
 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 2016-09-29  Dnr RD-1.7.7-2606-2015/16 

 

Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 17 september 2015 att göra en 

delegationsresa till Chile (prot. 2015/16:1). Syftet med resan var att ge ökade 

kunskaper inom ett antal för utskottet aktuella områden och följa upp de goda 

relationer som finns mellan Sverige och Chile. Ett fokusområde var hållbart 

brukande av skog. Sverige och Chile har nyligen förnyat samförståndsavtalet om 

samarbete på detta område. Ett annat område var hållbart fiske och vattenbruk, 

där aspekter som klimatförändringar samt småskalig kontra storskalig hantering 

skulle studeras. Även livsmedelsproduktion och jordbruk var områden som skulle 

studeras, bl.a. ur ett hållbarhetsperspektiv.  

I enlighet med utskottets beslut genomförde en delegation från riksdagens miljö- 

och jordbruksutskott i slutet av sommaren 2016 en tio dagar lång resa till Chile. I 

resan deltog elva ledamöter och två tjänstemän. Deltagarförteckning och 

reseprogram framgår av bilagorna 1 och 2.  

I det följande redovisas en kort beskrivning av de besök och aktiviteter som ägde 

rum under resan. 

 

Ett av syftena med resan var att studera hållbarhetsaspekter på skog och 

skogsbruk. Frågan diskuterades bl.a. med berörda regeringsrepresentanter samt 

företrädare för den nationella skogsmyndigheten Corporation Nacional Forestal 

(Conaf). Under dessa möten fick utskottet belyst under vilka förutsättningar det 

chilenska skogsbruket bedrivs och hur man arbetar med att stödja och 

rationalisera skogsbruket. Vidare informerades om de miljöproblem som är 

förknippade med skogsbrukets effektivisering. Bl.a. diskuterades hur minskad 

nederbörd till följd av klimatförändringar, i kombination med användningen av 

snabbväxande, exotiska trädslag, påverkar vattentillgången i de brukade 

områdena. Även betydelsen av att effektivisera myndighetstillsynen diskuterades.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ett annat syfte med resan var att studera hållbart fiske och vattenbruk. 

Delegationen träffade företrädare för den statliga fiskerimyndigheten 

(Sernapesca) och en intresseorganisation som samlar huvuddelen av Chiles 

laxodlare (Salmon Chile) samt ett laxodlingsföretag. Fundación Chinquihue, som 

är en ideell stiftelse vars syfte huvudsakligen är att främja utvecklingen av den 

småskaliga fiskesektorn, hade även arrangerat möten med två lokala 

sammanslutningar av småskaliga fiskare. Utskottet informerades om att Chile är 

världens näst största producent av odlad lax. Det diskuterades hur odlingen av 

fisk har påverkat miljön och den småskaliga fångsten av fisk och skaldjur. 

Delegationen fick information om hur man arbetar med dels att reducera 

användningen av antibiotika i vattenbruket, dels att minska näringsbelastningen 

till följd av utfodring av den odlade fisken. När det gäller det småskaliga fisket 

togs frågor om illegalt fiske, bristfällig tillsyn och behov av att anpassa 

fiskerilagstiftningen till det småskaliga fiskets förutsättningar upp. Orsaker till de 

senaste årens kraftiga algblomningar i de chilenska vattnen diskuterades.  

Resan syftade också till att studera förutsättningarna för jordbruk och 

livsmedelsproduktion. För att studera livsmedelsproduktionen besöktes en 

charkuterifabrik där frågor kring livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan och 

djurskydd behandlades. Utskottet informerades om att företaget främst arbetade 

med att upprätthålla en god livsmedelssäkerhet och i viss utsträckning med att 

minska miljöbelastningen från produktionen, medan djurskydd var en mindre 

prioriterad fråga. För att studera jordbruksområdet träffade utskottet 

representanter för vinindustrin. Vin är en betydelsefull del av den chilenska 

exporten av jordbruksprodukter. Utskottet informerades om det aktiva arbetet 

med hållbarhet och mervärde som bedrivs inom den chilenska vinproduktionen 

och att Chile har goda geografiska förutsättningar för ekologisk produktion med 

naturliga barriärer mot växtsjukdomar och växtskadegörare. Dock efterlystes en 

bättre nationell vattenhushållning.   

I möten med företrädare för kongressen och de berörda departementen framhölls 

behovet av att förbättra tilliten till det politiska systemet, att minska de 

ekonomiska klyftorna och beroendet av råvaruexport. Vidare uppmärksammades 

att ny teknik och infrastruktur var nödvändig för att modernisera uppvärmningen 

av bostäder. Dagens småskaliga vedeldning leder till svåra luftföroreningar. Med 

hänsyn till att allt hushållsavfall deponeras i Chile, påpekades att 

tekniköverföring kring fjärrvärme skulle kunna leda till att förbättra situationen 

både vad gäller luftkvalitet och avfall.  

