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12. Terroir – ett nyckelbegrepp för att ge 
lokalproducerade livsmedel geografisk identitet 

Odd Nygård & Per Wramner 
 
Begreppen jordbruk och livsmedelsproduktion kopplas ofta samman. Bonden 
sägs vanligen producera livsmedel, ett uttryckssätt som vittnar om uppfatt-
ningen att jordbruk och livsmedelsproduktion är samma sak (Ilbery et al., 2005). 
Även om ett sådant förhållande en gång i tiden var en realitet är detta knappast 
fallet i dag. Bönder är i huvudsak leverantörer av råvaror för framställning av 
mat, inte producenter av livsmedel. Detta visas inte minst av det faktum att 
råvaruproducentens andel av priset på mat i försäljningsledet under lång tid 
minskat. Som exempel kan nämnas att kring 1950 var den brittiske bondens 
andel av försäljningspriset cirka 50 procent, medan det i dag uppskattas till 
mindre än 10 procent (icke publicerade uppgifter refererade i Ilbery et al., 2005). 

Under andra hälften av 1900-talet genomgick jordbruket och livsmedels-
produktionen i industriländerna en markant rationalisering och intensifiering. 
Produktionsenheterna ökade i storlek och sysselsättningen minskade. Exempel-
vis var kring 1950 drygt en tredjedel av Sveriges arbetskraft sysselsatt inom 
jordbruket. I dag är andelen nere i cirka en procent (Wramner, 2003). Samtidigt 
ökade avkastningen i jordbruket starkt och förutsättningar skapades för en 
expanderande livsmedelsindustri (Bowler, 1994; Atkins och Bowler, 2000). 
Denna utveckling har lett till stora strukturella förändringar såväl i jordbruks-
landskapet som i produktionen och distributionen av livsmedel (Fine och 
Leopold, 1994).  

Det finns dock betydande skillnader mellan olika delar av Europa. I norra 
Europa1 har man bejakat industrialisering, standardisering och centralisering av 
jordbruk och livsmedelsproduktion. Detsamma gäller distributionen av livs-
medel. Denna utveckling har i hög grad bidragit till att dessa delar av Europa 

                                   
1 Den uppdelning i Nord- och Sydeuropa som här används baseras på Fontes (2008) 
definition och är inte baserad på latitud. Norra Europa betecknar de delar där industri-
aliseringen av jordbruk och livsmedelsproduktion genomförts fullt ut. Till dessa länder räknas 
bl.a. Irland, Skottland, Sverige och Tyskland. Södra Europa avser länder där mer omfattande 
industrialisering inte genomförts, t.ex. Portugal, Spanien, Grekland, Italien, Polen och Norge. 
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kommit att betecknas som ”placeless foodscapes”2 (Morgan et al., 2006) eller 
”food deserts” (Wrigley, 2002; Reynolds, 2005).  

Utvecklingen inom jordbruks- och livsmedelssektorerna har gett upphov till 
olika slags mot- eller alternativrörelser som bl. a. fokuserar på frågor som rör 
djurhantering och djurskydd eller ekologiskt jordbruk (Nygård och Storstad, 
1998). Det växande intresset för ekologiskt producerade livsmedel har emellertid 
medfört att även denna typ av produktion industrialiserats och globaliserats. 
Den har därmed, i likhet med traditionell livsmedelsproduktion, kommit att 
bidra till ökade transporter och fortsatt stor användning av fossila bränslen och 
förpackningsmaterial, inte minst plast. Den tilltagande urvattningen av det 
ursprungliga ekologiska konceptet har lett till missnöje bland konsumenter 
(Fonte, 2008). Därför har det under senare år vuxit fram ett ökat intresse för lokal-, 
när- eller härproducerade livsmedel,3 där kvaliteten står i centrum. För många 
konsumenter räcker det inte längre med att en produkt är ekologisk. Nu vill man 
också veta var och av vem livsmedlet eller jordbruksprodukten producerats.  

I norra Europa ökar efterfrågan på lokalproducerade livsmedel. Dessa pro-
dukter uppfattas som rena, ursprungliga och utan ”kemiska” tillsatser. Före-
bilden är livsmedelsproduktionen i södra Europa där jordbruket framstår som 
traditionellt och livsmedel antas produceras hantverksmässigt (Fonte, 2008). 
Denna idealbild av jordbruk och livsmedelsförädling är delvis resultatet av en 
medveten strävan att betona sådana regionala särdrag och av en lyckad mark-
nadsföring av dessa regioner som turistmål.  

Till skillnad från i norra Europa har man i söder i stor utsträckning, med stöd 
från politiskt och kulturellt håll, lyckats försvara äldre agrara och kulinariska 
traditioner mot den ökade standardiseringen inom jordbruks- och livsmedels-
sektorerna (Parrot et al., 2002). Man har sålunda bevarat traditionen att namnge 

                                   
2 Foodscapes, jfr landscapes. 
3 Begrepp som lokal-, regional- och närproducerat är mycket diffust definierade (Jord-
bruksverket, 2010). För närproducerade varor gäller att produktion, förädling och distribution 
skall ske inom ett geografiskt avgränsat område. Definitionen av områdets utbredning varierar 
mellan olika aktörer. Föreningen Bondens egen Marknad anger en radie om 250 km som 
gräns för närproducerat (Jordbruksverket, 2010). En undersökning av konsumenternas upp-
fattning om det maximala avståndet från produktionsplats till butik för närproducerade varor 
visade att 75 % av konsumenterna angav att närproducerat skulle vara producerat inom 20 
mils avstånd (av dessa ansåg 18% att gränsen gick vid 5 mil och 30% att den gick vid 10 mil) 
(Jordbruksverket, 2010). 
Enligt COOP (2009) definierar konsumenter ett närproducerat tillverkningsområde som min 
region (78 %), min kommun (47 %) och Sverige (45 %). 
Begreppen har i allt större utsträckning kommit att användas för livsmedel producerade i 
Sverige och används alltså som ett motsatt begrepp till importerat. Ett exempel är kampanjen 
Nu kommer Skåne till Stockholm (Skånemejerier, 2011) enligt vilken mejeriprodukter från 
Östergötland och Västergötland introduceras i Stockholmsbutikerna som lokalproducerade 
varor. Som en reaktion på begreppens förflackade betydelse och för att stärka den lokala 
identiteten har begreppet härproducerat i allt större utsträckning börjat användas för pro-
dukter producerade i närheten av försäljningsstället. Även detta begrepp saknar dock entydig 
definition. 
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livsmedelsprodukter efter den plats där de producerats. Man har också under 
1900-talet skapat ofta välutvecklade regelverk och lagar för namngivning, märk-
ning och skydd av produkter (geografiska indikationer, GI) 4 som kan förknip-
pas med specifika geografiska platser. I dessa system betonas värden som för-
knippas med den geografiska ursprungsplatsen för både råvaror och förädlade 
livsmedelsprodukter (Fonte, 2008). 

