miniseminarium om euron och konsumenterna.
Tid: Klockan 11.00-12.00
Plats: Wisby Hotell, Erlanderska
Under seminariet kommer hon att presentera en rapport #Vad tjänar konsumenterna på euron# .
Seminariet arrangeras av Sveriges Hotell och Restaurangföretagare(SHR) och Svensk Handel.
Övriga medverkan är Mats Hult VD i SHR och Dag Klackenberg VD i Svensk Handel.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9700 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-07-08
Jordbruksdepartementet

Måltid och politik - Ann Christin Nykvist deltar i
seminarium
Under Almedalsveckan, torsdagen den 10 juli, deltar jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist i ett seminarium på temat Måltid & Politik # måltiden i kulturen politiken och
samhällslivet.
Tid: 16.30-18.00
Plats: Wisby Hotell, Vinterträdgården
Arrangörer är Sverige Hotell- och Restaurangföretagare, Hotell- och Restaurang Facket, LRF och
Stiftelsen Måltidsmuseum.
Förutom Ann-Christin Nykvist medverkar restaurangprofilen Carl-Jan Granquist som leder
seminariet, Ulf Adelsohn, SHR, John Herrström, HRF, Carita Wallman Larsson, LRF, Pennti
Supponen, kommunalråd Hällefors och Erik Hofrén, Måltidsmuseum.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9696 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-07-07
Jordbruksdepartementet

Pressträff med Ann-Christin Nykvist och Caroline Trapp
I samband med gemensamt besök på Arlas mejeri i Visby onsdagen den 9 juli inbjuder
jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och LRF:s ordförande Caroline Trapp till en pressträff där
det ges möjlighet att ställa frågor om bland annat euro och jordbrukspolitik.
Tid: 12.30
Plats: Arlas mejeri i Visby, Lundbygatan 1

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9692 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-07-03
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker Julita gård på Jordbrukets
dag
Lördagen den 5 juli klockan 11.00 inledningstalar
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på Jordbrukets dag i Julita.
Hon kommer dessutom att dela ut två utmärkelser. Dels till Årets Sörmlandsbonde, dels
utmärkelsen Silvergrytan.

KONTAKT

Joakim Kellner
Polsakkunnig
08 # 405 40 81
070 # 694 85 94
Bernadette Lazar Faber
pressassistent
08 # 405 11 65
Nyckelord: 9679 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-07-03
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist under Gotlandsveckan
Från onsdagen den 9 juli till fredagen den 11 juli deltar jordbruks- och konsumentminister
Ann-Christin Nykvist i politikerveckan på Gotland.
På fredagen deltar Ann-Christin Nykvist i ett seminarium om euron och konsumenterna arrangerat
av Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR)och Svensk Handel. Där kommer hon att
presentera en rapport om vad konsumenterna kan tjäna på ett införande av euron.
Hon kommer också att delta i andra aktiviteter med eurotema och göra besök inom livsmedels- och
jordbrukssektorn tillsammans med LRF:s förbundsordförande Caroline Trapp. De kommer bland
annat att genomföra en pressträff på Arlas mejeri i Visby.
Program:
Onsdagen den 9 juli
11.30 Besök på Arlas mejeri i Visby, Lundbygatan 1
12.30 Pressträff tillsammans med Caroline Trapp på mejeriet
15.00 Presentation av uppfinning Moving Floor för svin- och nötproduktion, Kvie, Ekeby.
16.30 Besök hos lantbrukare Roland Rodebjer, ordförande i Gotlands Betodlareförening, Rodarve,
Hogrän.
Torsdagen den 10 juli
09.30 Besök vid betesföreningen Hejnum hällar, Rings, Hejnum.
12.00 Torgmöte med Socialdemokrater för Europa, Donnersplats Visby

16.30 Måltid och politik, seminarium arrangerat av SHR, LRF och Stiftelsen Måltidsmuseum,
Wisby Hotell
Fredagen den 11 juli
11.00 Euron och konsumenterna, seminarium arrangerat av SHR och Svensk Handel, Wisby Hotell,
Erlanderska rummet.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9670 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-06-27
Jordbruksdepartementet

Nya förvaltningsåtgärder för Östersjötorsken
Fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC) kunde idag
enas om nya förvaltningsåtgärder för torskfisket.
Planen innebär bland annat att torskbestånden kommer att
delas in i två förvaltningsområden. Detta har varit ett starkt
önskemål för den biologiska rådgivningen sedan länge och
kommer att medföra en mer biologiskt riktig förvaltning.
IBSCF kommer att arbeta vidare med denna fråga under det
kommande året.
Vidare beslutades om en enhetlig trålmodell för torskfisket.
Från och med den 1 september 2003 kommer inga andra
trålmodeller än BACOMA 110 vara tillåtna. Därmed
kommer bifångsterna av småtorsk att minska radikalt. Det
gick dock inte att nå full enighet om detta. Polen och
Ryssland kommer att fortsätta fiska med de gamla trålmodellerna i sina egna vatten. Emellertid
kommer Polen att tvingas införa samma regler som EU då de blir fullvärdiga medlemmar i EU den
1 maj 2004.
- Det är glädjande att vårens problem med stora bifångster
av småtorsk nu har fått en lösning. Småtorsken får nu chansen att växa till och reproducera sig. Det
kommer att bidra till ett större och starkare bestånd i Östersjön,säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist.

KONTAKT

Joakim Kellner
Polsakkunnig
08 # 405 40 81
070 # 694 85 94
Robin Rosenkrantz
Dep.sekreterare

070 # 519 02 60
Nyckelord: 9639 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-06-26
Jordbruksdepartementet

Ny Generaldirektör på SVA
Regeringen har idag utsett Anders Engvall till ny Generaldirektör för Statens Veterinärmedicinska
Anstalt, SVA.
Anders Engvall, som är född 1948 är professor i Epizootologi och tjänstgör för närvarande som
Statsepitozoolog vid SVA.
Anders Engvall tillträder sin nya tjänst den 1 juli 2003.

KONTAKT

Politisk sakkunnig
Joakim Kellner
Telefon 08-405 40 81
Mobil 070-694 85 94
Telefax 08-40549 20
Departementssekreterare
Christina Isaksson Eldh
Telefon 08-405 10 83
Nyckelord: 9617 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-06-26
Jordbruksdepartementet

Beslut om EU:s jordbrukspolitik fattat
Efter långa och intensiva förhandlingar träffade EU:s jordbruksministrar på torsdagsmorgonen en
politisk överenskommelse om den framtida jordbrukspolitiken.
- Det är bra att vi har tagit ett beslut, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Vi påbörjar en
modernisering av jordbrukspolitiken och tar därmed ett steg framåt. Våra bönder stimuleras att
producera det konsumenterna efterfrågar och inte det som ger mest bidrag. Ambitionen har varit att
stärka EU:s position inför de kommande WTO-förhandlingarna. Min bedömning är att beslutet är
acceptabelt ur ett handelsperspektiv även om den minskade frikopplingen gör att vi nu kan ligga på
gränsen till vad WTO kräver.
Det centrala inslaget i beslutet innebär att stödet till jordbrukarna i huvudsak utbetalas som ett
gårdsstöd frikopplat från produktionen. Frikopplingsgraden varierar mellan olika sektorer.
Reformen träder i kraft den 1 januari 2005 men med möjlighet för de länder som önskar att tillämpa
reformen från 2007. Tillämpningen ger medlemsländerna möjlighet att utforma stöden efter
nationella förutsättningar.

Förslaget innebär vidare att direktstöden gradvis sänks och omvandlas till miljö- och
landsbygdsstöd.
- Jordbrukarna kommer att få större frihet och flexibilitet och kan utveckla sina företag,
understryker Ann-Christin Nykvist. Förslaget ger oss möjligheter att välja olika modeller för hur det
nya stödet skall utformas och den frågan kommer jag att diskutera med bl.a jordbrukarnas
företrädare.
Ytterligare element i uppgörelsen är prissänkningar på mjölk, införandet av stöd till energigrödor,
fortsatt stöd till potatisstärkelseproduktionen, minskat stöd till durumvete och flexiblare
trädesregler. Prissänkningarna är utöver vad som beslutades i Agenda 2000. Detta kommer stärka
europeiska jordbruksprodukters konkurrenskraft på världsmarknaden.
Bilaga
Varför reformera den gemensamma jordbrukspolitiken?
EU:s jordbrukspolitik är inte långsiktigt hållbar. Den bygger på ett synsätt och speglar ett Europa
som ligger ett halvt sekel tillbaka i tiden. Behovet av en grundläggande reformering är stort. Syftet
med reformen är att orientera produktionen mot det som konsumenterna efterfrågar och därmed
komma bort från att produktionen styrs av bidragssystemen. Förändringar är också nödvändiga med
hänsyn till utvidgningen av EU och de pågående WTO-förhandlingarna. EU:s jordbrukspolitik
påverkar idag U-ländernas konkurrensvillkor på världsmarknaden negativt. Detta är ytterligare ett
skäl att reformera jordbrukspolitiken.
Innebörden av reformen
Reformen som EU:s jordbruksministrar enats om är omfattande. Nedan finns en kort
sammanfattning av de viktigast delarna av beslutet.
<b<Frikopplat gårdsstöd
Beslutet innebär att nuvarande direktstöd med vissa undantag ersätts av ett frikopplat gårdsstöd. De
berörda direktstöden omfattar bland annat spannmål, oljeväxter, proteingrödor, arealuttag, trindsäd,
stärkelsepotatis, ris, durumvete, utsäde, torkat foder, nötkött och fårkött.
Stödets storlek är oberoende av hur mycket och vad som produceras. Stödnivån baseras istället på
historiska stödutbetalningar.
För att få del av det frikopplade stödet måste jordbrukarna uppfylla ett antal direktiv inom
områdena miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd samt garantera att jordbruksmarken
kommer att skötas, s.k. tvärvillkor.
Arealstödet för jordbruksgrödor kan frikopplas med mellan 75 % och 100 %. Det är även möjligt
för Sverige att koppla det särskilda torkstödet som idag betalas ut i norra Sverige. Det är även
valfritt för medlemsländerna att frikoppla produktionsstödet till utsäde.
Inom nötköttssektorn får medlemsstaterna möjlighet att välja mellan alternativen att behålla am-och
dikobidraget och koppla slaktbidraget upp till till 40 %, koppla slaktbidraget fullt ut eller koppla
handjursbidraget upp till 75 %. Möjlighet ges för medlemstaterna att frikoppla hälften av stödet till
får och getter.
Medlemstaterna har också möjlighet att avsätta en del av det totala stödet för att på nationell nivå
besluta om åtgärder för att främja jordbruk som är viktigt för att skydda eller förbättra miljön. Den
maximala avsättningen får uppgå till 10 % av det totala stödet.
Beslutet innebär även att mjölkstödet kan frikopplas när mjölkreformen är fullt genomförd år
2008/2009. Medlemsländerna kan dock välja att i den regionala tillämpningen välja att frikoppla
mjölkstödet tidigare.
En rad åtgärder har beslutats för att undvika vissa av övergångsproblemen, t.ex. de problem som
den historiska referensperioden skapar för de brukare som köpt eller expanderat under eller efter
referensperioden. Jordbrukare som gjort förändringar till och med den 31 maj 2003 kan komma att
få tilldelning av betalningsrätter.
Beslut har också fattats om att högst 3 % av det totala frikopplade stödet i ett land får avsättas i en
nationell reserv för att hantera övergångsproblem.
Satsning på landsbygdsutveckling
Jordbruksreformen innebär att direktstöden dras ned successivt och att pengarna används för stöd
till miljö och landsbygdsutveckling # s.k. modulering. Små företag undantas från neddragningen.
Genom modulering stärks miljö och landsbygdsutvecklingens roll. Därigenom ges
medlemsländerna möjlighet att i ökad utsträckning # genom riktade åtgärder # tillgodose behov på