Delegationens sammantagna bedömning är att resan till Chile uppfyllde syftet. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

 

 

Kristina Yngwe (C), delegationsledare 

Isak From (S) 

Jan-Olof Larsson (S) 

Monica Haider (S) 

Maria Strömkvist (S) 

Emma Nohrén (MP) 

Gunilla Nordgren (M) 

Åsa Coenraads (M) 

Anders Forsberg (SD) 

Magnus Oscarsson (KD) 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M) 

 

Utöver dessa deltog två tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

 

 

Söndag den 28 augusti 

 

09.00  Ankomst Santiago 

 

13.20 – 15.05 Inrikesflyg Santiago - Puerto Montt 

 

18.00 Genomgång av besöksprogram, praktisk information etc.  

 

Måndag den 29 augusti 

 

09.00 Avfärd med buss 

 

10.00– 12.00 Guidning i Nationalparken Vicente Pérez Rosales. 

 

12.30 – 13.30 Besök på skogsbruket Maderas Carintia med planteringar av 

Montereytall. 

 

13.45 – 14.45 Lunch med representanter från Chiles skogsmyndighet, 

Corporación Nacional Forestal, Conaf. 

 

15.00 – 16.30 Möte om skogbruk med Conaf. Presentation av Chiles 

skogssektor, ekonomi, statistik, politik, urskogen, planterad skog, CONAF samt 

skogen i regionen.  

 

Tisdag den 30 augusti 

 

08.00 Möte med Salmon Chile. 

 

09.30 – 12.00 Besök på laxodling tillhörande Salmones Austral i  

Cochamó, Estuario de Reloncaví.  

 

12.00 Busstransport till Calbuco. 

 

15.00 – 16.00 Möte med lokala fiskare i Calbuco, tillsammans med Fundación 

Chinquihue.  

 

16.00 – 17.00 Transport till Maullín 

 

17.00 – 18.00 Möte med lokala fiskare i Maullín tillsammans med borgmästaren 

i Maullín. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 Samtal och middag med den regionala chefen för fiskodling på 

den statliga myndigheten för fiske och fiskodling (Sernapesca). 

 

Onsdag den 31 augusti 

 

08.30 Avfärd med buss 

 

09.00 – 11.00 Besök på kött- och charkuteriindustrin Cecinas Llanquihue – 

Mödinger Hermanos. 

 

12.30 – 14.00 Samtal och lunch med Frutillars borgmästare om avfallshantering 

och andra utmaningar i kommunen. 

 

14.15 – 14.45  Busstransport till flygplatsen El Tepual 

  

16.00 – 17.45 Inrikesflyg Puerto Montt - Santiago 

 

Torsdag den 1 september  

 

08:15 Avfärd  

 

09.00 – 10.30 Möte med Wines of Chile. 

 

10.45 Transport till Valparaíso 

 

12.30  Möte med deputeradekammarens ordförande och ordförande för 

deputeradekammarens jordbruksutskott. 

 

13.30 Lunch med ordförande för den svensk-chilenska vänskapsgruppen 

samt ett antal parlamentariker.  

 

15.00 Besök i en stadsdel Valparaiso med svensk-chilenaren Leopoldo 

Mendez, som kandidaderar till borgmästarposten i Valparaíso. Avfalls- och 

avloppsfrågor diskuterades. 

 

17.00 Transport till Santiago 

 

20.00 Middag hos Sveriges ambassadör i Chile, Jakob Kiefer, med 

gäster från svenskt näringsliv, Business Sweden, Chiles utrikesministerium, EU-

delegationen i Santiago, civilsamhällesorganisationen Chile Sustentable, samt 

skogsbruksinstitutet Instituto Forestal.  

 

Fredag den 2 september  

 

08.45 – 09.45 Möte med senator som är ansvarig för Kommissionen för framtida 

utmaningar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 Möte med miljöministern.  

 

11:00 Möte med statssekreteraren på Energiministeriet. 

 

15.00 Möte med statssekreteraren på Jordbruksministeriet. 

 

Lördag den 3 september 

 

08.00 Avfärd med buss.  

 

10.30 Ankomst till Viña Miguel Torres. 

   

10.45 Besök på vingården med presentation av produktionen och 

vinprovning. 

 

12.00 Presentation av hållbarhetsarbetet.  

 

15.30 Transport till Santiago  

 

Söndag den 4 september 

 

13.30 Busstransport till Santiagos internationella flygplats  

 

16.25 Hemresa.  

 