Det centrala i dessa regelverk är att produkten måste kunna knytas till 
produktionsplatsen. Produktionsområdet skall alltså vara geografiskt väl avgrän-
sat och bidra till produktens specifika karaktär eller rykte. Ofta uppfattas det 
också som om produktens kvalitet är förknippad med, för att inte säga beroende 
av, den specifika geografiska regionen och dess fysiska, biologiska och kulturella 
förutsättningar. Dessa förutsättningar utgör grunden i det som nu i allmänhet 
kallas produktens ”terroir”. Att en produkt kan kopplas samman med ett speci-
fikt terroir är således av central betydelse för platsspecifika livsmedel och jord-
bruksprodukter och därmed för tillämpningen av geografiska indikationer. 
Begreppet terroir är således intimt sammanlänkat med bruket av geografiska 
indikationer. Trubek (2008) menar att betydelsen av terroirbegreppet i detta 
sammanhang inte går att överdriva. 

Flera av länderna i södra Europa har utvecklat nationella regelverk för namn-
givning och skydd av livsmedel och livsmedelsråvaror med tydligt geografiskt 
ursprung. Det gäller främst Frankrike, Italien, Portugal och Spanien. Föga för-
vånande har dessa regelverk sin intellektuella grund i terroirbegreppet. Begrepp 
ger legitimitet åt den juridiska användningen av geografiska indikationer sam-
tidigt som terroirbegreppet i sig saknar entydig definition och legal status 
(Trubek, 2008). 

Som tidigare nämnts har systemet med skydd för livsmedelsprodukter med 
tydligt geografiskt ursprung effektivt bidragit till att bevara lokala produkter och 
traditionell kunskap om exempelvis produktionsmetoder. Det har också främjat 
fortsatt hävd av traditionella odlingsmarker och kulturlandskap (Wramner och 
Nygård, 2012). Systemet med geografiska indikationer har därmed bidragit till 
att bevara det rurala landskapet och delar av den biologiska mångfalden sam-
tidigt som det bidragit till förbättrad ekonomi i marginaliserade delar av Europa.  

Dessa effekter bedömdes vara av så stor betydelse för den regionala 
utvecklingen att EG 1992 beslutade att införa regler till skydd för jordbruks-

                                   
4 Geografiska indikationer är en beteckning, märkning el. dyl. som används på varor med ett 
specifikt geografiskt ursprung och som har renommé eller egenskaper som kan tillskrivas 
ursprungsplatsen (för jordbruks- och livsmedelsprodukter ofta faktorer som klimat och jord-
mån). Oftast innehåller geografiska indikationer namnet på den plats från vilken produkten 
kommer. Ursprungsbeteckningar utgör en speciell typ av geografisk indikation. Den består i 
allmänhet av ett geografiskt namn eller en traditionell benämning som används för produkter 
med viss kvalitet eller egenskaper som i huvudsak beror på den geografiska miljö där de 
produceras (World Intellectual Property Organization, 2011).  
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produkter och livsmedel med tydlig geografisk identitet.5 De positiva effekterna 
för landsbygdsutvecklingen har också uppmärksammats av bland andra FAO 
(Vandecandelaere et al., 2009). 

Trots att begreppet terroir är centralt för alla produkter med geografisk 
identitet har det länge saknat en entydig definition. Genom det allt mer utbredda 
intresset för gastronomi och lokalproducerade livsmedel har terroir kommit att 
bli ett modeord även i Sverige. Det har därmed fått en diversifierad användning. 
Begreppet används dels i dess ursprungliga bemärkelse, som en beteckning på ett 
geografiskt område som bidrar till ett livsmedels specifika egenskaper, och dels 
som ett synonymt begrepp till när- eller härproducerade livsmedel eller råvaror. 
I den senare betydelsen har begreppet blivit allt vanligare i exempelvis dags-
pressens mat- och vinbilagor (Mölstad, 2011; Eriksson, 2011). 

Förutom de två principiellt skilda användningsområdena kan begreppet 
terroir i dag också sägas ha två olika betydelser, dels en mer strikt vetenskaplig 
och dels en mer subjektiv. Den första användningen utgår från vetenskapliga 
metoder för analys och dokumentation av produktens egenskaper, medan den 
andra användningen i huvudsak baseras på sensoriska upplevelser av produkten, 
exempelvis dess smak och lukt. Den vetenskapliga betydelsen utgör grunden i 
EU:s lagstiftning om ursprungsskydd, medan den andra betydelsen i hög grad är 
förknippad med viti-vinikulturen. 

I den här artikeln står terroirbegreppet i centrum. Syftet är att kritiskt granska 
begreppets betydelse inom dess olika användningsområden och att utforska dess 
filosofiska ursprung. Inledningsvis lämnas en kortfattad redogörelse för terroir-
begreppets nära koppling till definitionen och användningen av geografiska 
indikationer. Slutligen behandlar artikeln möjligheten att tillämpa begreppet i 
Sverige som ett verktyg för att utveckla och stärka när- och härproducerade 
livsmedels identiteter i samband med marknadsföring. 

Arbetet baseras på en sammanställning av resultaten i en rad vetenskapliga 
publikationer och rapporter. När det gäller dokumentationen om den historiska 
framväxten av användningen av geografiska indikationer inom viti-vinikulturen 
och drivkrafterna bakom denna utveckling har urvalet av källmaterial ur den 
omfattande litteraturen begränsats, dels av utrymmesskäl och dels med tanke på 
att artikelns syfte är att förklara begreppet terroir snarare än att ge en fördjupad 
analys av användningen av geografiska indikationer. På motsvarande sätt har det 
varit nödvändigt att begränsa urvalet av litteratur om terroirbegreppets 
användningen inom viti-vinikulturen. Inom detta område finns en stor mängd 
litteratur, varav en betydande del handlar om kultur- och socialhistoriska 
aspekter på vin, vinhandel och vinet som dryck. Här har urvalet av citerad litte-

                                   
5 Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och 
ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. 
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ratur begränsats till vetenskapliga publikationer av betydelse för att förklara och 
analysera terroirbegreppets användning inom vinsektorn.  