landsbygden.
Finansiell disciplin
F.r.o.m. 2007 införs en finansiell mekanism för att säkerställa att jordbruksbudgeten som är
fastställd t.o.m. 2013 inte överskrids.
Mjölk
Sänkningarna av interventionspriserna i Agenda 2000 utökas vilket innebär sänkningar av
smörpriset med totalt 25 % och skummjölkspulverpriset med totalt 15 %. Sänkningarna görs i tre
steg för skummjölkspulver och fyra steg för smör med start år 2004. Samtidigt begränsas
möjligheten för stödköp av smör, kvantiteten sänks successivt från 70 000 ton 2004/05 till 30 000
ton 2008/09. Kompensation för prissänkningarna ges delvis. Slutligen förlängs kvotsystemet till år
2014/15.
Spannmål
Det nuvarande stödpriset för spannmål bibehålls på nuvarande nivå. Nivån på de månatliga
tilläggen på stödpriset halveras dock. Ett generellt proteingrödstöd införs på 55,57 euro per hektar.
Landsbygdsutveckling
Beslutet innebär att landsbygdsförordningen utökas med ett antal nya åtgärder. De nya stöden är
frivilliga för medlemsstaterna att tillämpa.
- Ett nytt kapitel som möjliggör stöd för att uppfylla lagstiftning på gemenskapsnivå med koppling
till miljö, människors, djurs, och växters hälsa, djurens välfärd och arbetarskydd.
- Ett nytt kapitel för livsmedelskvalitet möjliggör stöd till jordbrukare för frivilligt deltagande i
kvalitetssystem.
- Ett nytt kapitel som benämns #miljöstöd och djurvälfärd#.
Särskild prioritet för unga lantbrukare. Beslutet innebär en höjning av stödnivån inom det befintliga
investeringsstödet med 5 % för unga lantbrukare.
Samtliga åtgärder i landsbygdsförordningen skall medfinansieras av medlemsstaterna.
Övriga delar av beslutet
I övrigt innehåller beslutet följande:
· Produktionsbegränsning i form av arealuttag gäller fortfarande men med mer flexibla trädesregler.
· Det införs ett energigrödsstöd på 45 euro/hektar.
· Nationellt är det tillåtet för MS att betala ut anläggningsstöd för energiskogsodling.
· Det genomförs en genomgripande reform för ris som innebär halverat stödpris för ris.
· Ett system för jordbruksrådgivning införs, bland annat. för att öka jordbrukarna kunskap om
tvärvillkoren.
Konsekvenser för EU-budgeten
Beslutet om jordbruksreformen innebär att marknadsprisstöden minskar och att detta delvis
kompenseras genom ökade direktstöd. Den totala jordbruksbudgeten beräknas hamna på ca 44
miljarder euro 2005 och ca 48 miljarder euro 2013. Detta innebär att det finansiella ramar som som
tidigare beslutats för EU:s jordbruksstöd utnyttjas fullt ut. Redan tidigare har EU beslutat om en
infasning av direktstöden i de nya medlemsländerna, vilket står för en del av de ökade utgifterna.
Vad händer nu?
Nu när ett beslut är fattat kommer jordbruksdepartementet samt andra berörda myndigheter att börja
planera för införandet. Det handlar om att anpassa administration och regelverk samt genomförda
nödvändiga utbildnings- och informationsinsatser. Förslaget ger möjligheter att välja olika modeller
för hur det nya stödet skall utformas. Dessa frågor måste analyseras och alternativen diskuteras med
bland annat jordbrukarnas företrädare.
Till hösten kommer kommissionen att presentera tillämpningsföreskrifter som kommer att
diskuteras bland annat i berörda förvaltningskommittéer.

KONTAKT

Politisk sakkunnig
Joakim Kellner
Mobil 070-694 85 94

Departementsråd Christer Wretborn
Mobil 070-547 72 46
Nyckelord: 9597 Ann-Christin Nykvist
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Jordbruksdepartementet

Ersättning till yrkesfiskarna för det tillfälliga fiskestoppet.
Regeringen kommer idag att anmäla till kommissionnen hur
yrkesfiskarna ska erstättas för det tillfälliga fiskestoppet för
trålning efter torsk och plattfisk i Östersjön från den 15 april till den 31 maj. Fiskestoppet infördes
med kort varsel
efter det att yrkesfiskarna rapporterat att de tillåtna trålredskapen fångade alltför stora mängder icke-könsmogen torsk.
- Jag ser det som mycket angeläget att våra yrkesfiskare får en skälig ersättning för stillaliggandet
till följd av det tillfälliga fiskestoppet säger Ann-Christin Nykvist. Det är mycket värdefullt att
yrkesfiskarna slagit larm om den allvarliga situationen för vissa fiskebestånd. De har därmed
bidragit till att vi har kunnat vidta åtgärder för en hållbar utveckling.
Det system som regeringen kommer att anmäla till kommissionen innebär att fartygsägaren får
ersättning medan övriga besättningsmän får söka arbetslöshetsersättning.
Ersättning ges per dag som fartyget legat stilla, dock maximalt fem dagar per vecka. De kostnader
som föreslås bli ersatta är de som kvarstår trots att fartyget inte nyttjats.
Häri ingår bland annat räntor, hamnavgift och försäkring. Även visst underhåll måste ske även om
ett fartyg inte används i fiske vilket medför att sådana kostnader kan bli erästtningsberättigade.
Avskrivningar ersätts inte och vad gäller fartygsägarens lön hänvisas även här till
arbetslöshetsersättningen. De ersättningsberättigade kostnaderna ställs i relation till värdet på de
veckoransoner som skulle varit tillåtna vid ett fiske.
Enligt preliminära beräkningar från Fiskeriverket rör det sig
om ett 40-tal fartyg som kan bli aktuella att erhålla ersättning. De större fartyg som vanligen trålar
efter torsk i Östersjön har kunnat övergå till annat fiske varför ersättningen främst är av stor
betydelse för det småskaliga fisket.
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Ersättning till yrkesfiskarna för det tillfälliga fiskestoppet.
Regeringen kommer idag att anmäla till kommissionnen hur
yrkesfiskarna ska erstättas för det tillfälliga fiskestoppet för
trålning efter torsk och plattfisk i Östersjön från den 15 april till den 31 maj. Fiskestoppet infördes
med kort varsel
efter det att yrkesfiskarna rapporterat att de tillåtna trålredskapen fångade alltför stora mängder icke-könsmogen torsk.
- Jag ser det som mycket angeläget att våra yrkesfiskare får en skälig ersättning för stillaliggandet
till följd av det tillfälliga fiskestoppet säger Ann-Christin Nykvist. Det är mycket värdefullt att
yrkesfiskarna slagit larm om den allvarliga situationen för vissa fiskebestånd. De har därmed
bidragit till att vi har kunnat vidta åtgärder för en hållbar utveckling.
Det system som regeringen kommer att anmäla till kommissionen innebär att fartygsägaren får
ersättning medan övriga besättningsmän får söka arbetslöshetsersättning.
Ersättning ges per dag som fartyget legat stilla, dock maximalt fem dagar per vecka. De kostnader
som föreslås bli ersatta är de som kvarstår trots att fartyget inte nyttjats.
Häri ingår bland annat räntor, hamnavgift och försäkring. Även visst underhåll måste ske även om
ett fartyg inte används i fiske vilket medför att sådana kostnader kan bli erästtningsberättigade.
Avskrivningar ersätts inte och vad gäller fartygsägarens lön hänvisas även här till
arbetslöshetsersättningen. De ersättningsberättigade kostnaderna ställs i relation till värdet på de
veckoransoner som skulle varit tillåtna vid ett fiske.
Enligt preliminära beräkningar från Fiskeriverket rör det sig
om ett 40-tal fartyg som kan bli aktuella att erhålla ersättning. De större fartyg som vanligen trålar
efter torsk i Östersjön har kunnat övergå till annat fiske varför ersättningen främst är av stor
betydelse för det småskaliga fisket.
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Matz Hammarström organiserar ny djurskyddsmyndighet
Tidigare språkröret i Miljöpartiet de Gröna, Matz Hammarström, har idag fått regeringens uppdrag
att leda arbetet med att bygga upp den nya djurskyddsmyndigheten. Myndigheten har beslutats
inom ramen för samarbetet mellan regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet.
- Jag är glad att Matz Hammarström tagit på sig uppgiften med att bygga upp den nya myndigheten.
Han är en person med ett erkänt engagemang för djuren och miljön. Med sin bakgrund kommer han

