Jordbruksverkets råd för konsumentfrågor
Måndagen den 16 maj, 2011

Mötessanteckningar
Punkt 1 Inledning
Konsumentrådets ordförande inledde mötet med att hälsa deltagarna välkomna till
konsumentrådets första möte.

Punkt 2 Praktiska frågor
En kort genomgång av dagens program och praktiska frågor genomfördes.

Punkt 3 Presentation av deltagarna
De deltagande organisationerna presenterade sin verksamhet och framförde exempel på frågor
som har bäring på Jordbruksverkets verksamhet och som kan komma att diskuteras i
konsumentrådet. Exempel på frågeställningar som togs upp var följande:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Projekt kring offentliga måltider
Grön konsumentmakt
Fokusprojekt: Mat med god eftersmak
Miljöanpassad offentlig upphandling
Rättvise-/hälso-/miljöperspektiv
Opinionsbildning
”Rätten till mat”
Konsumenter i utanförskap
Konsumentrepresentation

Punkt 4 Presentation av Jordbruksverkets verksamhet ur ett
konsumentperspektiv
Ordföranden fortsatte med att presentera Jordbruksverkets verksamhet, där han särskilt
betonade vikten av att Jordbruksverkets uppdrag är att verka för en konkurrenskraftig, miljöoch djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.
Vidare framförde ordföranden att vid valet av deltagare till konsumentrådet har målet varit
mångfald. Det är viktigt att representationen för landets konsumenter blir så bred som möjligt.
Exempelvis är synpunkter från ungdomar och svenskar med annat ursprungsland än Sverige
viktiga att få med.

Punkt 5 Förväntningar på konsumentrådet
o Mötet fortsatte med en redovisning av vilka förväntningar som finns på
konsumentrådets verksamhet. Nedan följer de frågor som togs upp under denna punkt:

o Förmedla länken mellan landsbygd och konsument.
o Se helheten på miljöfrågorna vilket är en mångfacetterad fråga.
o Hur kommunicera information om djurskydd, livsmedelshygien, smittspridning och
antibiotika till konsumenterna?
o Ta upp fråga om grön konsumentmakt. Hur få konsumenter att ändra sitt beteende och
göra medvetna val.
o Hur göra för att utveckla olika styrmedel? Det kan röra sig om frågor som berör
dioxiner, kadmium, slam, bekämpningsmedel och köttkonsumtion samt om spårbarhet
och märkningsfrågor.
o Erfarenhetsutbyte och kontakt mellan organisationerna och med Jordbruksverket.
o Positivt med bredd i diskussionerna.
o Hur får man konsumenterna att fatta medvetna val utifrån den information som finns
tillgänglig idag?
o Identifiera synergier mellan privata och statliga grupper.
o Positivt att kunna diskutera frågor som rör mat och miljö och ha möjlighet att framföra
synpunkter och påverka.
o Bidra till att samordna rapporter och utredningar med andra myndigheter.
o Belysa begreppet ”polluter pays principle”. Hur få det att fungera?
o Hitta en gemensam fråga som gruppen kan samlas kring och driva tillsammans.
o Även belysa effekter av den gröna sektorn utanför EU.
o Hur kan konsumtionsmakten användas för att ändra produktionen att bli mer hållbar?
o Ta upp frågan om miljö och grön energi.
o Belysa multikulturella frågor.
o Diskutera hur organisationerna kan bidar med att klara livsmedelsförsörjningen.
o Viktigt med dialog. Konsumentrådet ska även kunna bidra med att granska
Jordbruksverket och hur konsumentaspekterna beaktas i den dagliga verksamheten.
Hur mäta konsumentperspektivet?
o Hur ska vi nå den vanliga människan?

Punkt 6 Konsumentrådets arbetsformer
Efter redovisningen av vilka förväntningar som ställs på konsumentrådet gick man kort
igenom vilka arbetsformer som ska gälla.

Punkt 7 Fiskefrågor
Vidare diskuterades fiskefrågor ur ett konsumentperspektiv. Den 1 juli läggs Fiskeriverket ner
och den nya Havs- och vattenmyndigheten bildas. Jordbruksverket tar då över en del av de
ansvarsområden som Fiskeriverket har idag. Konsumentrådet fick en genomgång över hur
fiskefrågorna organiseras på Jordbruksverket.

Punkt 8 Övriga frågor
Frågan om hur kommuner kan ställa djurskyddskrav vid offentlig upphandling diskuterades.
Vid denna punkt deltog även Jordbruksverkets djurskyddschef.

Nästa möte äger rum den 14 september 2011.
Frågor som preliminärt skall tas upp vid detta möte är:






Förslag till gemensamma projekt
Djurskydd
Att äga en fråga att driva inom konsumentrådet
Uppdatering av fiskefrågorna
Hur utveckla Jordbruksverkets konsumentwebb