För att ge en i möjligaste mån objektiv bild av begreppet terroir har betydan-
de utrymme getts åt vanligt förekommande kritiska kommentarer om använd-
ningen av begreppet inom främst viti-vinikulturen. 

Geografiska indikationer 
Kan en geografisk plats kopplas till specifika smakförnimmelser? Kan platser 
smaka olika? De flesta är nog benägna att svara ja på dessa frågor. Olika typer av 
sensoriska upplevelser, smak, lukt, känsel, ljud- och synintryck etc., är alla 
betydelsefulla för vårt minne av exempelvis platser och situationer. Anspelningar 
på sensoriska intryck, ofta med hänsyftning på livsstil, kvalitet och ursprunglig-
het, ingår inte sällan i marknadsföring av främmande länder som resmål. Frågan 
blir då om smak, karaktär och andra egenskaper hos ett livsmedel kan knytas till 
en specifik plats? Svaret på denna fråga är betydligt mer komplext. 

Idén om att förhållanden på platsen för produktion av ett livsmedel påverkar 
produktens karaktär vilar på en lång tradition. Tron att de geologiska förut-
sättningarna på växtplatsen påverkar vinet och dess egenskaper ligger till grund 
för en rad nationella system för namngivning och skydd av viner med specifikt 
geografiskt ursprung. Sådana system har också successivt börjat tillämpas på 
andra livsmedelsprodukter. Den strikta kopplingen till geologin har i de senare 
fallen övergivits till förmån för en rad ytterligare förhållanden som kan 
förknippas med produktionsplatsen. 

Kort historisk tillbakablick6 
Till följd av vinets centrala betydelse för handel och kolonisation har det 
historiska bruket av geografiska indikationer huvudsakligen kommit att studeras 
inom vintillverkning och vinhandel. 

Användningen av geografiska namn i detta sammanhang kan spåras mer än 
5 000 år bakåt i tiden. Redan under den första dynastin i Egypten (3000–2800 
f.Kr.) var kungens 7 källare fylld med ett stort urval av viner. Varje kärl var märkt 
med årgång, ursprungsplats och vinhandlarens/vinproducentens namn (Stani-
slawski, 1975). 

Även inom den hellenistiska världen var bruket av geografiska indikationer 
utbrett. Produkter som viner från Naxos, Chios eller Rhodes, marmor från Paros 
eller Pentelli och lergods från Tanagra var kända för sin höga kvalitet och 
betingade ett högre pris än motsvarande varor från andra platser (Reger, 1999). 
Den kvalitet som kännetecknade dessa produkter var dels beroende av en 

                                   
6 För en detaljerad beskrivning av den historiska utvecklingen av viti-vinikulturen och 
vinhandeln se t.ex. Unwin (1996). 
7 Farao som beteckning för kungen började inte användas förrän ca 1500 f.Kr. 
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särskilt hög kvalitet hos råvarorna, exempelvis de lokala druvsorterna och 
marmorn, dels av den lokala hantverksskickligheten. I allmänhet bar de olika 
produkterna symboler som visade vem som tillverkat dem (Rogers, 1910). Som 
ett resultat av den grekiska koloniseringen av Medelhavet ökade handeln under 
århundradena f.Kr (Purcell, 1985; Duncan-Jones, 1988). Varornas ursprungsort 
och tillverkare angavs liksom tidigare på produkterna.8 

Traditionen med ursprungsmärkning utvecklades vidare under Romartiden 
då märkning skedde av olika livsmedel som vin och ost.9 Ett exempel är 
ursprungsmärkningen av den etruskiska osten Luna som bestod av en bild på 
staden (Rogers, 1910). 

Skiftande klimat och geologi i de olika provinserna gjorde att traditionella 
druvsorter inte kunde odlas överallt i det romerska imperiet. Detta ledde till ett 
sökande efter nya druvsorter och ett systematiskt prövande av nya och äldre 
druvsorters förmåga att ge rikliga och kvalitativt goda skördar på olika växt-
platser. Druvsorter från olika regioner användes experimentellt i syfte att 
optimera kvalitet och avkastning.10 Dessa romerska experiment kan sägas vara de 
första försöken att koppla samman förutsättningarna på växtplatsen med 
produktens kvalitet. De utgör därmed de första försöken att definiera terroir för 
olika druvsorter.  

Sammantaget ledde utvecklingen till en specialisering i jordbruket till förmån 
för odling av oliver och vin. Därmed kom också varornas ursprung att bli ett allt 
viktigare instrument för att ange kvalitet. I sin genomgång av varumärkenas 
betydelse genom historien konstaterade Rogers (1910) att varumärket under 
antiken var lika betydelsefullt som i dag.  

Bruket att använda geografiska namn som identifikation av produkter med 
speciella egenskaper fortsatte att utvecklas och hade på 1300-talet även gett upp-
hov till en blomstrande handel med plagiat och förfalskningar av kända pro-
dukter. Inte minst vin var föremål för olika typer av falsifikat. Att sälja billigt vin 
                                   
8 Den ökade handeln ledde bl.a. till att viti-vinikulturen spreds till Italien och Sicilien från 
Kreta och/eller Mykene. Enligt Duncan-Jones (1988) hängde både spridningen av viti-vini-
kulturen och ökningen av handeln med vin intimt samman med spridningen av Dionysos-
kulten. Denna process skall ha utgjort grunden till en begynnande kapitalism. 
9 En drivkraft bakom användningen av geografiska indikationer under denna period var 
statens beskattning av olika varor, t.ex. vin (Unwin, 1996). Den alltmer omfattande vinhan-
deln var därmed av stor betydelse för statens inkomster. Därmed fanns ett betydande intresse 
från statligt håll att kontrollera vintillverkning och handel (Sommers, 2008). En annan driv-
kraft var den framväxande penningekonomin, där skatter erlagda i reda pengar var en del. 
Dessa skatter gjorde det möjligt att betala ut kontanta löner till soldater och statsanställda som 
i sin tur kunde spendera inkomsten på inköp av vin, mat och andra hantverksprodukter 
(Hopkins, 1980). 
10 Experimenten handlade inte enbart om att öka avkastningen genom att finna optimala 
betingelser för odling av de enskilda druvsorterna och förbättra förutsättningarna för 
kvalitativ vinproduktion. De handlade också om att effektivisera arbetet i vingårdarna 
(Purcell, 1985). Ekonomin kunde också förbättras genom förändringar i vinframställningen 
och i marknadsföringen. Plinius rapporterar om stora förbättringar i bl.a. pressningstekniken 
och om viss standardisering av vinkärlen. 
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under exempelvis beteckningen Rüdesheimer – ett av tidens kvalitetsvin – blev 
därmed en så pass lukrativ affär att det ansågs nödvändigt att vidta åtgärder för att 
stoppa varumärkesintrånget. I grevskapet Pfalz utfärdades därför ett dekret enligt 
vilket en värdshusvärd som ertappades med att sälja oäkta vara under namnet 
Rüdesheimer straffades med döden genom hängning (Stanislawski, 1975). 