att skapa förtroende för den nya myndigheten, säger jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Regeringen fattade också beslut om utredaren Matz Hammarströms uppdrag.
Han ska förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten som ska vara den centrala
myndigheten för djurskyddstillsynen och ha det totala ansvaret för djurskyddet.
Myndigheten kommer att överta det ansvar Jordbruksverket och Centrala försöksdjursnämnden idag
har enligt djurskyddslagen. I och med det avvecklas Centrala försöksdjursnämnden.
Den nya myndigheten ska enligt direktiven inrättas från och med den 1 januari 2004 och kommer
att lokaliseras till Skara.
- Det är en intressant uppgift och en stor utmaning att få spela en central roll i uppbyggnaden av den
nya och av många efterlängtade djurskyddsmyndigheten. Vi har en bra djurskyddslagstiftning i
Sverige och den nya myndigheten kommer att ha goda möjligheter att på ett samlat och kompetent
sätt se till att den också efterlevs i praktiken, säger Matz Hammarström.
Matz Hammarström är gymnasielärare i filosofi och svenska och har också universitets studier i
flera olika ämnen bland annat litteraturvetenskap där han nyligen presenterade sin magisteruppsats.
Han nås på mobiltelefon: 0702-86 34 02
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Ann-Christin Nykvist delar ut pris i tävlingen Konsument i
Europa.
Den 10 juni klockan 10.00 kommer Ann-Christin
Nykvist att dela ut priset till vinnarna i tävlingen
Konsument i Europa # tävling för unga 2002 # 2003.
Tävlingen har funnits i flera år och är ett initiativ av
EU-kommissionen. I Sverige har tävlingen samordnats av Sveriges Konsumentråd.
Prisutdelningen äger rum i Jordbruksdepartementets
lokaler, Ljusgården.
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Pressinbjudan:Djurskyddsmyndighetens
organisationskommitté presenteras.
En djurskyddsmyndighet kommer att inrättas den 1 januari 2004 med lokalisering i Skara.
Ni inbjuds till presentation av direktiven till organisationskommittén som ska forma den nya myndigheten.
På pressträffen medverkar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist och den särskilde utredare som
ska leda organisationskommitténs arbete.
Tid och plats: 5 juni klockan 10.00
Pressrummet, Rosenbad
Pressträffen sänds på www.regeringen.se
Medtag presslegitimation.
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Ann-Christin Nykvist inviger nytt Säkerhetslaboratorium i
SVA:s nya lokal vid Ultuna den 6 juni
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer att inviga Statens Veterinärmedicinska Anstalts
nya Säkerhetslaboratorium vid Ultuna den 6 juni klockan 12.30.
Klockan 12.45 blir det en presskonferens med jordbruksministern, generaldirektör Lars-Erik
Edqvist och Berndt Klingeborn chef för den virologiska avdelningen samt säkerhetslaboratoriet.
Ann-Christin Nykvist kommer även att avtacka SVA:s verkschef Lars-Erik Edqvist som avgår efter
9 år som chef.
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Pressjour under sommarledigheten vecka 24 # 27 ( 9 juni #
6 juli) för pressekreterare Anders Teljebäck
Under pressekreterare Anders Teljebäcks sommarledighet från den 9 juni till och med den 6 juli är
Joakim Kellner fungerande pressekreterare.
Kontaktuppgifter:
Tel: 08 # 405 40 81
mobil: 070 # 694 85 94
Fax: 08 # 405 49 20
e-mail: joakim.kellner@agriculture.ministry.se
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Ann-Christin Nykvist talar på LRF:s stämma i Göteborg
Onsdagen den 4 juni talar jordbruksminister Ann-Christin Nykvist på LRF:s förbundsstämma i
Göteborg.
Stämman genomförs på Arken konferenscenter. Ann-Christin Nykvist talar klockan 13.30 och efter
talet genomförs en pressträff.
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Hundägarnas ansvar behöver tydliggöras och det måste bli
enklare för samhället att ingripa vid bristande hundhållning.
Personer
Det säger landshövdingen i Hallands län, Karin Starrin, som haft regeringens uppdrag att utreda
problem med hundar i samhället, särskilt farliga hundar. Hon konstaterar i betänkandet Hund i rätta
händer # om hundägarens ansvar (SOU 2003:46), som i dag överlämnas till jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist, att hunden har flera viktiga funktioner i samhället. För att hunden även
fortsättningsvis skall förknippas med dessa positiva värden är det angeläget att minska de problem
som finns.
- De allra flesta svenska hundägare har en god hundhållning. Sett i ett internationellt perspektiv är
det liten risk att skadas av hundar i Sverige. De allra flesta som blir hundbitna blir det av sina egna
hundar. Men det är viktigt att inte blunda för att det finns personer som sprider oro och rädsla i
omgivningen genom det sätt som de håller sina hundar. Vissa hundägare låter till exempel fullt
medvetet sina hundar skada andra människor eller djur, något som givetvis är oacceptabelt.
Eftersom det i dag ofta är svårt för samhället att gripa in då en hundägare inte håller sin hund på ett
ansvarsfullt sätt, finns det anledning att skärpa lagstiftningen på området. Mina förslag till ny
lagstiftning om hundar möjliggör tidigare och kraftfullare åtgärder vid bristande hundhållning,
säger Karin Starrin.
Utredningens huvudförslag är en ny lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) som
föreslås ersätta den nuvarande lagen med samma namn. Med syftet att samordna lagstiftningen om
hundar föreslås att bestämmelserna i den nuvarande lagen (2000:537) om märkning och registrering
av hundar skall införas i den nya tillsynslagen. Enligt den föreslagna lagen skall polismyndigheten,
för att förebygga problem med farliga hundar, bland annat få förbjuda sådana personer som visat sig
vara grovt olämpliga att hantera hundar att fortsättningsvis ha hand om hundar. Det föreslås också
bli enklare för polismyndigheten att omhänderta och sälja eller avliva en hund som hålls under
bristande tillsyn, om detta är nödvändigt för att förebygga skador på människor eller andra djur.
Jämfört med den nuvarande tillsynslagen föreslås att straffsatserna för brott mot lagen skärps. I
anslutning till lagförslaget betonas också, och föreslås åtgärder för att uppnå, en god
myndighetstillsyn.
Utredningens betänkande innehåller förutom förslag till en ny tillsynslag även förslag till ändringar
i djurskyddsförordningen (1988:539), förslag till testmetoder för identifiering av farliga hundar och
förslag till olika förebyggande åtgärder. Samtliga förslag är förankrade i den referensgrupp som
bistått utredningen. I referensgruppen har ingått representanter för Rikspolisstyrelsen, Statens
jordbruksverk, Svenska Brukshundklubben, Svenska Kennelklubben, Svenska Kommunförbundet
och Sveriges lantbruksuniversitet.
Bland förslagen till förebyggande åtgärder kan nämnas att alla hundägare som märker och
registrerar sina hundar föreslås få sig tillsänt ett informationsmaterial. Materialet skall upplysa om
vilka regler man har att rätta sig efter som hundägare och vart man kan vända sig för att få råd och

hjälp i sitt hundägande. Det skall även innehålla grundläggande information om hur hundar
fungerar och vilka behov de har. I betänkandet lämnas också förslag på åtgärder som syftar till att
ge bättre statistik om brott med hundar inblandade. Detta är viktigt för att det skall vara möjligt att
följa utvecklingen av olika problem med hundar i samhället och vidta lämpliga åtgärder.
Karin Starrin bedömer att de föreslagna åtgärderna kommer att medföra minskade
samhällskostnader för problem med hundar. Det enda område där förslagen kommer att medföra en
kostnadsökning är den föreslagna informationsinsatsen som kommer att kosta ungefär 700 000
kronor årligen.
- Jag bedömer att mina förslag kommer att ha positiva effekter framför allt på två områden, avslutar
Karin Starrin. För det första kommer ett genomförande av mina förslag att medföra att allmänhetens
säkerhet i förhållande till hundar ökar. Detta beror på att sådan brottslig verksamhet med hundar
inblandade som riskerar att orsaka skador på människor och andra djur kan förväntas minska
markant. Dessutom kan hundhållningen i stort förväntas bli mer ansvarsfull. För det andra kommer
djurskyddet att stärkas inom den svenska hundhållningen.
Utredningen finns tillgänglig på internet från och med onsdagen den 28 maj klockan 14.00:
http://www.regeringen.se/propositioner/sou/index.htm
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Förslag till stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning
· Ett kompetenskrav införs för finansiella rådgivare
· Krav införs på att rådgivningen ska dokumenteras
· Rådgivare ska iaktta god rådgivningssed och konsumenternas intressen ska tas tillvara
· Rådgivaren görs skyldig att avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte anses lämpliga
för konsumenten
· Näringsidkaren kan bli skadeståndsskyldig
Det är några av de viktigaste punkterna i den proposition om finansiell rådgivning som regeringen
idag överlämnar till riksdagen. Propositionen bygger på en tidigare presenterad lagrådsremiss.
- Ett ytterligare steg tas nu för att ge konsumenterna ett starkt skydd vid finansiell rådgivning, säger
konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Den nya situation vi nu har då de flesta konsumenter
numera kommer i kontakt med finansiell rådgivning kräver ett starkare konsumentskydd.
Lagen föreslås gälla finansiell rådgivning som ges av näringsidkare, till exempel en bank, till en
konsument. Råden ska avse bland annat aktier, fonder och optioner så kallade finansiella
instrument. Lagen ska också omfatta råd om placeringar i den typ av livförsäkringar där kapitalet
placeras så som konsumenten bestämmer(oftast fondförsäkringar).

