Fråga till stämman
Systembolagets årsstämma 2018, 26/4. Fråga till bolagsledningen från Rudolf Sillén.
Angående: Innehållsförteckning av vin
Inom EU är det lag på att alla livsmedel skall innehållsdeklareras. Ett undantag har gjorts för
drycker med alkoholhalt högre än 1.2 %. Anledningen, enligt mina kontakter med
Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen, är handelspolitiska skäl och påtryckningar av
inflytelserika producentorganisationer. Man vill inte att konsumenten skall få veta vad vinet
innehåller. De flesta viner innehåller rester av giftiga bekämpningsmedel s.k. pesticider.
Halterna kan ofta vara mer är 200 ggr högre än vad gränsvärdet för dricksvatten. Vid tillverkning
av vanliga viner tillåts ca 60 olika processer och kemikalier varav flera är hälsovådliga. Det kan
vara stora variationer mellan olika viner. Ekologiska har färre tillsatser och vissa naturviner inga
alls.
Vem skulle t.ex. vilja dricka ett vin som innehåller 240 mikrogram thiopanat-metyl, som enligt
EU:s lista är cancerframkallande och hormonstörande, 5 olika kemikalier samt 160 mg sulfit.
Ingen skulle vilja dricka ett sådant vin men idag gör man det eftersom innehållet hålls hemligt!
Jag menar att detta faktiskt är ett folkhälsoproblem och att det inte är försvarbart att undanhålla
konsumenterna vad som finns i vin.
Mitt konkreta förslag är att Systembolaget inför en möjlighet för seriösa leverantörer att redovisa
innehållet i vinerna på Systembolaget hemsida. Innehållsförteckningen skall vara frivillig.
Därmed är det inte i konflikt med EU:s riktlinjer eller med leverantörer och producenter. Med en
innehållsförteckning har konsumenterna har då en möjlighet att få veta vad vinet innehåller.
Praktiskt kan det ordnas genom att leverantörerna själva fyller i tillämpliga uppgifter i en mall på
Leverantörsportalen. Innehållsförteckningen för vinet kan sedan visas på hemsidan vid
respektive artikel. Ingrediensförteckningen fyller inte bara en hälsomässig funktion utan även en
möjlighet för den vinintresserade att med hjälp av objektiva data om vinet kunna bilda sig ett
omdöme om vinet. Förslag till mall för vilka frivilliga uppgifter som bör ingå:

Jag är medveten om att det inom EU pågår ett arbete kring innehållsförteckningar. Det verkar
dock som att det inom överskådlig tid inte blir något krav på innehållsdeklarationer för
vinprodukter. Genom att följa mitt initiativ skulle Systembolaget kunna leda utvecklingen i
konsumentvänlig riktning.
Min fråga: När kommer det bli möjligt för konsumenterna att få veta vad som finns i
vinet?
Rudolf Sillén. Rådmansgatan 3, 35236 Växjö. Tel:0730899190. Web: naturvin.se
Ordförande ExpertWine Naturvin AB. Processtekniker, vinimportör, skribent.

Svar:
Systembolaget har precis som alla andra livsmedelshandlare ett ansvar för att informationen om
de produkter man säljer är korrekt. Systembolaget tar sitt ansvar på stort allvar. Till exempel
kontrollerar Systembolaget etiketterna på alla de produkter som Systembolaget säljer.
Detsamma gäller informationen på Systembolagets hemsida. Som frågeställaren påpekar i
bakgrunden till sin fråga pågår en diskussion på EU-nivå om en revidering av regelverket för
märkning av alkoholdrycker inom hela unionen. Det är ett arbete som Systembolaget har följt
med stort intresse och vi hoppas att det ska resultera i tydliga och konsumentvänliga regler.
Som Systembolaget uppfattar det oroar sig frågeställaren för att arbetet på EU-nivå tar för lång
tid. Frågeställaren önskar därför att Systembolaget inför en separat IT-lösning för den svenska
marknaden. Systembolaget vill i detta sammanhang understryka att Systembolaget tar frågor
om produktsäkerhet på allra största allvar men att det inte som frågeställaren har gjort i sin
fråga är lämpligt att jämställa vin med dricksvatten. Vin innehåller till skillnad från vatten ofta
mellan 10-15 procent alkohol. Alkohol kan orsaka stora skador på både individ och
samhällsnivå.
I ljuset av att det är ett EU-gemensamt regelverk på gång kommer Systembolaget inte att ta
fram en separat lösning utan avvakta att det arbetet blir färdigt. Inte minst eftersom
Systembolaget som livsmedelsföretag är ansvarig för den information som tillhandahålls. Det är
går därför inte att bara göra en justering i IT-miljön utan de data som läggs in där måste också
verifieras och kvalitetssäkras. Detta är ett omfattande arbete som görs bäst med gemensamma
regler.