Den första egentliga vinappelationen11 med ett definierat terroir var portvin.12 
Även om vin producerats vid Dourofloden sedan tiden för det västromerska 
riket (395–476) användes beteckningen portvin första gången 1675. På grund av 
det stora brittiska13 intresset för portvin blev handeln med detta vin av stor 
ekonomisk betydelse för Portugal. Genom ett kungligt dekret den 10 september 
1756 reglerades produktionen av portvin och produktionsområdet avgränsades. 
Det kom därmed att bli världen första vindistrikt med formell avgränsning, ett 
definierat terroir. 

Olika nationella och överstatliga regleringar av användningen av geografiska 
beteckningar14 
Apellation d’origine contrôlée (AOC)15 
Ett system för att namnge viner utifrån geografiska indikationer utvecklades 
under 1800-talet i Frankrike. Det användes främst för att klassificera viner enligt 
deras geografiska ursprung (Pratt, 2007) Systemet, som bl. a. användes vid 
klassificeringen av s.k. ”Cru” för utvalda viner inför världsutställningen i Paris 
1855, byggde på begreppet terroir vilket var relativt löst definierat. Ursprung-
ligen var begreppet kopplat till terrängen och dess fysiska egenskaper, geologin, 
jordmånen och mikroklimatet (Barham, 2003; Pratt, 2007).  

                                   
11 Ett geografiskt namn som identifierar ett vin som uppfyller vissa kriterier och som kan 
användas av vinodlare/vintillverkare vid marknadsföringen av ett vin.  
12 Namnet Port kommer från en förkortning av namnet Oporto, den stad vid Duoroflodens 
mynning i vilken vinet lastades om från flodbåtar till oceangående fartyg för export (Som-
mers, 2008). 
13 Under det spanska tronföljdskriget undertecknade Portugal och England ett antal 
överenskommelser, bl.a det s.k. Methuen-fördraget (1703) som var ett offensivt militärt och 
kommersiellt fördrag. Detta ledde till att engelska handelshus etablerades i staden Oporto för 
import av vin till de brittiska öarna. Portvin är ett fortifierat vin. Det innebär att jäsningen 
stoppas genom tillsats av druvsprit. Därmed bevaras också en del av sockret som ger vinet 
dess sötma. Genom att den ökade alkoholhalten verkade konserverande blev det möjligt att 
transportera vinet utan att kvalitén försämrades (Sommers, 2008). 
Andra fortifierade viner med stark koppling till Storbritannien och brittiska handelshus är 
madeira, sherry och marsala. Sherry, med namn från den spanska staden Jerez de la Frontera 
och Marsala, från den sicilianska staden med samma namn, fortifieras genom tillämpning av 
det s.k. Solerasystemet som innebär att unga viner blandas med äldre viner. Därigenom 
förlängs fermentationsprocessen vilket ger högre alkoholhalt och bättre hållbarhet. 
14 För en utförlig genomgång av de institutionella arrangemangen i Frankrike, Italien och 
Spanien olika se Barjolle et al. (1997). 
15 För en utförlig redogörelse för bakgrunden till den franska lagstiftningen och tillkomsten av 
AOC-systemet se t.ex. Munise (2002). 
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Även om rötterna till AOC-systemet kan spåras långt bak i tiden (åtminstone 
till 1600-talet) var det först 1905 som den franska staten införde lagar som 
definierade geografiska gränser för produktion av vissa slags jordbrukspro-
dukter. Trots AOC-systemets legala status och dess direkta koppling till terroir 
saknar fransk lag en juridisk definition av begreppet terroir (Trubek, 2008). 

Från början beaktades inte betydelsen av tekniska eller mänskliga faktorer vid 
definition av den geografiska avgränsningen. Kvalitetsaspekten ansågs inte heller 
vara av intresse. Denna aspekt infördes först i och med revideringarna av lag-
stiftningen 1919 och 1936 (Trubek, 2008).  

För att kontrollera de administrativa, lagliga och professionella aspekterna på 
appellationerna bildades 1935 Institut National des Appellations d’Origine (INAO) 
som lydde under det franska jordbruksdepartementet. Ursprungligen hade 
INAO till uppgift att identifiera produkter, viner och eaux de vie, som behövde 
skyddas mot olika typer av intrång. De första av de klassiska franska vinerna 
(Bordeaux, Bourgogne och Rhône samt Champagne) blev skyddade genom 
AOC-klassificering 1937. Den första ost som fick skydd enligt AOC-systemet var 
Roquefort som skyddades 1925.   

Tack vare den framgångsrika verksamheten utökades INAO:s ansvarsområde 
1990 till att även omfatta andra livsmedel än vin och ost. År 2007 ändrades 
namnet till Institut National de l’Origine et de la Qualité men förkortningen 
INAO behölls.  

Andra nationella system för märkning och skydd av livsmedelsprodukter 
med definierat geografiskt ursprung 
Italien införde 1963 ett system för klassificering av vin och ost, Denominazione 
di Origine Controllata (DOC), med utgångspunkt från deras produktionsplats. 
Grunden till systemet hämtades från det franska AOC-systemet. Även om den 
italienska lagstiftningen gör det möjligt att kontrollera vissa kvalitativa egen-
skaper hos DOC-klassificerade produkter (inkl. grundläggande sensoriska 
karaktäristika), är systemet inte en kvalitetsdeklaration utan en garanti för att 
exempelvis vindruvorna producerats inom en viss geografisk region (Italian 
Trade Commission, 2011). 