Lagen föreslås att inte gälla när konsumenten vill köpa en viss produkt eller ha information om den
eller när rådgivningen ges till en större krets av personer i till exempel massmedia.
Förslaget innebär att banker eller andra näringsidkare som erbjuder finansiell rådgivning ska se till
att rådgivarna har tillräcklig med kompetens för uppdraget. De ska också se till att rådgivningen
dokumenteras. Rådgivaren ska iaktta god rådgivningssed och tillvarata konsumenternas intressen
med omsorg. Rådgivningen ska anpassas till den enskilde konsumentens önskemål och behov.
Rådgivaren ska i vissa fall vara skyldig att avråda från att vidta åtgärder som inte är lämpliga för
konsumenten.
I propositionen föreslås att konsumenten får en lagstadgad rätt till skadestånd för den skada som
kan uppstå till följd av finansiell rådgivning. Konsumenten måste dock reklamera rådgivningen
inom skälig tid efter det att konsumenten upptäckt skadan. Talan måste föras inom tio år från
rådgivningstillfället.
Enligt förslaget ska Konsumentverket ha tillsynsansvaret, förutom för de företag som enligt annat
regelverk står under Finansinspektionens tillsyn.
Tillsynsmyndigheten får enligt förslaget de befogenheter som behövs för att bedriva en effektiv
tillsyn. Ytterst har den möjlighet att förbjuda företag att tillhandahålla finansiell rådgivning.
Lagen föreslår träda ikraft den 1 juli 2004.
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Fördjupningsseminarium med anknytning till samiska
frågor i samisk miljö i Östersund
Regeringens urbefolkningsdelegation genomför i samverkan med sydsamiskt kulturcentrum
Gaaltije ett fördjupningsseminarium för riksdagens ledamöter med anknytning till samiska frågor.
Syftet är att ge ledamöterna tillfälle att stifta bekantskap med dessa frågor i samisk miljö i
Östersund. Detta mot bakgrund av att ett antal samepolitiska frågor kommer att behandlas av
riksdagen under mandatperioden. Förhoppningen är att riksdagsledamöterna ska få en fördjupad
insikt i samernas historia och levnadsförhållande samt aktuella samepolitiska frågor som ILO
konventionen nr 169 om urfolks rättigheter och Sametingets roll i det svenska folkstyret.
Urbefolkningsdelegationen inbjuder till presskonferens tisdagen den 27 maj kl.12.00 på länsmuseet
Jamtli i Östersund.
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Inbjudan till presskonferens: Hundansvarsutredningen
presenterar betänkandet Hund i rätta händer # om
hundägarens ansvar
Hundansvarsutredningen överlämnar onsdagen den 28 maj sitt betänkande Hund i rätta händer # om
hundägarens ansvar (SOU 2003:46) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.
Ni inbjuds till presskonferens med utredaren Karin Starrin.
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Tid: 28 maj kl 14.00
Medtag presslegitimation.
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Ann-Christin Nykvist kommenterar förslag om hund- och
kattskinn
- Ett förbud mot införsel och försäljning av päls och skinn från hund-och katt kan nu bli verklighet.
Jag kommer att se till att arbetet med lagstiftningen bedrivs skyndsamt. Svenska folkets reaktioner

mot användandet av katt- och hundpäls som utsmyckning på kläder har med rätta varit starka. Det
visar sig nu att det inte finns några juridiska hinder för en lagstiftning.
Det är jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvists kommentar till Jordbruksverkets
och Kommerskollegiums utredning om förbud mot införsel, import och försäljning av produkter
med skinn eller päls från hund och katt
- Att utredningen kommer fram till att kontrollen bör ske i detaljistledet understryker min
uppfattning att handeln har ett särskilt ansvar för att deras varor säljs med korrekt information.
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Ann-Christin Nykvist deltar i svenskt matevenemang i
Polen
#Festival of New Swedish Cuisine#! Är det svenska matevenemang som jordbruks- och
konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltar på i Warszawa tisdagen den 20 maj. Evenemanget
genomförs i samarbete mellan svenska ambassaden i Warszawa, Exportrådet, LRF, Svenska
institutet och kocklandslaget.
Ann-Christin Nykvist öppningstalar på ett seminarium och kommer därefter att göra studiebesök
inom den polska jordbruks- och livsmedelssektorn.
På eftermiddagen deltar hon när kocklandslagets ledare Gert Klötzke presenterar en buffé som har
temat #Safe and Delicious # Good Food the Swedish Way#.
Hålltider
09.30 Öppningstal på matseminarium vid matevenemanget #Festival of New Swedish Cuisine,
Zamek Ujazdowski Muséet för Samtidskonst.
10.30 Studiebesök inom den polska jordbruks- och livsmedelssektorn.
14.00 Presskonferens på #Festival of New Swedish Cuisine#.
14.30 Buffé som presenteras av Gert Klötzke
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Ann-Christin Nykvist inleder möte om övervikt och
kostvanor
Den 14 maj klockan 09.15 inleder jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist ett möte
som Livsmedelsverket bjudit in till om vad livsmedelsbranschen kan göra för att förebygga
övervikt.
Mötet genomförs i Svenska läkaresällskapets stora sal, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm och
beräknas pågå fram till klockan 12.00.
Medierna hälsas välkomna att delta.
- Antalet personer med övervikt har ökat kraftigt under de senaste åren. Särskilt allvarlig är den
stora ökningen bland barn och ungdomar. Vi vet att det finns en koppling mellan många av våra
vanligaste sjukdomar och övervikt, säger Ann-Christin Nykvist. Därför måste vi från många olika
sektorer i samhället ta ett krafttag och göra vad vi kan för att bromsa utvecklingen.
Medverkar gör, förutom jordbruksministern, Generaldirektör Bertil Norbelie, Livsmedelsverket;
Professor Per Carlsson, Linköpings universitet; Professor Stephan Rössner, Karolinska Institutet;
Jan Rosenström, styrelseledamot Livsmedelsverket samt generaldirektör Gunnar Ågren,
Folkhälsoinstitutet.
Deltagarna i överläggningarna företräder bl.a. Svensk Dagligvaruhandel, Svenska
Bryggareföreningen, Överviktigas riksförbund, OLW, Santa Maria AB, Max
Hamburgerrestauranger, Hälsokostrådet, Vivo, Sverige Hotell och Restaurangföretagare, Svensk
Mjölk, Svensk Köttinformation, ICA Handlarnas AB, Mc Donalds mfl.
Frågor besvaras av Åke Bruce, Livsmedelverket 0709-2456 88 eller Jenny Holm,
Jordbruksdepartementet, 08-405 23 96.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9119 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-05-08
Jordbruksdepartementet

- Hur ser vi på djurhållning och djurs värde? Ann-Christin
Nykvist inleder djuretiskt seminarium för gymnasieelever
Från Norsjö i norr till Lund i söder! Över hundra gymnasieelever från nästan 60 klasser diskuterar
fredagen den 16 maj djuretik på ett seminarium som arrangeras av Jordbruksdepartementet.
De hundra eleverna representerar några av de skolor som arbetat med materialet Djuretik som
jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist presenterade den 10 februari.
Vid presentationen bjöd Ann-Christin Nykvist in de skolor som skulle använda materialet till ett

seminarium för att fördjupa diskussionen ytterligare.
- Det ska bli spännande att ta del av de diskussioner som eleverna har haft med utgångspunkt från
materialet. Jag förväntar mig inga lösningar utan snarare nya frågor som jag kan ta med mig i mitt
arbete för att förbättra djurens situation, säger Ann-Christin Nykvist.
Seminariet genomförs i Rosenbads konferenscenter med följande program:
12.15 Registrering
13.00 Inledning av Ann-Christin Nykvist
13.30 Gruppdiskussioner
14.30 Paus
15.00 Paneldiskussion
16.30 Avslutning
Paneldeltagare kommer att vara:
·Lisa Gålmark som bland annat har skrivit böcker om djuretik och djurens situation i Sverige
·Jan-Emanuel Johansson, socialdemokratisk riksdagsledamot och debattör i djuretiska frågor
·Henrik Lerner, biolog och filosof som numera arbetar begreppsanalytiskt på Tema Hälsa vi
Linköpings universitet.
·Sandra Kinnley, präst och psykolog.
·Jenny Karlsson, som kommer att vara moderator.
Anmälan skickas till: bernadette.lazar-faber@agriculture.ministry.se
Seminariet direktsänds på www.regeringen.se

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9068 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-05-05
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist talar på konsumentdagarna
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltar tisdagen den 6 maj på årets konsumentdagar som
genomförs i Billinge hus i Skövde den 6-8 maj.
Hon talar klockan 16.00 i anslutning på temat regeringen och konsumentfrågorna.
Konsumentdagarna är ett årligt arrangemang som genomförs av Konsumentvägledarnas förening i
samarbete med Konsumentverket.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9047 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-05-05
Jordbruksdepartementet

Seminarium med chefen för OECD:s jordbruksdirektorat
Seminarium med chefen för OECD:s jordbruksdirektorat
Den 7 maj besöker Stefan Tangermann, som är chef för OECD:s jordbruksdirektorat, Sverige och
Jordbruksdepartementet. I samband med besöket genomförs ett seminarium om OECD:s arbete med
jordbruk och handel.
Seminariet genomförs klockan 14.30-16.30 i konferensrummet Stora Tigern, Fredsgatan 8
Press och övriga medier hälsas välkomna att delta i seminariet. Efter seminariet är Stefan
Tangermann tillgänglig för frågor.
Ta med pressleg

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 9038 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-25
Jordbruksdepartementet

