Föreningen Sveriges Fäbodbrukare(FSF)
Kristian Olofsson
viceordforande@fabod.nu
Förbundet Sveriges Småbrukare
Åke Karlsson
krokeksgard@telia.com
Skärgårdarnas Riksförbund
Anna-Karin Utbult Almkvist
anna-karin@skargardarnasriksforbund.se

2011-04-03

Till
Leo Jäger
Livsmedelsverket
leo.jager@slv.se

Synpunkter till ändringar till Kommissionens förslag till förordning om kvalitetsordningar
Undertecknade parter vill lämna följande synpunkter till de kompletterande frågeställningar
som lyfts i ”Nytt förslag från EU inom ramen för kvalitetspaketet” förmedlat genom SLV oss
tillhanda fredag 110325.
Enligt vår gemensamma uppfattning är det önskvärt och angeläget att även i Sverige införa
begreppen, ”product of mountain farming” samt ”product from my farm”, tillsammans med
ett funktionellt märkningssystem.
Såväl för fäbodbruket, fjälljordbruket, skärgårdsjordbruket och det svenska småbruket i övrigt
finns ett behov av att kvalitets- och ursprungsmärka och -säkra användning och utformning av
namn och begrepp. Det kan därmed också finnas anledning att ytterligare vidga det regionala
perspektivet i vårt land i samband med det aktuella arbetet.
Det finns ett gott stöd för ett sådant arbete med att öka uppmärksamheten och stärka
förutsättningarna för livsmedelsföretagen i bergsregioner, på öar och i glest befolkade
områden. I EU:s fördrag har i texten kring territoriell sammanhållning, artikel 174, markerats
att speciell uppmärksamhet skall ges åt befolkningen i dessa områden. Denna uppfattning har
även EU Parlamentet antagit i en resolution 22.september 2010 (RC-B7-0518/2010).
Det behövs som en hjälp och markering för att de många små producenterna ska ges bättre
möjlighet att på faktiska meriter och baserat på verklighetens förhållanden kunna konkurrera
på marknaden med sina kvalitativa produkter.
Vi ser ju återkommande en form av ”varumärkessnyltande” när begrepp och nyckelord med
positiv värdeladdning och med direkt eller indirekt anknytning till fäbodbruk, fjälljordbruk,
skärgårdsjordbruk och övrigt småjordbruk, används av kommersiella aktörer och för produkter
som stundom saknar relevant eller faktisk anknytning till vad som förespeglas. Enligt vår
uppfattning är detta också ett växande problem. Möjligen som ett fenomen med direkt
koppling till det generellt ökande intresset bland konsumenterna för ursprungsfrågor, miljö-,
kultur-, rättvise- och etiska aspekter i livsmedelsproduktionen.
Avsaknaden av en fokuserad intresseorganisation för det svenska fjälljordbruket ska inte
tolkas som att denna region därmed saknar sådana behov. Enligt vår uppfattning är det tvärtom
så att det understryker angelägenheten och behovet av att bättre uppmärksamma denna region,
kvarvarande fjälljordbrukare och även fjälljordbrukets potential, inte minst för
besöksnäringen.
Vad gäller utformningen av de svenska språkversionerna för begreppen vill vi förorda att detta
får ske i en senare process, med deltagande av för de små producenterna relevanta
intresseorganisationer och andra berörda parter.
I övrigt vill vi återknyta till FSF tidigare yttrande 11-01-20 ang Kommissionens förslag till
ändring av rättsakter och riktlinjer till kvalitetspaketet, dnr 5355/2010.
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