EU arbetar med många fler frågor än jordbrukspolitik. Men just nu är det är betydligt större
aktivitet kring ”våra” frågor i EU och Bryssel än vanligt. Det beror främst på tre orsaker;
•
•
•

Brexits påverkan av framtidens CAP. Då Storbritannien (UK) lämnar EU försvinner en del av
finansieringen av CAP. De har bidragit med ett stort inflöde av pengar som övriga länder i EU
har svårt att ersätta.
Många länder har börjat fokusera på miljöåtgärder, där betande djur kan bli en nyckelfråga.
Kravet på förenkling och minskad byråkrati är en fortsatt prioriterad fråga och fortfarande
inte enkel att lösa.

Brexit är naturligtvis en stor fråga för animaliesektorn och nötköttet då den påverkar handeln mellan
EU s medlemsländer. För att dämpa effekten av UK s utträde och dess marknadspåverkan, förordar
EU bondeorganisationer ett " mjukt " Brexit.
UK är ett befolkningsmässigt stort land som både behöver importera och exportera. Irland exporterar
60 procent av sin nötköttsproduktion till UK. Får inte Irland tillgång till marknaden i UK, så kommer
detta nötkött ut på EU s marknad och kan orsaka stort kaos.
Länder som Mercusor (delar av Sydamerika), Australien, USA och Kanada har flera viktiga
handelsavtal på gång som gäller nötkött. De hoppas nu på möjligheten att komma in mera på
marknaden i UK nu när inte EU s tullar gäller dem längre. Lyckas de, har de också ”fått in en klöv”
inom EU s geografiska område och närhet till våra livsmedelsbutiker. Så dessa förhandlingar måste
från ett EU bonde håll bevakas och följas mycket noga.
EU marknaden förändras snabbt. EU var tidigare relativt stora exportörer av livsmedel till Ryssland.
Nu bygger Ryssland snabbt upp en egen produktion av livsmedel och kommer inom några år att bli
stor exportör av livsmedel. De är redan stora på spannmålsexport, men deras problem är fortfarande
logistiken inom Ryssland.
En stor förändring i EU är konsumenternas ökade krav på hur maten produceras. Frågor kring klimat,
hållbarhet, djurvälfärd och miljö blir allt viktigare. Användningen av antibiotika inom
animalieproduktionen är också en stor fråga i EU idag.
Här har vi i Sverige naturligtvis ett försprång, men notera, bara ett försprång, som krymper. Andra
länder arbetar aktivt med miljöfrågor, pådrivna av miljö- och konsumentrörelsen. Här finns stora
möjligheter för Sverige att lyfta fram animalieproduktionens stora positiva miljöpåverkan med vår
stora biologiska mångfald och klimatsmarta lösningar.
En stor utmaning för hela EU s bonderörelsen i framtiden är livsmedelsindustrin och handelns stora
dominans och monopol. Det finns ett fåtal stora livsmedelskedjor som verkar över hela EU och sätter
prispress och styr marknaden på våra produkter. Här har bonderörelsen en stor uppgift att dämpa
deras monopol och få inflytande över utvecklingen.
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Faktaruta
COOPA /COGECA är en stor betydelsefull organisation i Bryssel och har många viktiga ingångar i alla
beslutsorgan och kan påverka de politiska förutsättningarna för EUs livsmedelskooperation.
COOPA företräder de olika bondeorganisationerna och COGECA företräder de kooperativa
livsmedelsföretagen inom EU. Deras arbetsområden och olika frågor sammanfaller ofta så därför
finns ett gemensamt kansli med ett 40 tal anställda med olika specialister samt gemensam
generalsekreterare.