Konsumentskyddet vid finansiell rådgivning stärks
· Ett kompetenskrav införs för finansiella rådgivare
· Krav införs på att rådgivningens ska dokumenteras
· Rådgivare ska iaktta god rådgivningssed och konsumenternas intressen ska tas tillvara
· Rådgivaren görs skyldig att avråda konsumenten från att vidta åtgärder som inte anses lämpliga
för konsumenten
· Näringsidkaren kan bli skadeståndsskyldig
Det är några av de viktigaste punkterna i den lagrådsremiss om finansiell rådgivning som
regeringen idag överlämnar till lagrådet.
- Med den nya lagen ger vi konsumenten ett starkt skydd vid finansiell rådgivning, säger
konsumentminister Ann-Christin Nykvist. För mig är det viktigt att ge denna verksamhet ett stärkt
konsumentskydd. Vi har en helt ny situation då de flesta konsumenter numera kommer i kontakt
med finansiell rådgivning.
Lagen föreslås gälla finansiell rådgivning som ges av näringsidkare, till exempel en bank, till en
konsument. Råden ska avse bland annat aktier, fonder och optioner så kallade finansiella
instrument. Lagen ska också omfatta råd om placeringar i den typ av livförsäkringar där kapitalet
placeras så som konsumenten bestämmer(oftast fondförsäkringar).
Lagen föreslås att inte gälla när konsumenten vill köpa en viss produkt eller ha information om den
eller när rådgivningen ges till en större krets av personer i till exempel massmedia.
Förslaget innebär att banker eller andra näringsidkare som erbjuder finansiell rådgivning ska se till

att rådgivarna har tillräcklig med kompetens för uppdraget. De ska också se till att rådgivningen
dokumenteras. Rådgivaren ska iaktta god rådgivningssed och tillvarata konsumenternas intressen
med omsorg. Rådgivningen ska anpassas till den enskilde konsumentens önskemål och behov.
Rådgivaren ska i vissa fall vara skyldig att avråda från att vidta åtgärder som inte är lämpliga för
konsumenten.
I lagrådsremissen föreslås en skadeståndsskyldighet för den näringsidkare som genom sin
rådgivning orsakar konsumenten en ren förmögenhetsskada. Konsumenten måste dock reklamera
rådgivningen inom skälig tid efter det att konsumenten upptäckt skadan. Talan måste föras inom tio
år från rådgivningstillfället.
Enligt förslaget ska Konsumentverket ha tillsynsansvaret, förutom för de företag som enligt annat
regelverk står under Finansinspektionens tillsyn.
Tillsynsmyndigheten får enligt förslaget de befogenheter som behövs för att bedriva en effektiv
tillsyn. Ytterst har den möjlighet att förbjuda företag att tillhandahålla finansiell rådgivning.
Lagen föreslår träda ikraft den 1 juli 2004.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Erik Högdal
Hovrättsassessor
08-405 42 63
0708-49 43 80
Nyckelord: 8984 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-24
Jordbruksdepartementet

Utökad provtagning för salmonella i köttberedningar
Livsmedelsverket får i uppdrag att utöka stickprovskontrollen av köttberedningar. Det beslutet
fattade regeringen vid dagens sammanträde.
- Genom den utökade kontrollen får vi ett bättre statistiskt underlag när vi ska argumentera för att
utvidga våra salmonellagarantier till att också gälla köttberedningar, säger jordbruksminister
Ann-Christin Nykvist. Det ger oss också ett bättre underlag om vi skulle behöva stoppa importen
från de anläggningar från vilka det införts köttberedningar med salmonella.
Bakgrunden är att Livsmedelsverket den 24 februari 2003 publicerade resultaten av en så kallad
projektinriktad kontroll av köttberedningar införda från andra EU-länder. I den riktade kontrollen,
som pågick under stora delar av 2002, hittade man salmonella i 20 procent av de undersökta
partierna.
- Ur folkhälsosynpunkt är det anmärkningsvärt att så stor del av de undersökta partierna innehöll
salmonella. Det gör det än mer viktigt att vi arbetar på bred front för att upprätthålla vår goda
salmonellasituation.
För att få fram ett statistiskt säkert underlag ger nu regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att under
perioden 15 maj till 15 november utöka provtagningen så att de tillsammans med de genomförda
proven utgör ett signifikant material.
Köttberedningar är kött som blandats med andra livsmedel, smakämnen eller andra tillsatser till

exempel salt och vatten.
Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget senast den 15 december.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Ylva Wallén
Dep.sekr
08-405 11 06
070-519 02 54
Nyckelord: 8965 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-23
Jordbruksdepartementet

Inbjudan till presskonferens Lag om finansiell rådgivning
till konsumenter
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist inbjuder till presskonferens för att presentera en
lagrådsremiss om finansiell rådgivning till konsumenter.
Presskonferensen genomförs fredagen den 25 april enligt följande:
Tid: 10.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Ta med pressleg
Presskonferensen direktsänds på: www.regeringen.se

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8938 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-22
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist medverkar vid nordisk folkrörelsedag
om konsumentpolitik

Onsdagen den 23 april medverkar konsumentminister Ann-Christin Nykvist vid en nordisk
folkrörelsedag om konsumentpolitik.
Konferensen genomförs på Långholmens konferenscenter. Den börjar klockan 11.30 och avslutas
klockan 17.00. Ann-Christin Nykvist medverkar klockan 13.00.
Konferensen arrangeras av Jordbruksdepartementet inom ramen för det svenska ordförandeskapet i
Nordiska ministerrådet.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8934 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-22
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist träffar livsmedelsbranschen
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist träffar i morgon, onsdagen den 23 april
branschorganisationer och företag inom livsmedelsektorn för en diskussion om vad branschen kan
göra för att upprätthålla vår goda standard när det gäller salmonella.
Bakgrunden är att importerade köttberedningar sedan en tid tillbaka inte omfattas av de svenska
salmonellagarantierna och att Livsmedelsverket när de gjort kontroller konstaterat att det
förekommer salmonella i dessa. Det beredda kycklingköttet, som det varit frågan om, har tillförts
vatten och salt och i och med det klassats som köttberedning.
- Jag är allvarligt oroad över rapporter om salmonella i berett kycklingkött, säger Ann-Christin
Nykvist. Jag ska fortsätta mitt arbete för att se till att köttberedningar ska omfattas av våra
salmonellagarantier men vill också peka på att branschen har ett ansvar för att vi inte ska få en
försämrad salmonellasituation i Sverige.
Mötet börjar klockan 09.00 och beräknas vara avslutat cirka 11.00. Ann-Christin Nykvist finns
tillgänglig för kommentarer efter mötet.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8933 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-10
Jordbruksdepartementet

Informationsprojekt om samer får tre och en halv miljon
kronor
Tre och en halv miljon kronor för år 2003 får användas till projektet Konkreta informationsvägar
om samer och samisk kultur. Det fattade regeringen beslut om vid dagens sammanträde. En
styrgrupp ska tillsättas med uppdrag att leda projektet.
För att komma till rätta med bristerna inom området finns det behov av konkreta
informationsinsatser med ett brett anslag. Ett särskilt informationsprojekt får därför i uppgift att
höja intresset för samefrågor på ett nationellt plan, säger jordbruks- och sameminister Ann-Christin
Nykvist.
Informationsprojektet skall:
· Inventera och beskriva existerande läromedel och informationsmaterial om samer och samisk
kultur
· Stödja läromedelsproduktion och öka möjligheterna till utbildning och fortbildning av lärare och
övrig skolpersonal inom området
. Stödja musei- och biblioteksområdets centrala roll som nav för inhämtning av baskunskap om
samer och samisk kultur
· Skapa intressanta fysiska mötesplatser mellan samer och allmänhet
· Producera informationsskrifter i tryck och elektronisk form
· Mäta attityder om samer, diskriminering och kulturella motsättningar
Projektet Konkreta informationsvägar är en del av regerings nationella informationssatsning om
samer och samisk kultur. Bakgrunden till satsningen är bristen på kunskap och information om
samerna hos det svenska folket.
Målet är att kunskapen om samerna, som Sveriges urbefolkning, och samisk kultur skall öka i hela
landet. Det är också av vikt att det långsiktiga förtroendet mellan samer och icke-samer ökar så att
det kan förebygga och motverka diskriminering och mildra kulturella motsättningar.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8874 Demokrati och mänskliga rättigheter Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-10
Jordbruksdepartementet

Ny generaldirektör i Jordbruksverket
Mats Persson blir ny generaldirektör i Statens jordbruksverk. Det fattade regeringen beslut om vid
dagens sammanträde. Han är för närvarande tillförordnad generaldirektör.
- Mats Persson har gjort ett gediget jobb med myndigheten under den tid han varit tillförordnad
generaldirektör. Nu får han möjlighet att fullfölja sitt arbete med att utveckla och förnya
myndigheten, säger Ann-Christin Nykvist.
Mats Persson är 51 år och är civilekonom med bakgrund både i regeringskansliet och med arbete i

myndigheter. Han har sedan 1989
haft olika befattningar i Statens jordbruksnämnd och i Jordbruksverket. Innan dess var han
departementssekreterare i Jordbruksdepartementet och under en period utredningssekreterare inom
LRF. Under perioden 1987-1995 undervisade han i ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i
Jönköping.
För att få kontakt med Mats Persson ring Anna Olsson som är informationschef i Jordbruksverket
på telefon 070-604 06 21

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8871 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-09
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker Östergötland
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist besöker Östgötland den 10 april för att diskutera
jordbrukspolitik med näringen och göra gårdsbesök.
14.00 Gårdsbesök hos Britta och Lennart Andersson på Torp.
Köttproduktion med mycket naturbetesmarker i bruten
terräng.
16.30 Ankomst till Patrick och Carin Ahlsén, Lilla
Greby i Askeby.
Ekologisk äggproduktion i både nya och gamla
hus. Årets ekobonde i Östergötland.
18.00 Presskonferens Linköpings Konsert och
Kongress.
18.30 Regionsstämma för Landshypotek, Östergötaregionen
inleds med att Stig Lindén hälsar välkommen. Därefter
inleder jordbruksministern med ett anförande med
åtföljande frågestund.
Denna del av dagens aktiviteter arrangeras tillsammans
med LRF Östergötland.
Kontakt person Stig Lindén tel. 0705 # 87 47 00