Ansvaret för att kontrollera att producenterna uppfyller de uppställda kraven 
vilar främst på den enskilda gruppen av producenter av ett DOC-klassificerat 
livsmedel (egenkontroll). Producentgruppen får visst stöd av polis och andra 
statliga myndigheter som har till uppgift att bekämpa bedrägerier. 

Till följd av kontrollsystemets konstruktion och den lätthet med vilken fram-
för allt vin kunde erhålla DOC-klassificering infördes 1980 ett striktare regel-
system och en ny beteckning, Denominazione di Origine Controllata e Garantita 
(DOCG), för de viner som uppfyllde de nya kriterierna. DOCG-viner måste 
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genomgå laboratorieanalys i ett ackrediterat laboratorium och testas av en 
smakpanel.16  

Den Italienska DOC-lagstiftningen harmoniserades 1992 med det system för 
skydd av ursprungsbeteckningar som infördes av EG samma år. 

Ett system liknande det franska AOC-systemet infördes också i Spanien i 
början av 1900-talet. Systemet Denominación de Origen (DO) har sina rötter i 
kungliga dekret som utfärdades under 1700- och 1800-talen. De första vin-
regionerna som skyddades genom lagstiftning var Rioja17 och Jerez (produktion 
av sherry). Lagstiftningen, Estatuto de Vino, från 1932, har ändrats ett antal 
gånger, exempelvis i samband med införandet av den nya konstitutionen 1978 
och som ett resultat av harmoniseringen med EU:s regelverk 1996. Den spanska 
lagstiftningen omfattar vin och en rad andra livsmedelsprodukter. 

Även i Portugal finns ett liknade system, Denominação de Origem Controlada, 
för klassificering av vin och andra livsmedel.  

EU:s system för skyddade ursprungs- och geografiska beteckningar18 
Som tidigare nämnts införde EG 1992 en lagstiftning till skydd för geografiska 
och ursprungsbeteckningar inom livsmedels- och jordbrukssektorerna (Rådets 
förordning 2081/1992). Motivet var bl. a. att skapa bättre balans mellan tillgång 
och efterfrågan genom att främja diversifiering av jordbruksproduktionen samt att 
stärka landsbygdens ekonomi och minska dess avfolkning, särskilt i mindre 
gynnade eller avlägset belägna trakter. Detta skulle ske genom att stimulera efter-
frågan på produkter med särskilda egenskaper. Ytterligare ett skäl som angavs var 
att konsumenternas prioritering av kvalitet framför kvantitet skapade ökad 
efterfrågan på jordbruksprodukter och livsmedel av känt geografiskt ursprung. 

Till stöd för den angivna politiken åberopades de positiva effekter som 
observerats i de medlemsstater som infört nationella regler till skydd för ur-
sprungsprodukter. I dessa länder hade skyddet av jordbruksprodukter eller livs-
medel med känt geografiskt ursprung påtagligt gagnat både producenterna och 
konsumenterna. Producenterna hade fått ökade inkomster till följd av bl.a. ett 
aktivt kvalitetsarbete, medan konsumenterna fått ökad tillgång till produkter av 
hög kvalitet med garantier beträffande produktionsmetoder och ursprung. 

                                   
16 Viner som uppfyller kraven får en rosa numrerad etikett (DOCG) klistrad över korken. 
17 Skyddades redan 1925. 
18 Inom EU fungerar geografiska indikationer som kollektiva varumärken (Barham, 2001) 
Skyddet gäller för samtliga producenter inom det geografiskt avgränsade området förutsatt att 
dessa uppfyller specifikationerna för den aktuella produkten. Skyddsformerna är i huvudsak 
avsedda för ”producentkollektiv” men kan i undantagsfall även ges till en enskild producent.  

Inom latinsk rättstradition har man lättare att ackommodera kollektiva varumärkesskydd 
(Romain-Prot, 1997). Detta anses vara en av förklaringarna till att skyddade ursprungs- och 
geografiska beteckningar är mer vanligt förekommande i dessa länder än i övriga Europa.  
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Ursprunget till EG:s lagstiftning var de olika nationella regler för skydd av 
geografiska indikationer som tillämpades i några sydeuropeiska länder. Den 
främsta inspirationskällan var det franska AOC-systemet.  

Det av EG införda systemet för skydd av jordbruksprodukter och livsmedel 
med definierat geografiskt ursprung kom i praktiken att fungera som ett effektivt 
handelshinder. Lagstiftningen gjorde det möjligt för EG, och senare EU, att 
behandla jordbruksprodukter och livsmedel olika beroende på om de produ-
cerats inom EU eller ej (Kireeva, 2010). Lagstiftningen kritiserades därför av 
Världshandelsorganisationen (WTO) då den bedömdes strida mot reglerna för 
internationell handel. Kritiken medförde att den gällande förordningen ersattes 
av en ny, Rådets förordning 510/2006.19 De motiv för lagstiftningen som angavs i 
den nya förordningen var i stort sett identiska med dem som angavs i den 
ursprungliga. Den nya förordningen kompletterades 2008 med Kommissionens 
förordning 417/2008 gällande ändringar i förordningens bilagor 1 och 2.20  

Rådets förordning 510/2006 består av tretton artiklar och tre bilagor. I artikel 
1 beskrivs förordningens tillämpningsområden medan begreppen definieras i 
artikel 2. Övriga artiklar behandlar bland annat förhållandet till generiska namn 
(Artikel 3), regler för produktspecifikation (Artikel 4), ansökningsförfarandet 
(Artikel 5), Kommissionens granskning av ansökan (Artikel 6), regler för 
invändningar/talan mot ansökan om registrering (Artikel 7), beteckningar och 
symboler (Artikel 8), godkännande av ändringar i produktspecifikationen 
(Artikel 9), officiell kontroll och kontroll av produktspecifikationer (Artiklarna 
10 och 11), avregistrering (Artikel 12) och skydd (Artikel 13). Två nivåer av 
skydd finns i förordningen. Dessa är Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och 
Skyddad geografisk beteckning (SGB). 

I artikel 2.1 definieras ursprungs- eller geografisk beteckning som ”namn på 
en region, en ort eller i undantagsfall ett land, använt för att beskriva en jord-
bruksprodukt eller ett livsmedel som härstammar från regionen, orten eller 
landet i fråga”. Enligt artikel 2.2 kan även traditionella geografiska eller icke-geo-
grafiska namn på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel användas som ur-
sprungs- eller geografisk beteckning. 

