INFÖR
VALET

2014

Svenska Blå Stjärnan
tar pulsen på de
politiska partierna.

1. Hur viktigt är ursprunget på maten anser ni?
Hur driver ni frågan?
Det är viktigt eftersom man som konsument
har rätt att få veta vad det är man äter. En ursprungsmärkning underlättar för konsumenter
att göra aktiva och välinformerade val. Vi har
drivit frågan i EU genom att förespråka en ursprungsmärkning som bygger på var djuret är
fött, uppfött och slaktat.

Vi har ställt följande sex
frågor till Nya moderaterna,
Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet,
Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet
och Sverigedemokraterna.

2. Vilken nivå bör den inhemska livsmedelsförsörjningsgraden vara på anser ni?
Det ska avgöras av människorna som köper
mat. Det absolut viktigaste är att förbättra
svenska lantbrukares konkurrenskraft gentemot övriga EU för att på så sätt öka lönsamheten och öka den svenska livsmedelsproduktionen.

1. Hur viktigt är ursprunget
på maten anser ni?
Hur driver ni frågan?

3. Hur viktigt är det med ursprungsmärkning?
Se svar på fråga 1.

2. Vilken nivå bör den
inhemska livsmedelsförsörjningsgraden
vara på anser ni?
3. Hur viktigt är det med
ursprungsmärkning?
4. Vad gör ni för att förbättra
djurskyddet inom EU?
5. Kan de svenska bönderna
konkurrera med bönder
i andra länder utan att
sänka djurvälfärden?
Dessutom fick partierna
rangordna följande
argument, se sidan 16.
Antibiotikafritt
Hormonfritt
Hög djurvälfärd
Gynnar svenska
bönders sysselsättning
Miljö, till exempel
kortare transporter
Biologisk mångfald
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4. Vad gör ni för att förbättra djurskyddet
inom EU?
Vi vill höja djurskyddsnivån hos övriga EU-länder. Svenskt djurskydd ska ses som en förebild
och vi ska arbeta för att exportera vårt djurskydd
till resten av EU. Dessutom är det viktigt att
svenska konsumenter informeras om skillnaden på exempelvis kött som producerats i olika
länder. Det är först då de kan göra aktiva och informerade val, vilket vi tror kommer innebära
att mer än prislappen styr inköpen.
Svenska bönder upplever i dag en konkurrensnackdel gentemot övriga länder eftersom
bland annat vårt höga djurskydd gör produkterna dyrare.
5. Kan de svenska bönderna konkurrera
med bönder i andra länder utan att sänka djurvälfärden?
Absolut. Vi ska värna kvaliteten i svensk livsmedelsproduktion och höja djurskyddsnivån hos
övriga EU-länder. Svenskt djurskydd är en förebild och vi ska arbeta för att exportera vårt djurskydd till resten av EU. En stor fördel med EUmedlemskapet är den inre marknaden, och om
vi lyckas få tydligare fokus på djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet i övriga EU-länder finns det mycket att vinna för svenska livsmedelsproducenter. Vi har även gett Jordbruksverket i uppdrag att titta närmare på de
exportmarknadsmöjligheter som finns.