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08 # 405 11 88
070 # 561 32 89
Nyckelord: 8849 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-07
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist kallar till sig livsmedelsbranschen för
att diskutera salmonella
Livsmedelsverket har i en nyligen publicerad rapport påvisat att det förekommer en hel del
salmonella i importerade köttberedningar. Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist
har i dag kallat till sig företag och branschorganisationer inom livsmedelsektorn för en diskussion
om vad branschen kan göra för att upprätthålla vår goda standard när det gäller salmonella.
- Jag är allvarligt oroad över rapporter om salmonella i berett kycklingkött, säger Ann-Christin
Nykvist. Jag ska fortsätta mitt arbete för att se till att köttberedningar ska omfattas av våra
salmonellagarantier men vill också peka på att branschen har ett ansvar för att vi inte ska få en
försämrad salmonellasituation i Sverige.
Bakgrunden är att köttberedningar sedan en tid tillbaka inte omfattas av de svenska
salmonellagarantierna och att Livsmedelsverket när de gjort kontroller konstaterat att det
förekommer salmonella i dessa beredningar. Det beredda kycklingköttet, som det varit frågan om,
har tillförts vatten och salt och i och med det klassats som köttberedning.
Mötet genomförs på Jordbruksdepartementet onsdagen den 23 april klockan 09.00-11.00.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8826 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-04
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist inbjuder LRF till överläggningar
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist inbjöd på fredagen LRF till överläggningar med
regeringen om aktuella frågor inom jordbruksområdet. Regeringen kommer förutom Ann-Christin
Nykvist själv att representeras av miljöminister Lena Sommestad samt statsekreterare från
Jordbruks-, Miljö-, Finans- och Näringsdepartementen. Det första mötet kommer att äga rum
onsdagen den 9 april.
De frågor som bland annat kommer att behandlas är WTO-förhandlingarna, halvtidsöversynen av
EU:s jordbrukspolitik och det svenska jordbrukets produktionsvillkor.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare

08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8813 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-04-02
Jordbruksdepartementet

Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist
deltar i utdelningen av Arla Foods Guldko 2003
Torsdagen den 3 april kl.16.00 håller Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist ett
anförande vid utdelningen av Arla Foods Guldko 2003 i Berns Salonger.
Tema: #Är mjölk ett livsmedel för framtiden?#

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08 # 405 11 88
070 # 561 32 89
Joakim Kellner
Polsakkunnig
08 # 405 40 81
070 # 694 85 94
Nyckelord: 8779 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-03-27
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker SLU och Fiskeriverket
I sin serie möten med myndigheterna som ligger under Jordbruksdepartementet besöker jordbruksoch konsumentminister Ann-Christin Nykvist fredagen den 28 mars Sveriges lantbruksuniversitet i
Uppsala och Fiskeriverket i Göteborg.
Program:
Uppsala
09.00 Besök på Sveriges lantbruksuniversitet
10.30 Tal till personalen på lantbruksuniversitet,
undervisningshuset, undervisningsplan, aulan.
Göteborg
14.00 Besök på Fiskeriverket
När det gäller möjligheter att möta Ann-Christin Nykvist kontakta pressansvarig på respektive
myndighet

Gunilla Ramberg, SLU 0703-63 60 68
Lars Swahn, Fiskeriverket 0708 # 97 24 23

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8749 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-03-20
Jordbruksdepartementet

Dispenser för oinredda hönsburar upphör
Jordbruksverket kommer inte längre att ha möjlighet att ge dispenser för att hålla höns i icke
godkända system. Det är en av de förändringar i Djurskyddsförordningen som regeringen beslutade
vid dagens regeringssammanträde. De nya reglerna, som kommer att gälla fullt ut vid årsskiftet när
de nuvarande dispenserna går ut, innebär att hållningen av höns ska uppfylla hönsens behov av
rede, sittpinne och sandbad.
- Genom förändringarna i djurskyddsförordningen stärker vi djurskyddet och djuromsorgen, säger
jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Jag är speciellt nöjd med att vi nu tar sista
steget i urfasningen av de oinredda hönsburarna
En annan förändring av djurskyddsförordningen är att i framtiden kommer även hägn att omfattas
av kravet på förprövning. Det innebär att ny-, om och tillbyggnad måste godkännas från
djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Som det nu är gäller förprövning stall och andra
förvaringsutrymmen för hästar eller för lantbrukets husdjur inklusive pälsdjur. Genom
förprövningen har mycket lidande för djur kunnat undvikas.
Det blir också ett generellt förbud mot att använda utrustning eller anordningar som ger djur en
elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende. Det innebär att det inte kommer att vara tillåtet att
använda till exempel elektriska dressyrhalsband för hundar. Förbudet gäller inte elstängsel.
Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från förbudet när det gäller elektriska
pådrivare och elavvisare på fodervagnar.
Förändringarna träder ikraft 15 april

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Ingrid Mossberg
Ämnesråd
08-405 12 26
Nyckelord: 8680 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-03-19
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i Gröna Näringens
förbundsstämma i Skövde
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin
Nykvist medverkar i Gröna Näringens Riksorganisations
förbundsstämma den 21 mars.
Stämman äger rum på Billingehus i Skövde, och hon
håller ett anförande kl 10.30.
./.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08 # 405 11 88
070 # 561 32 89
Nyckelord: 8659 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-03-12
Jordbruksdepartementet

Godkännande av fördrag om växtgenetiska resurser
Ett förslag att riksdagen ska godkänna det internationella fördraget om växgenetiska resurser. Det är
innehållet i en proposition som regeringen idag överlämnar till riksdagen.
Fördraget, som är i harmoni med konventionen om biologisk mångfald, kan på sikt få stor betydelse
för den globala livsmedelsförsörjningen genom att det ger forskare och förädlare förenklat tillträde
till växtgenetiskt material. Detta samtidigt som givarna tillförsäkras en rimlig och rättvis del av den
nytta som kan uppstå vid användningen av de genetiska resurserna.
Syftet med fördraget är också att stimulera bevarande och hållbart nyttjande av jordbrukets
växtgenetiska resurser.
Ratificeringen av fördraget, som ska ske samtidigt av alla EU-länder, bedöms av EU-kommissionen
inte kräva någon ny eller ändrad gemensam lagstiftning. Fördraget träder i kraft 90 dagar efter det
att 40 stater ratificerat det. Det beräknas ske under 2004.
Fördraget om växtgenetiska resurser antogs av FAO:s konferens i november 2001. Sverige
undertecknade fördraget i juni 2002.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88

070-561 32 89
Lennart Pettersson
Kansliråd
08-405 12 68
Nyckelord: 8575 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-03-10
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i Svensk Mjölks ekonomidag
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer
att delta vid Svensk Mjölks ekonomidag den 11 mars
2003.
Hon talar klockan 10.15 på temat # Vision om framtiden
för svensk mjölkproduktion#.
Seminariet äger rum på Norra Latin (aulan), City Conference
Center, Drottninggatan, Stockholm.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08 # 405 11 88
070 # 561 32 89
Nyckelord: 8558 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-03-06
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist inviger Kvinnor med kraft
På den internationella kvinnodagen, den 8 mars, inviger konsumentminister Ann-Christin Nykvist
kvinnor och tekniks dagar på Tekniska museet.
Dagarna som har temat Kvinnor med kraft startar klockan 12.00 med att Ann-Christin Nykvist
invigningstalar.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89

Nyckelord: 8517 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-03-05
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i seminarium om
konsumenterna och EU:s inre marknad
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltar fredagen den 7 mars på Kommerskollegiums
halvdagsseminarium om konsumenterna och EU:s inre marknad.
Ann-Christin Nykvist medverkan börjar klockan 11.00 med ett tal och därefter blir det en kort
paneldebatt.
Seminariet, som börjar 09.00, genomförs på Salén konferens, Norrlandsgatan 15.
För mer information och anmälan, kontakta Ingrid Lindeberg som är pressekreterare på
Kommerskollegium. Hon har telefon 08-690 48 66.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8492 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-02-05
Jordbruksdepartementet

Fiskelagen skärps
· Maximistraffet för brott mot fiskelagen höjs vid grovt brott till fängelse i två år
· Böter som grundar sig på fartygets motorstyrka vidgas och skärps
· Yrkesfiskarlicens och fartygstillstånd ska kunna återkallas
· En särkskild avgift ska kunna tas ut vid landning av otillåten fångst
· Fiskelicens ska kunna begränsas till visst fiske
· Fiskeriverket och länsstyrelserna ges ökade befogenheter
· Fiskeriverket ges möjlighet att meddela föreskrifter om hur fisket ska bedrivas
Det är huvudinnehållet i den proposition som regeringen idag överlämnar till riksdagen.
Förslagen innebär att straffen för brott mot fiskelagen skärps. Det maximala straffet höjs från
fängelse i sex månader till två år för brott som anses grovt. Samtidigt skärps bestämmelserna om så
kallade normerande böter det vill säga de böter som bestäms av fartygens motorstyrka. Tidigare har
dessa böter bara tillämpats vid trålfiske. I framtiden kommer det att gälla också vid annat fiske med
motordrivna fartyg. Detta kompletteras med att regeringen ska kunna föreskriva en särskild avgift
som ska tas ut vid landning av otillåten fångst.
I lagrådsremissen förslås också att yrkesfiskelicens och fartygstillstånd ska kunna återkallas för viss

tid. Vid lindrigare förseelser ska en varning kunna meddelas.
Idag ger en licens fiskaren generell rätt att fiska all tillåten fisk. Förslaget innebär att lagens
bestämmelse om yrkesfiskelicens ändras så att licens ska kunna ges för visst fiske, till exempel
vissa arter.
Vidare ges Fiskeriverket möjlighet att meddela föreskrifter om hur fisket ska bedrivas. Det innebär
Fiskeriverket får möjlighet att reglera fisket och hanteringen av fisk så att landningar sker utspritt
över året och så att den fisk som landas är så färsk som möjligt. Av regionalpolitiska skäl kan det
också finnas anledning att styra fisket till vissa platser och fördela fisket mellan fiskare.
Genom förslagen i lagrådsremissen ges Fiskeriverket och länsstyrelserna befogenhet att undersöka
båtar och lokaler där det hanteras fisk för att få upplysningar och de handlingar som krävs för
tillsynen. Vid behov ska polisen ge handräckning.
Skyldigheten för fiskare att lämna uppgifter om sina fångster tydliggörs så att i princip allt fiske
som sker för försäljning ska rapporteras.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2003.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Hans Petterson
Rättschef
08 # 405 11 10
Joakim Kellner
Politiskt sakkunnig
08-405 4081
070-694 85 94
Nyckelord: 8249 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-02-05
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist besöker Jokkmokks marknad
Jordbruks- och sameminister Ann-Christin Nykvist besöker Jokkmokks marknad fredagen den 7
och lördagen den 8 februari. I samband med att hon deltar i ett seminarium om #Partnerskap och
dialog# under fredagen genomförs en pressträff klockan 17.15 i Kommunalhuset.
Under lördagen deltar Ann-Christin Nykvist i en renkapplöpning och Samisk Kulturförening
Euroarticas marknadskonsert.
Program
Fredagen
14.00 Seminarium #Partnerskap och dialog# i Kommunalhuset
17.15 Pressträff i Kommunalhuset
Lördagen
Renkapplöpning
17.00 Marknadskonsert, Samisk Kultur/Euroartica