För att produkten/livsmedlet skall komma i fråga för skydd av ursprungs-
beteckning (SUB) krävs att dess ”kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen 
beror på en viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer 
som förknippas med den” (Artikel 2.1a). Vidare skall den produceras, bearbetas 
och beredas i det avgränsade geografiska området. Förordningen medger dock 
att råvarorna till den skyddade produkten kan komma från ett geografiskt 

                                   
19 I den nya förordningen gavs länder utanför EU i stort sett samma möjligheter som EU-
länder att söka skydd för livsmedelsprodukter med geografisk identitet. 
20 Produkter som omfattas av skyddade ursprungs- och geografiska beteckningar är undan-
tagna från Rådets direktiv 98/34/EG om öppenhet i informationen om tekniska standarder 
etc. (Rådets förordning 510/2006, artikel 1.3). 
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område som är större än eller skilt från det för produktionen utpekade området 
under förutsättning att detta område är avgränsat, att särskilda villkor gäller för 
produktionen samt att det finns ett kontrollsystem för övervakning av 
produktionen. Dessutom skall den aktuella beteckningen ha varit nationellt 
godkänd som ursprungsbeteckning före den 1 maj 2004 (Artikel 2.3). 

För att produkten/livsmedlet skall komma i fråga för skydd av geografisk 
beteckning (SGB) måste det uppvisa ”viss kvalitet, visst anseende eller viss annan 
egenskap som kan hänföras till detta geografiska ursprung” (Artikel 2.1). Pro-
dukten/livsmedlet skall dessutom produceras och/eller bearbetas och/eller 
beredas i det avgränsade geografiska området.   

När det gäller registrering av ursprungs- och geografisk beteckning ställer EU 
således stora krav på att produktens karaktär och egenskaper skall kunna länkas 
till dess geografiska ursprungsplats. Kraven på denna länk är betydligt striktare 
för skyddad ursprungsbeteckning än för skyddad geografisk beteckning.  

I detta perspektiv har terroirbegreppet utvecklats till ett ”vetenskapligt” be-
grepp med krav på omfattande dokumentation av kopplingen produkt – pro-
duktionsplats. 

FAO 
Traditionen att namnge livsmedel utifrån geografiska indikatorer och att reglera 
hur sådana beteckningar får användas är i allt väsentligt ett europeiskt fenomen. 
Systemet har under senare år spritt sig till länder utanför Europa men begränsas i 
stort sett till den industrialiserade värden. I dag kommer cirka 90 procent av alla 
geografiska indikationer från de 30 OECD-länderna (Giovannucci et al., 2009).  

Möjligheten att öka inkomsterna inom jordbruks- och livsmedelssektorn 
genom att använda geografiska indikationer som verktyg för att förbättra mark-
nadsvärdet hos produkter från områden med specifika kulturella och/eller 
biofysiska förhållanden (terroir) har, som tidigare påpekats, uppmärksammats 
av bl.a. FAO. Organisationen har engagerat sig i ett flertal projekt i framför allt 
u-länder med syfte att bevara och utveckla traditionell livsmedelsproduktion 
med stark terroir-koppling (Vandecandelaere et al., 2009). FAO har också med 
framgång engagerat sig i europeiska projekt där betydande mervärden skapats. 
Som exempel kan nämnas Livnoosten i Bosnien21 samt Lardo di Colonnata22 och 
traditionell körsbärsproduktion i Lari, Italien.  

Inom FAO används en definition av begreppet terroir som betonar land-
skapet, dvs. de specifika naturförhållanden (inklusive lokala växtsorter och hus-
djursraser) som ger förutsättningar eller är gynnsamma för viss jordbruks- och 
livsmedelsproduktion, tillsammans med produkten och människorna i landska-
pet (Vandecandelaere et al, 2009). Denna definition lämpar sig speciellt i 
                                   
21 En traditionell fårost producerad i ett betespräglat, omväxlande karstlandskap med mycket 
stora värden i fråga om biologisk mångfald (till stor del beroende av bete), kulturhistoria m.m. 
22 Konserverad fläsksvål från byn Colonnata i Toscana, Italien. 
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situationer, där man vill ta till vara lokala produktionsinitiativ oavsett om 
produkten och produktionsmetoden har en historisk koppling till regionen. 
Därmed passar den väl då man på längre sikt vill bygga upp en historisk 
tradition runt en produkt och produktion genom att skapa nya länkar – som så 
småningom blir traditionella – mellan produkt, produktion och region (Vande-
candelaere et al., 2009). 

Geografiska indikationer som kvalitetsbegrepp 
Historiskt sett var användningen av geografiska namn på olika produkter en 
sorts kvalitetsdeklaration. Än i dag ses geografiska indikationer ofta som 
kvalitetsbegrepp, trots att de i strikt mening inte skall ses som kvalitetsdeklara-
tioner utan som en deklaration av autenticitet. Ett livsmedel med garanterat 
ursprung behöver inte nödvändigtvis var kvalitativt överlägsen en liknande 
produkt från någon annan region. Att geografiska indikationer ses som en 
kvalitetsdeklaration visar på att autenticitet i vissa fall blivit ett surrogat för 
kvalitet (Gade, 2004). 

Det som i första hand associeras med ett livsmedels kvalitet är hur det upp-
levs av den enskilde konsumenten. I denna bemärkelse är produktkvalitet en i 
hög grad subjektiv värdering. Kvalitetsbegreppet innefattar emellertid vanligen 
flera delar. Förutom den subjektiva konsumentorienterade kvaliteten omfattar be-
greppet också produkt- och processorienterad kvalitet. Produktorienterad kvalitet 
är kopplad till varans fysiska egenskaper, exempelvis fett- och proteinhalt, innehåll 
av vitaminer, mineraler m.m., medan den processorienterade kvaliteten handlar 
om hur varan producerats eller om rättviseaspekter (Hensson, 2000). 

Regelsystemen för geografiska indikationer innehåller ofta produkt- och 
processorienterade kvalitetskrav. Anledningen är att dessa som regel kan göras 
mätbara. Däremot finns sällan några kriterier för användarorienterad kvalitet. 
Denna kvalitetsdimension har dessutom generellt ansetts som relativt oviktig, 
trots att geografiska indikationer ofta uppfattas som en deklaration av kon-
sumentupplevd kvalitet. Huvudskälet till detta är att vi normalt inte gör någon 
distinktion mellan objektiva och subjektiva kvalitetsbegrepp när vi i dagligt tal 
pratar om kvalitet. 