1. Hur viktigt är ursprunget på maten anser ni? Hur driver ni frågan?
Viktigt. Krav på ursprungsmärkning är väsentligt.
2. Vilken nivå bör den inhemska
livsmedelsförsörjningsgraden
vara på anser ni?
Vi driver kravet på en livsmedelsstrategi, för att bryta den nedåtgående trenden. Vi har inte beslutat
om en procentsats, men anser att
en tydlig strategi, en förbättrad
användning av miljö/djurskyddskriterier i samband med upphandling och inriktningsmål kan ge
livsmedelsproduktionen den ökning som är nödvändigt.
3. Hur viktigt är det med
ursprungsmärkning?
Mycket viktigt.
4. Vad gör ni för att förbättra djurskyddet inom EU?
Mycket! Genom Marit Paulsens
försorg är en ny EU-gemensam
djurskyddslag på gång. Ett djurskyddsnätverk håller på att permanentas, och stort arbete pågår för
att dels utbilda djurtransportörer,
dels minska transporttden. Försöksdjursdirektiv, grisdirektiv och
förbud mot oinredda hönsburar
är andra beslut.
5. Kan de svenska bönderna konkurrera med bönder i andra länder
utan att sänka djurvälfärden?
Endast om djurskyddskraven också ökar i övriga Europa, samt att
samma kravspecifikation används
vid upphandlingar – oberoende
land.
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1. Hur viktigt är ursprunget på maten anser ni?
Hur driver ni frågan?
De markanta variationerna i djurskyddslagstiftningen mellan
Sverige relativt andra länder understryker vikten av att få kunskap om matens ursprung. I Sverige produceras också mat
utifrån minimal antibiotikaanvändning. Vikten av att ha kvar
djurhållning i Sverige är också angelägen om vi vill bevara ett
öppet landskap med de biologiska värden som finns här. Vi
hävdar också att länder med en hög livsmedelsförsörjningsgrad har en försäkring gentemot tider då den globala livsmedelsproduktionen sätts på prov. Då blir den nationella självförsörjningsgraden väldigt snabbt prövad.
2. Vilken nivå bör den inhemska livsmedelsförsörjningsgraden vara på anser ni?
Den bör vara betydligt högre än den är idag. Vi har möjligheter att producera mycket mera livsmedel och även öka förädlingsgraden.
3. Hur viktigt är det med ursprungsmärkning?
Ursprungsmärkning är en central fråga om konsumenter ska
ha en möjlighet att ta ställning för den djurskyddsnivå som
svenska livsmedelsproducenter upprätthåller.
4. Vad gör ni för att förbättra djurskyddet inom EU?
Kristdemokraterna är medlemmar i Europaparlamentets dominerande partigrupp EPP, för närvarande den största. De relationer partiet besitter inom ramen för partigruppsamarbetet ger våra europaparlamentariker en god plattform att verka
för ett förstärkt djurskydd i Europa. För vår nuvarande europaparlamentariker Alf Svensson, har ett starkt djurskydd varit
vägledande för hans ställningstaganden vid omröstningar.
5. Kan de svenska bönderna konkurrera med bönder i andra
länder utan att sänka djurvälfärden?
I dag har svenska bönder en större kostnadsbild genom sin
ambitiösa djurhänsyn. Ett första steg för att de ändå ska vara
konkurrenskraftiga, är att vår omfattande offentliga upphandling låter djurhänsyn vara ett dominerande kriterium i kvalitetsupphandling. Sen måste vi få Europa att följa efter i en
förhöjd djurvälfärd, men det tar längre tid. Vi har också via
landsbygdsprogrammet möjligheter att hitta vägar för att
fortsätta stimulera en hög djurvälfärd.