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8248 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-02-04
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist inviger Mila på Malmömässan
Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist inviger onsdagen den 5 februari Mila på
Malmömässan. Mila är en mässa för lantbruk och småskaligt skogsbruk som också är öppen för
konsumenter.
Program:
10.15 Presskonferens
11.00 Ann-Christin Nykvist inviger Mila, Hästuppvisningsområdet, hall A

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8235 Jordbruk, skogsbruk och fiske Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-02-04
Jordbruksdepartementet

Påminnelse - Inbjudan till presentation av skolmaterialet
Djuretik den 10 februari
Jordbruksminister- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist presenterar måndagen den 10
februari materialet Djuretik för elever från tre gymnasieskolor i Stockholm. Djuretik är ett
diskussionsmaterial som riktar sig till gymnasieelever. Det har producerats av
Jordbruksdepartementet med syfte att stimulera diskussionen om djuretiska frågor.
Tid: 10.30-11.30
Plats: Rosenbads konferenscenter
- Varför och på vilket sätt ska vi ta hänsyn till djurs behov? Hur ser vi på djurhållning och djurs

värde? Frågor som dessa är ständigt aktuella och engagerar många unga människor. Det är också
frågor som jag är engagerad i. Därför har vi tagit fram detta material om djuretik, säger jordbruksoch konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Materialet skickas ut i februari 2003 till rektorer och huvudlärare i samhällskunskap,
religionskunskap, filosofi och biologi vid landets gymnasieskolor. Det kan även beställas i
klassuppsättningar och är gratis. Gå in på: http://www.jordbruk.regeringen.se/djuretik/djuretik.htm

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8232 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-02-04
Jordbruksdepartementet

Samefolkens dag på Jordbruksdepartementet
Samernas nationaldag torsdagen den 6 februari uppmärksammas på Jordbruksdepartementet
Fredsgatan 8 med samisk musik, anförande, bildspel om samiskhet och tal av jordbruks- och
sameminister Ann-Christin Nykvist.
Sedan ett par år tillbaka uppmärksammas Samefolkets dag på departementet med ett särskilt
program som bär samisk prägel. Den samiska flaggan hissas på kansliets tak. Departementschefen
har i år inbjudit författaren, publicisten och filmaren John E. Utsi, Jokkmokk, att utifrån sitt
perspektiv hålla ett personlig betonat anförande om samiskhet kontra svenskhet. Ordföranden i
Stockholms sameförening Victoria Harnesk ska berätta och jojka om livet i sameland.
Jordbruks- och sameminister Ann-Christin Nykvist anser att det är glädjande och viktigt att
departementet är med och markerar samerna nationaldag med ett särskilt program för dagen.
Fler offentliga inrättningar ute i landet borde uppmärksamma samefolkets dag med att hissa
sameflaggan eller på annat sätt visa respekt får vår egen urbefolkning på deras egen högtidsdag. Vi
bör kunna vara med om att göra Samefolkets dag till en gemensam angelägenhet. På så sätt kan vi
bidra till att skapa en fin tradition och för möten på lika villkor och ömsesidig respekt för varandra,
säger Ann-Christin Nykvist.
Samerna firar sin nationaldag Samefolkets dag - den 6 februari till minne av dagen då samerna i
Norden för första gången samlades till ett gemensamt landsmöte över nationalstaternas gränser. Det
historiska året var 1917 och orten var Trondheim i Norge. Firandet av samernas nationaldag tar sig
olika former i det vidsträcka Sápmi och andra platser.
Till nationaldagsfirandet hör också att deltagarna bjuds på en specialdesignad tårta prydd av den
färggranna samiska flaggan.
Program
Lokal Stora Tigern och Ljusgården
15.00 Välkomstjojk
15.10 Inledning av Nils-Henrik Sikku, Jo-dep och Viktoria Harnesk ordförande i Stockholms

sameförening
15.25 Ord för dagen av jordbruks- och sameminister Ann-Christin Nykvist
15.30 Kåseri med bildspel om vikten av att inte vara annorlunda: Jag en misslyckad svensk. Av
författaren John Erling Utsi
15.50 Viktoria Harnesk avslutar med jojk och bilder från Sápmi
16.00 Avslutning
Ann-Christin Nykvists tal för dagen kommer att läggas ut på regeringens hemsida
Där kan du även se ett filmat reportage från firandet med intervjuer med medverkande m.m.
Filmlänken läggs ut måndagen den 10 februari.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8231 Demokrati och mänskliga rättigheter Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-01-23
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist talar på konferens om fisketurism
Jordbruks- och konsumentminister deltar fredagen den 24 januari i
Sveriges FisketurismFöretagare (SeFF) och Turistdelegationens konferens om #Fisketuristisk
företagande i Sverige och världen#.
Konferensen, som genomförs på Berns, inleds klockan 10.00 och hon talar klockan 10.20.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8134 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-01-22
Jordbruksdepartementet

Ann-Christin Nykvist deltar i Procuritas seminarium om
aktivt ägarskap
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist deltar torsdagen den 23 januari i Procuritas seminarium

om aktivt ägarskap.
Hon talar klockan 15.15 på temat #Konsumenter som en utvecklande kraft#.
Seminariet äger rum i Näringslivets hus Storgatan 19, Industrisalen.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Nyckelord: 8123 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-01-22
Jordbruksdepartementet

Förslag till reformering av EU:s gemensamma
jordbrukspolitik Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
kommenterar EU-kommissionens
- Huvudinriktningen på förslagen är bra. Produktionen ska anpassas till konsumenternas behov och
inte till stödsystemen och jordbrukarna ges nu möjlighet att agera på ett ekonomiskt rationellt sätt.
Det är också positivt att kommissionen har ambitionen att ta ett helhetsgrepp på hållbar utveckling
inom jordbruket.
- Att kommissionen nu presenterar konkreta lagstiftningsförslag gör att reformarbetet på det
jordbrukspolitiska området kan fortsätta. Jag vill inte kommentera förslagen i detalj än. Förslagen
skickas nu på remiss till berörda organisationer och intressenter.
EU-kommissionen presenterade i dag lagförslag inom ramen för den så kallade halvtidsöversynen
av den gemensamma jordbrukspolitiken. Utgångspunkten för lagförslagen är kommissionens
meddelande om halvtidsöversynen som presenterades i juli 2002 och höstens beslut i Europeiska
rådet i Bryssel om de finansiella ramarna för jordbrukspolitiken. Förslagen omfattar även en
fördjupad mjölkreform.
Det grekiska ordförandeskapet hoppas att beslut ska kunna fattas om lagförslagen före sista juni i
år.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Erik Rudal
Kansliråd
08-405 11 90
070-205 20 59
Nyckelord: 8121 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-01-16
Jordbruksdepartementet

Importförbud av hund- och kattskinn utreds
Ett förbud mot import, produktion och försäljning av päls- och skinnprodukter från hund och katt
och konsekvenserna av ett sådant förbud, det är innehållet i de utredningsuppdrag som regeringen
idag gav Kommerskollegium och Statens jordbruksverk.
- Djurskydd och djuromsorg är frågor som engagerar mig mycket. Jag arbetar för att stärka djurens
ställning både i Sverige och internationellt. Importförbud av hund- och katt päls är en av flera
viktiga frågor som jag driver, säger jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Kommerskollegiums uppdrag är främst att bedöma handelsaspekterna av ett förbud. I arbetet ska
jämförelser göras med lagstiftningen på detta område i USA och den föreslagna lagstiftningen i
Italien. Kommerskollegium ska också lämna förslag på ett lämpligt system för märkning av pälsoch skinnprodukter.
Jordbruksverket uppdrag är att utreda hur lagstiftning bäst kan genomföras i praktiken. För att
kunna få fram ett system för kontroll och efterlevnad ska Jordbruksverket också redovisa vilka
möjligheter det finns att genom analyser eller på annat sätt skilja mellan olika pälsslag.
- När jag på mitt första ministerrådsmöte i EU tog upp frågan fick jag ett starkt stöd från mina
ministerkollegor och Kommissionär Byrne. Han såg problem med ett gemensamt förbud inom EU,
men öppnade för nationell lagstiftning. Regeringen går därför nu vidare med arbetet på att få ett
nationellt förbud mot import, produktion och försäljning.
I uppdragen som ska redovisas senast den 1 maj 2003 ingår att presentera konkreta förslag till
lagstiftning.