Först på senare år har den konsumentupplevda kvaliteten kommit att tilldra 
sig ökat intresse i den teoretiska diskursen kring mat, matproduktion, konsu-
mentvärden och konsumentbeteenden (Parrot et al., 2002)  

Ekonomisk betydelse av geografiska indikationer 
För att syftet med geografiska indikationer – exempelvis att främja hållbar 
landsbygdsutveckling – skall uppnås måste konsumenterna visa intresse för GI-
märkta livsmedelsprodukter. Detta intresse måste vidare manifesteras i en vilja 
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att betala mer för sådana produkter (Folkeson, 2007). GI-märkning har i all-
mänhet visat sig vara ett ekonomiskt effektivt instrument för att få ut ett högre 
pris för livsmedel. Tillgängliga studier visar att konsumenterna generellt sett – 
även om det förekommer skillnader mellan länder – är villiga att betala ett högre 
pris för varor med geografisk identitet än för motsvarande varor utan sådan 
märkning. Det gäller dock inte för produkter inom de extrema delarna av 
kvalitetsspektrat, dvs. produkter av högsta eller lägsta kvalitet (Loureiro och 
McCluskey, 2000). 

Däremot verkar det inte att finns något större skillnad i ekonomiskt värde 
mellan de två formerna av GI-märkning som förekommer inom EU, dvs. skyd-
dad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB) 
(Menapace et al., 2009).  

Statistiken visar också att antalet GI-produkter fortsätter att öka inom EU. I 
mars 2012 fanns totalt 1 049 SUB- och SGB-produkter från EU:s medlemsstater 
registrerade i gemenskapens databas (Tabell 1). De fem medelhavsländerna Por-
tugal, Spanien, Frankrike, Italien och Grekland (PSFIG) svarade i mars 2012 för 
drygt 75 procent av samtliga registrerade SUB- och SGB-produkter. Deras andel 
hade minskat något sedan 2003 då de stod för 80 procent av de 619 registrerade 
SUB/SGB-produkterna (Josling, 2006).  

Noterbart är också att jordbruket i PSFIG-länderna sysselsätter betydligt fler 
personer än jordbruks- och livsmedelssektorerna i de nordeuropeiska länderna. 
Enligt Parrot et al. (2002) var andelen av arbetskraften som var sysselsatt inom 
jordbruks- och livsmedelssektorerna 5-20 procent i PSFIG-länderna medan den 
i Nordeuropa låg under 5 procent.  

Av de 1 049 registrerade produkterna tillkom drygt hälften (599 produkter) 
efter 2000. Till detta skall läggas de drygt 188 ansökningar som ännu inte be-
handlats. Samtidigt som intresset för att skydda produkter med geografisk 
koppling fortsätter att öka, minskar PIFSG-ländernas andel bland nya, ännu ej 
registrerade ansökningar, främst till följd av den ökande andelen ansökningar 
från östeuropeiska medlemsstater. 
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Tabell 1. Fördelning av antalet SUB/SGB inom EU 23 
Land24 Antal registrerade 

produkter 
Antal registrerade 

sedan 2000 
Antalet inlämnade, 

ej registrerade 
ansökningar 

 SUB SGB SUB SGB SUB SGB 
Belgien 3 5 1 4 0 3 
Bulgarien 0 1 0 1 0 0 
Cypern 0 2 0 2 1 0 
Danmark 0 3 0 3 0 5 
Finland 4 1 3 1 1 0 
Frankrike 84 107 57 50 27 12 
Grekland 69 25 12 8 8 2 
Irland 1 3 0 2 1 1 
Italien 152 89 88 62 15 17 
Litauen 1 0 1 0 0 3 
Luxemburg 2 2 2 0 0 0 
Nederländerna 5 3 1 3 0 0 
Polen 8 16 8 16 1 2 
Portugal 58 58 14 30 10 6 
Rumänien 0 1 0 1 0 0 
Slovakien 0 7 0 7 0 0 
Slovenien 4 4 4 4 3 6 
Spanien 85 69 64 55 15 16 
Storbritannien 17 23 4 14 5 9 
Sverige 1 3 1 2 0 0 
Tjeckien 6 21 6 21 0 4 
Tyskland 29 53 0 35 4 8 
Ungern 5 5 5 5 1 2 
Österrike 8 6 0 2 0 0 
Totalt 542 507 271 328 92 96 
 
Statistiken visar också att intresset för skydd av produkter med geografisk 
koppling varit mycket lågt i de skandinaviska länderna. En orsak som ofta nämnts 
är att det i exempelvis Sverige saknas traditionella livsmedelsprodukter med geo-
grafisk koppling samt att den hantverksmässiga produktionen sedan länge ersatts 
av mer hygienisk och kontrollerad industriell livsmedelsproduktion.  

Tillgängliga studier visar de europeiska konsumenterna har ett stadigt ökat 
intresse för produkter med geografisk identitet och för de värden som associeras 
                                   
23 Förhållandet i mars 2012. Aktuell statistik kan hämtas från EU:s databas DOOR: 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html 
24 Estland, Lettland och Malta hade inga registrerade produkter eller ansökningar om registre-
ring av produkter i mars 2012. 
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med dessa, exempelvis levande landsbygd, matkvalitet och miljöhänsyn. Detta 
indikerar att marknaden ökar och att den positiva effekten på prisbilden fort-
sätter (Folkeson, 2007). 

Det ökade värde som erhålls genom GI-märkning får ofta genomslag i alla led 
i produktionskedjan. Det gäller för såväl bonden som detaljhandlaren. I littera-
turen framhålls inte minst de positiva samhälls- och företagsekonomiska 
effekterna av att råvarorna får ett ökat värde. Geografiska indikationer kan också 
ge positiva sidoeffekter som inte är direkt relaterade till den GI-märkta pro-
dukten. Ett exempel är ett generellt ökat intresse för den producerande regionen 
som bl.a. kan bidra till ökad turism (Folkeson, 2007). 

Slutligen bör framhållas att det är ett brett spektrum av produkter, även vid 
sidan av den traditionella livsmedelssektorn, som skyddats genom SUB eller 
SGB inom EU. Se Tabell 2. 