1. Hur viktigt är ursprunget på maten anser ni?
Hur driver ni frågan?
Den svenska maten är världsberömd och något vi ska vara stolta
över. Matproduktionen håller våra landskap öppna, samtidigt
som den skapar kulturvärden och ger nya jobb. När vi producerar
mat i Sverige blir också transporterna kortare. Dessutom kan vi
ställa högre krav på miljö- och djurskydd. Det är värden som är
viktiga att skydda. Vi har tagit fram en strategi som vi kallar för
Matlandet Sverige som syftar till bättre lönsamhet för Sveriges
bönder, odlare och producenter, landsbygdsutveckling, fördubblad livsmedelsexport, fler turister som besöker Sverige för den
goda matens skull, bättre offentliga måltider och fler högklassiga
restauranger. Vi har dessutom tillsatt en utredning som ska se
över konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Med
den utredningen som grund vill vi skapa en svensk livsmedelsstrategi.
2. Vilken nivå bör den inhemska livsmedels försörjningsgraden
vara på anser ni?
Centerpartiet arbetar för att livsmedelsproduktionen i Sverige
ska öka. Det skulle ge oss en högre självförsörjningsgrad av livsmedel. Samtidigt är det naturligt att människor i Sverige vill konsumera sådant som vi inte kan producera i vårt land, exempelvis
kaffe, kakao och exotiska frukter. Därför anser vi att det är ett
bättre mått och mål att få en balans mellan värdet av de livsmedel vi producerar och värdet av de livsmedel vi importerar.
3. Hur viktigt är det med ursprungsmärkning?
Mycket viktigt. Konsumenter ska kunna handla närproducerat
och miljövänligt. Med fullständiga innehållsförteckningar och
märkningar som talar om varifrån maten kommer blir det lättare
att göra bra val i affären. Vi vill att märkningen av mat ska bli ännu tydligare. Inom ramen för Matlandet Sverige har regeringen
exempelvis gett resurser till märkningen Svenskt kött. Inom EU
driver Centerpartiet och regeringen också frågan om en obligatorisk ursprungsmärkning av allt kött, inklusive sammansatta produkter.
4. Vad gör ni för att förbättra djurskyddet inom EU?
Vi arbetar på många sätt för att förbättra djurskyddet inom EU.
Bland annat arbetar vi hårt för att begränsa transporttiderna för
djur till 8 timmar. Centerpartiet och regeringen har också inom
EU tagit strid för och sett till att Sverige fått behålla sitt undantagslösa krav på att djur ska vara bedövade innan slakt.
5. Kan de svenska bönderna konkurrera med bönder i andra länder utan att sänka djurvälfärden?
Vi vill inte att djurvälfärden i Sverige ska sänkas utan att den ska
öka i andra länder. På så sätt får djuren det bättre och svenska
bönder kan konkurrera. I Landsbygdsprogrammet har vi drivit
igenom nya djurvälfärdsersättningar för att öka möjligheten för
bönderna att hålla en hög standard och samtidigt kunna klara
konkurrensen med andra länder.
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Vänsterpartiet
1. Hur viktigt är ursprunget på maten anser ni?
Hur driver ni frågan?
Vi socialdemokrater menar att det finns en stor potential och efterfrågan av mat producerad i Sverige eftersom konsumenterna
i Sverige efterfrågar mat med hög kvalitet och svensk mat håller
hög kvalitet. Därför är det viktigt att tydliggöra vad som är
svenskt. För att säkra jobben i Sverige måste vi ge konsumenterna mer information om var maten kommer ifrån. Vi driver frågan
i EU parlamentet och vi menar att den svenska regeringen också
borde driva frågan.
2. Vilken nivå bör den inhemska livsmedels försörjningsgraden
vara på anser ni?
Långsiktigt behöver Sverige en övergripande livsmedelsstrategi
för vilken matproduktion som ska ske i Sverige och hur den ska
anpassas till klimatförändringarna och våra nationella och internationella klimatåtaganden. Det handlar om att ta fram politiska
åtgärder och strategier för utveckling av näringen, att tillvarata
konsumenternas intresse och att diskutera den svenska sårbarheten.
3. Hur viktigt är det med ursprungsmärkning?
Ursprungsmärkning är mycket viktigt. Vi har krävt ökad ursprungsmärkning i EU-parlamentet och vi vill fortsätta arbeta
för det.
4. Vad gör ni för att förbättra djurskyddet inom EU?
Vi vill arbeta för att djurskyddet i EU ska nå samma nivå som i
Sverige. Det menar vi är ett mycket prioriterat arbete. Men också
kräva att alla EU-länder följer den lägsta nivå som redan finns.
5. Kan de svenska bönderna konkurrera med bönder i andra länder utan att sänka djurvälfärden?
Ja, vi menar att svensk livsmedelsproduktion behöver en rad åtgärder. Det handlar bland annat om att satsa på framgångsrika
varumärken, innovationer och ökad konkurrenskraft. Vi vill
starta ett arbete i bred samverkan för att ta fram åtgärder.
Rangordna följande
argument där 1 är viktigast och 6 minst viktig:

1. Hur viktigt är ursprunget på maten anser ni?
Hur driver ni frågan?
1. Det är mycket viktigt. Vänsterpartiets förslag om att Sverige ska
driva krav inom EU för att alla köttprodukter ska ursprungsmärkas,
gick nyligen igenom i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Se
länk: www.riksdagen.se/sv/Start/Press-startsida/pressmeddelanden/
201314/Alla-kottprodukter-inom-EU-bor-ursprungsmarkas/
Genom vår satsning Sverige – det hållbara matlandet vill vi satsa
på närproducerad och hälsosam djuretisk matproduktion.
2. Vilken nivå bör den inhemska livsmedelsförsörjningsgraden
vara på anser ni?
Vi vill att den ska vara på en betydligt högre nivå än i dag. Därför
har vi föreslagit att Sverige ska upprätta en nationell livsmedelsstrategi. Detta för att öka vår lokala produktion av livsmedel,
vilket är nödvändigt ur både beredskaps- och hållbarhetsperspektiv.
3. Hur viktigt är det med ursprungsmärkning?
Se svar på fråga 1.
4. Vad gör ni för att förbättra djurskyddet inom EU?
I EU går i dag företagens rätt att sälja varor före hänsynen till
miljö och djurskydd inom jordbruket. Det är en helt orimlig ordning. Vi vill att Sverige ska ha en egen jordbrukspolitik och undantas EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Inom EU driver vi krav på
starkare djurskydd. Vi måste stoppa djurtransporter över åtta timmar, förbjuda kupering på grisar och se till att djur har tillräckligt
med levnadsyta och material för att tillfredsställa sina naturliga
behov. Den fria marknadens överordning över djurs och människors hälsa måste få ett slut.
5. Kan de svenska bönderna konkurrera med bönder i andra länder
utan att sänka djurvälfärden?
Ja, vi ska inte konkurrera genom sänkt djurvälfärd. Vi behöver
nationellt stöd för en hållbar svensk matproduktion.
Se även svar på fråga 1 och fråga 4.
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Miljö, t. ex. kortare
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Biologisk mångfald

