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Förslag till Jordbruksverkets förslag till nya råd och dialoggrupper inom Jordbruksverket
Jordbruksverket har sett över sina former för samråd och dialog med berörda intressenter i
samhället. Föreningen Vi Konsumenter (VK) har beretts tillfälle att avge synpunkter på
Jordbruksverkets förslag. VK har tidigare deltagit i Jordbruksverkets djurskyddsråd och deltar nu
i konsumentrådet, i marknadsrådet för kött, matfågel och ägg och referensgruppen för
lagstiftningsfrågor om ekologisk produktion.
Sammanfattning: VK föreslås att Jordbruksverket behåller Konsumentrådet. Men det kräver att
rådet får ett arbetssätt som ger Jordbruksverket stöd i sin uppgift att ge nytta för
konsumenterna och främja en hållbar konsumtion. VK föreslår också att dialoggruppen för
djurskydd förstärks med konsumentrepresentation motsvarande det tidigare Djurskyddsrådet.
Statens jordbruksverk har idag följande instruktion: att som förvaltningsmyndighet inom
jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta
för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i
hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Jordbruksverket
samrådsformer blir särskilt angelägna med hänvisning till Jordbruksverkets centrala roll i
förverkligande av det av regeringen beslutat åtgärdspaket och handlingsplanen i anslutning till
livsmedelsstrategin. Jordbruksverket har ett viktigt uppdrag i att bidra till att uppfylla FN:s
övergripande hållbarhetsmål, generationsmålet och nationella miljökvalitetsmål. Detta ska ske i
samklang med jordbrukets konkurrenskraft. I slutändan är svensk livsmedelsproduktion
beroende av konsumenternas förtroende eftersom den väsentliga ökningen av produktionen
förväntas ske som ett svar på en ökad efterfrågan på den svenska marknaden.
VK var tidigare ledamot av Jordbrukets djurskyddsråd, vilket var väl motiverat med tanke på
konsumenternas höga prioritet av djurskyddfrågorna. Vid översyn av djurskyddsrådet för några
år sedan fråntogs VK ledamotskapet, men hänvisning till Jordbruksverkets konsumentråd.
Jordbruksverket föreslår nu att konsumentrådet avvecklas. Det innebär att
konsumentinflytandet begränsas till en representant i rådet för hållbar produktion och
konsumtion av livsmedel. VK föreslås att Jordbruksverket behåller konsumentrådet. Men det
kräver att arbetsformen i rådet ändras. Rådet ska ge stöd till Jordbruksverkets viktiga roll att ge

konsumentnytta. Som tidigare nämnts är en önskvärd ökning av svensk livsmedelsproduktion
beroende av svenska konsumenters förtroende för trygga och säkra livsmedel producerade på
ett sätt som motsvarar livsmedelsstrategins övergripande målsättning med hållbar produktion.
VK föreslår också att dialoggruppen för djurskydd förstärks med konsumentrepresentation
motsvarande det tidigare Djurskyddsrådet. Djurskydd prioriteras högt av konsumenterna och
har stor betydelse som svenskt mervärde. VK har djurskyddsfrågor som en prioriterad fråga och
har arrangerat flera seminarier i frågan i samarbete med djurskyddsorganisationer, varför vi
gärna deltar. VK deltar också gärna även i fortsättningen i referensgruppen för
lagstiftningsfrågor kring ekologisk produktion och vill bli inbjudna till marknadsrådet för kött,
matfågel och ägg.
Angående referens – och ad hoc-grupper har VK tidigare framfört önskemål om att i arbetet
med att utarbeta handlingsplaner för olika produktionsgrenar exempelvis gris- nöt- och
lammkött inkludera konsumentledet och också djurskyddsintresset. Denna modell tillämpas
framgångsrikt i Danmark för att skapa bred delaktighet. Det finns också frågor där såväl
konsument, djurskydd som miljörepresentation är väl motiverad. Ett sådant exempel är
djurskyddsföreskrifter kring bete. VK beklagar hanteringen av revideringen av
betesföreskrifterna våren 2016.
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