KONTAKT

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
Lena Odland
Kansliråd
08-405 11 71
070-519 02 55
Nyckelord: 8072 Ann-Christin Nykvist
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2003-01-10
Jordbruksdepartementet

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist besöker Skaraborg
Måndagen den 13 januari besöker Ann-Christin Nykvist
Skaraborg. Under besöket kommer jordbruksministern att träffa
lokala företagsledare inom lantbruksnäringen för information

och utbyte av erfarenheter och synpunkter.
Kl. 14.30 Gårdsbesök hos mjölkproducenter Thorbjörn och Carina Larm, Sven-Jons gården i
Hangelösa.
Kl. 17.30 Presskonferens i Billingehus, Skövde inför kvällens lantbruksdebatt. Presskonferensen
leds av Hans Wennberg, FöreningsSparbanken.
Kl. 19.00 Debatt: Svenskt Lantbruk i tillväxt.
Ann-Christin Nykvist kommer att hålla ett anförande på kvällens tema .
Media hälsas välkomna.
:/:

KONTAKT

Bernadette Lazar
Pressassistent
08 # 405 11 65
070 # 621 97 47
Joakim Kellner
Polsakkunnig
08 # 405 40 81
070 # 694 85 94
Nyckelord: 8044 Ann-Christin Nykvist

PRESSMEDDELANDE

2003-01-08
Jordbruksdepartementet

- Det måste bli svårare och dyrare att transportera levande
djur över långa avstånd.
Det säger den f.d. riksdagsledamoten Gudrun Lindvall som på regeringens uppdrag har kartlagt
transporter av levande djur inom EU och vilka bestämmelser och övriga förutsättningar som gäller
för dessa. Hon konstaterar i betänkandet #Kännande varelser eller okänsliga varor?# som idag
överlämnas till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist att det måste till både kontrollerande och
styrande åtgärder för att förhindra långa respektive onödiga djurtransporter.
- Både livdjur (djur för vidare uppfödning) och slaktdjur far illa i transporter och för alla djur måste
djurskyddsbestämmelserna skärpas. Livdjur kan vara mycket unga kalvar eller högdräktiga djur,
grupper som inte borde anses som möjliga att transportera. Många slaktdjur får vare sig mat eller
vatten under transporterna. I utredningen finns ett fyrtiotal ändringar i dagens bestämmelser, som
jag i samråd med utredningens experter och sakkunniga anser måste ändras för att förbättra
djurskyddet under transport. Vi måste också tänka om # det ska inte längre vara möjligt att ta risker
som äventyrar djurens liv och hälsa vid transport, säger Gudrun Lindvall
- Jag konstaterar också att uppskattningsvis 70 000 grisar och mellan 5 och 25 miljoner fjäderfän
årligen dör i samband med transport i EU varje år, trots att det finns ett konsumentintresse för bättre
behandling av djuren i samband med transport. Djuren bör därför, i större enlighet med vad som
sägs i Amsterdamfördragets 33:e protokoll, behandlas som kännande varelser # och mindre som
okänsliga varor.
Utredningens förslag vilar på ett brett vetenskapligt underlag, som redovisas i en separat bilagedel.
Djurtransporter regleras till sin övervägande del av internationella rättsakter såsom EG-rätten och
Europarådets konventioner på området. Det är dock inte möjligt för en svensk statlig utredningen att

lämna explicita förslag till författningsändringar vad gäller internationella rättsakter. Utredningen
har i redovisningen av slutsatser av den begärda analysen av de befintliga regelverken använt sig av
begreppet förslag, men betonar också att förslagen mer är att betrakta som rekommendationer i det
fortsatta internationella arbetet med revidering av de aktuella rättsakterna.
Ett av huvudförslagen är att begränsa den maximala transporttiden vid vägtransporter till åtta
timmar för samtliga djur, med hänvisning till vad som är känt om transportens inverkan på djurens
välbefinnande. Bland andra ändringar som föreslås kan nämnas hårdare bestämmelser om när unga
och dräktiga djur kan anses vara möjliga att transportera, bättre ventilationsutrustning, lägre
beläggningsgrader och särskilda krav på transportörer angående utbildning. Hårdare bestämmelser
måste dock åtföljas av bättre tillsyn och kontroll. Här betonas särskilt möjligheten till bättre
samarbete mellan medlemsstater i EU för att förhindra och upptäcka överträdelser mot
transportbestämmelserna liksom den lokala kontrollen vid pålastning, som föreslås ska anmälas vid
fler än två djurenheter. I uppdraget ingick också att beakta smittskyddsaspekter vid transporter, inte
minst i skenet av mul- och klövsjukan år 2001, och i betänkandet konstateras att djurtransporter
utgör en stor risk för smittspridning, ytterligare ett skäl för begränsning av transporttiden. Det
föreslås också att Sverige hos EU begär att få införa särskilda regler angående test av hundar från
vissa länder där det förekommer smittsamma sjukdomar som inte finns i Sverige.
Utredarens kartläggning av gränsöverskridande transporter av djur inom, till och från EU över tid
visar att de omfattar cirka 22 miljoner större djur och över en halv miljard fjäderfän årligen, men att
endast 2 procent av alla nötkreatur och får som slaktas inom EU transporteras över gränser.
Utredarens kartläggning av slakterier i EU visar också att de med 3 890 storskaliga och 20 972
småskaliga slakterier är fullt möjligt att hitta slakteri för samtliga djur inom en transporttid av åtta
timma liksom att de allra flesta länder har kapacitet att slakta de i landet födda djuren. Endast två
procent av slaktdjuren transporteras dock över nationsgräns för slakt. Sverige är det land inom EU
som har längst avstånd och här har det ändå visat sig möjligt att transportera slaktdjur maximalt åtta
timmar till slakteri. Ett större problem är att en del länder i EU har en marknadsstruktur som
förutsätter långa transporter av levande djur. Det gäller till exempel Holland som säljer över 4,4
miljoner grisar årligen till andra länder, och Italien som importerade mer än 5 miljoner större djur
per år och ca 25 miljoner fjäderfä under undersökningsåret 2000 # det motsvarar 84 000 djur per
dag årets alla dagar!
I betänkandet föreslås också att ekonomiska styrmedel införs för att begränsa de långa respektive
onödiga djurtransporter. Det handlar om att stoppa exportbidrag till export av levande djur från EU
till tredje land, om att ge ekonomiskt stöd till alternativa uppfödnings- och produktionssätt såsom
mobila slakterier och slaktbodar för att begränsa transporterna och att djur slaktas nära
uppfödningsplatsen. I betänkandet föreslås också att samtliga kostnader som djurtransporterna ger
upphov till skall bäras fullt ut av näringen. Samhället kan kompensera sig för kostnaderna via en
särskild skatt eller avgift. Frågan bör dock utredas vidare.
Utredaren har även utrett förutsättningar för mobil slakt i Sverige samt kartlagt effekterna av det
tillfälliga transportförbudet.

KONTAKT

Särskild utredare
Gudrun Lindvall
f.d. riksdagsledamot
070-5304268
Sekreterare Elisa Abascal Reyes
08-405 41 62
Nyckelord: 8014 Ann-Christin Nykvist
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Nya miljömål i konsumentpolitiken
Nya miljömål i konsumentpolitiken
· Det ska vara prisvärt och enkelt att agera för miljön på ett positivt sätt.
· Det ska finnas många konkreta exempel på positiva miljöeffekter av ett ändrat beteende.
· Miljömärkningen och den etiska märkningen ska ha stor spridning.
De nya miljömålen för konsumentpolitiken redovisas i den skrivelse om miljömålet i
konsumentpolitiken som regeringen idag överlämnar till riksdagen.
- Konsumtion och produktion i de industrialiserade länderna är den enskilt största orsaken till
miljöproblemen. Med de nya miljömålen kan vi undanröja hinder för och ge verktyg till
konsumenterna att agera miljövänligt, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Det ska vara enkelt för konsumenterna att agera miljövänligt och de miljövänliga produkterna och
tjänsterna måste vara prisvärda.
För att utarbeta en handlingsplan för hur en hållbar konsumtion ska uppnås ska en utredare utses.
Enligt skrivelsen ska arbetet leda till en precisering av begreppet hållbar konsumtion. Också förslag
på strategiska åtgärder för hur vi ska nå dit ska läggas fram.
Skrivelsen innehåller också en beskrivning av effekterna av ett antal åtgärder inom det
konsumentpolitiska området. De verksamheter som valts ut och som redovisas i den första delen av
skrivelsen är den nordiska miljömärkningen Svanen, Konsumentverkets kunskapsbyggande
verksamhet, Konsumentverkets provningsverksamhet och en fallstudie om handdiskmedel med
påstådd antibakteriell verkan.
Ann-Christin Nykvist finns tillgänglig för kommentarer under eftermiddagen.
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Informationssatsning om samisk konst i dåtid och nutid
Bildmuseet i Umeå får 250 000 kr som stöd för projektet #Gemenskaper/Särarter: Samisk konst i
dåtid och nutid#. Det beslutet fattade regeringen vid sitt sammanträde idag. Projektet är en del i
regeringens informationssatsning om samer och samisk kultur.
Det beviljade bidraget avser särskilt det ingående delprojektet #Samtida Samiskt eller SAME, same

but different#, en utställning med nutida samiska konstnärer, inklusive katalog och seminarium.
Utställningen kommer också att turnera mellan ett flertal orter och förväntas leda till att
uppmärksamma nutida samisk konst och dess spegling i vår samtid.
Regeringen bedömer att projektet bidrar till att öka kunskaperna om samernas kultur.
Syftet med regeringens informationssatsning är att öka kunskapen om samerna som urbefolkning i
Sverige och samernas kultur. Dessutom gäller att få ett ökat och långsiktigt förtroende mellan samer
och icke-samer och kunna förebygga och motverka diskriminering.
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Pressträff om ändringar i fiskelagen
Ni inbjuds till pressträff med jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. På
pressträffen kommer hon att presentera en lagrådsremiss om ändringar i fiskerilagen. Ändringarna
innebär på några väsentliga punkter skärpningar.
Pressträffen genomförs i Pressrummet Rosenbad fredagen den 20 december klockan 13.15
Pressleg erfordras
Välkomna
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Proposition om skydd mot oönskad e-postreklam

Skyddet mot oönskad reklam som skickas med e-post stärks. Marknadsföringslagen förändras så att
det blir förbjudet för näringsidkare att skicka e-postreklam om konsumenten inte gett sitt samtycke
på förhand.
Det är huvudinnehållet i den proposition som regeringen i dag överlämnar till riksdagen.
Propositionen bygger på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och
vänsterpartiet.
Förslaget innebär också att ett reklammeddelande som sänds med elektronisk post alltid måste
innehålla en giltig avsändaradress. Detta ska även gälla vid marknadsföring till juridiska personer.
En näringsidkare som inte följer bestämmelsen kan enligt förslaget dömas till att betala
marknadsstörningsavgift.
# Genom de nya förslagen kommer konsumenten att få färre så kallade skräpmeddelanden i sin
e-post. På senare tid har antalet e-postmeddelanden med reklam som man inte beställt själv ökat
dramatiskt vilket stör många e-postanvändare, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.
Definitionen av begreppet e-post vidgas enligt förslaget till att också gälla SMS-meddelanden.
Lagförslaget är ett led i att genomföra ett EG-direktiv om personuppgifter och integritetsskydd för
elektronisk kommunikation.
Lagförändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2004.
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