2

1

4

5

3

–
–

1

4

Antibiotikafritt
Hormonfritt
Hög djurvälfärd

–

*Det är en omöjlighet att rangordna dessa då argumenten är beroende av varandra
för att uppnå ett ekologiskt hållbart jordbruk med hög djurvälfärd.
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1. Hur viktigt är ursprunget på maten anser ni? Hur driver ni frågan?
Viktigt. Djur i svenskt jordbruk har det generellt bättre än djur i jordbruket i
andra länder, dessutom bidrar en del av djurhållningen till viktiga miljövärden som biologisk mångfald. Ännu viktigare är att maten ska vara certifierat ekologiskt producerad.
Vi har länge drivit frågan om ursprungsmärkning av kött, även i sammansatta produkter som lasagne och korv och även på restauranger. Vi vill
ha en övergripande jordbruks- och livsmedelsstrategi och göra det lättare
för svenska producenter att producera ekologiskt.
2. Vilken nivå bör den inhemska livsmedelsförsörjningsgraden vara på
anser ni?
Vi har inte satt något kvantitativt mål, men vi vill öka den svenska produktionen och ha produktion i hela landet.
3. Hur viktigt är det med ursprungsmärkning?
Mycket viktigt.
4. Vad gör ni för att förbättra djurskyddet inom EU?
Vi driver på för en generell höjning av lägstanivån för djurskyddet i EU, som
dock inte får hindra de länder som vill ha strängare regler. Det handlar både
om djurslagsspecifika minimikrav och generella krav kring till exempel sundare avel, kortare transporter och minskad antibiotikaanvändning.
5. Kan de svenska bönderna konkurrera med bönder i andra länder utan
att sänka djurvälfärden?
Ja. Att sänka nivån minskar skälen för konsumenter att välja svenskt. Sverige har inte förutsättningar för den allra billigaste produktionen, men har
däremot konkurrensfördelar som gynnsamt klimat, friska djur och relativt
gott om vatten. De svenska mervärdena behöver lyftas fram bättre och premieras i offentlig upphandling.

1. Hur viktigt är ursprunget på maten anser ni?
Hur driver ni frågan?
Ursprunget är givetvis viktigt, inte minst då djurskyddet
skiljer sig avsevärt mellan olika länders lagstiftningar
och tillämpningar.
2. Vilken nivå bör den inhemska livsmedels försörjningsgraden vara på anser ni?
Det är vanskligt att börja tala om fasta procentmål, men
vi är tydliga med att självförsörjningsgraden måste öka
markant. Vi vill få till en parlamentarisk utredning som
ska behandla just detta.
3. Hur viktigt är det med ursprungsmärkning?
Sverigedemokraterna driver frågan att alla animaliska
livsmedelsprodukter ska ursprungsmärkas för varje led
i produktionskedjan. Detta även gällande sammansatta
produkter.
4. Vad gör ni för att förbättra djurskyddet inom EU?
Sverigedemokraterna vill se samma stränga djurskyddskrav inom EU som vi har i Sverige, inte minst vad det
gäller obedövad slakt som vi menar ska vara totalförbjuden.
5. Kan de svenska bönderna konkurrera med bönder
i andra länder utan att sänka djurvälfärden?
Ja, det behövs dock reformer för att öka konkurrenskraften och där vill Sverigedemokraterna bland annat införa
en djurvälfärdsersättning för svenska bönder för att
kompensera för merkostnader.

Svenska Blå Stjärnan – mötesplats för djurintresserade
Frivilligorganisationen Svenska Blå Stjärnan har samhällets
uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott
av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.
Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har vi en mängd föreningsaktiviteter och kurser för alla djurintresserade.
Medlemskap kostar 100 kr/år.
Du får då tillgång till aktiviteter
och kurser samt medlemstidningen
Blå Stjärnan 4 gånger/år.
Läs mer om vår verksamhet
och gör din medlemsanmälan på
www.svenskablastjarnan.se
eller ring 08-629 63 60.
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