Tabell 2. Typer av produkter som har erhållit SUB/SGB inom EU25 
Kategori Produktslag SUB SGB 
Klass I Färskt kött 41 114 
 Köttprodukter (värmda, slaktade, rökta etc.) 32 106 
 Ost 202 39 
 Andra animaliska produkter 28 9 
 Oljor och fetter 111 17 
 Frukt, grönsaker spannmål. Bearbetade eller obearbetade 139 195 
 Färsk fisk, blötdjur eller produkter därav 11 21 
 Övriga i bilaga I 28 20 
    
Klass 2 Öl 0 21 
 Naturligt mineralvatten, källvatten 23A 0 
 Dryck av växtextrakt 0 0 
 Bröd, konditorivaror, bagerivaror 2 54 
 Gummiprodukter, hartser m.m.  2 0 
 Senapspasta 0 2 
 Pastaprodukter 0 7 
    
Klass 3 Hö 1 0 
 Eteriska oljor 3 0 
 Kork 0 0 
    
 Summa 623 605 

A. Samtliga från Tyskland 

                                   
25 Förhållandet i februari 2012 enligt EU:s databas DOOR. 
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Begreppet terroir 
Som tidigare påpekats var romarna, såvitt man vet, först med att klassificera 
olika typer av vindruvor och att beskriva de mest gynnsamma betingelserna för 
kultivering av dessa. Här beskrevs alltså olika terroir, med utgångspunkt från de 
olika druvsorternas krav, i syfte att öka produktionen. Detta system vidare-
utvecklades under medeltiden då munkar började beskriva olika viners egen-
skaper utifrån territoriella faktorer eller ”terroir” (Trubek, 2008). Även här 
handlade det främst om att utröna vilka vinstockar som producerade de bästa 
skördarna – kvalitativt och kvantitativt – under de förutsättningar som gavs på 
de individuella växtplatserna. Dessa ansatser har därefter kommit att betraktas 
som ett första försök att på vetenskapliga grunder förklara varför olika druv-
sorter ger skördar av olika kvalitet och kvantitet beroende på växtplatsens läge. 
Några sådana förklaringar, i vetenskaplig mening gavs, dock inte. 

Bruket att ge livsmedel namn efter den plats, där de producerats, har lett till 
att deras egenskaper, exempelvis smak, lukt, färg och konsistens, kommit att 
förknippas med produktionsplatsen. Detta har i sin tur lett till den etablerade 
uppfattningen att produkten får sin karaktär från produktionsplatsen. Denna 
utgör produktens terroir.  

 Kort historisk tillbakablick  
Ordet terroir härstammar från latinet. Under medeltiden fick ordet en 
sociokulturell användning då det kom att beskriva en by som en social enhet. 
Under 1600- och 1700-talen etablerades terroir som ett geografiskt begrepp. Det 
användes då för att beskriva egenskaper hos en homogen fysisk miljö. Detta 
ledde till den första moderna definitionen enligt vilken begreppet terroir avsåg 
ett område som avgränsas genom likartade agrikulturella förutsättningar 
(Deloir, 2011). 

Under 1800-talet började ordet användas för att beskriva landsbygdens 
inflytande på människor i olika regioner. Under 1900-talet diversifierades använd-
ningen och ordet kom att betyda olika saker i skilda sammanhang. Det användes 
exempelvis för att beskriva en region och dess påverkan på växtligheten, för att 
valorisera lokal jordbruksproduktion och för att beskriva landsbygdens socio-
ekonomiska utveckling. Målet var att producera kartografiska och typologiska data 
för att förklara landsbygdens dynamiska utveckling (Deloir, 2011). 

Begreppet terroir – i dess moderna tillämpning – har sitt ursprung i Frank-
rike och har huvudsakligen blivit känt genom dess användning inom viti-vini-
kulturen, där det ursprungligen brukades som ett uttryck för specifika geologiska 
förhållanden inom varje enskilt vinproducerande område. Begreppet var alltså 
kopplat till ett antal komplexa omgivningsfaktorer som inte i någon större 
omfattning kunde påverkas av människan (Morlat och Bodin, 2006). Begreppet 
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innehöll också en mystisk eller andlig komponent. Detta uttrycktes av Wilson på 
följande sätt: 

Terroir has become a buzz word [---]. The true concept is not easily grasped but 
includes physical elements of the vineyard habitat—the vine, subsoil, siting, 
drainage, and microclimate. Beyond the measurable ecosystem, there is an 
additional dimension—the spiritual aspect [---] (Wilson, 1998). 

Den kombination av mysticism26 och självklarheter27 som kännetecknade den 
diffusa definitionen av begreppet terroir kritiserades av bland andra Hancock 
(1999). Han konstaterade att definitionen bär omisskännliga spår av andra 
klassens franskt filosofiskt tänkande. Pratt (2007) uttryckte å sin sida förvåning 
över att denna romantiska blandning av människor, kultur, plats, landskap och 
tradition nått sin höjdpunkt i upplysningsfilosofins ursprungsland.  

Begreppet har successivt breddats till att även omfatta andra faktorer än den 
geologiska. Det moderna franska begreppet terroir kan sägas innehålla fyra olika 
delbegrepp: natur-terroir (fysiska förhållanden), spatial-terroir (den geografiska 
avgränsningen), kunskaps-terroir (den traditionella kunskapen) och marknads-
förings-terroir (den kommunicerade identiteten). Samtliga delbegrepp utgår 
från samma grundbegrepp och förmedlar uppfattningen att en produkt med 
vissa fysiska och sensoriska egenskaper inte skulle kunna produceras på någon 
annan geografisk plats. De enskilda komponenterna i terroirkonceptet står i ett 
dynamiskt förhållande till varandra.  

Följande förklaring av begreppet terroir har tagits fram av franska forskare 
och fått internationellt erkännande genom FN:s samarbetsorgan för utbildning, 
vetenskap och kultur (UNESCO).  

Terroirs constitute a responsible alliance of man and his territory encompassed by 
know-how: production, culture, landscape and heritage. By this token, they are 
the fount of great human biological and cultural diversity. Terroirs are expressed 
by products, typicality, originality and the recognition associated with them. They 
create value and richness. A terroir is a living and innovative space, where groups of 
people draw on their heritage to construct viable and sustainable development. 
Terroirs contribute to the response to consumer expectations in terms of diversity, 
authenticity, nutritional culture and balance and health (UNESCO, 2005). 

Även användningen av begreppet har breddats till att innefatta alla typer av 
livsmedel.  

                                   
26 Den franska författarinnan Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954) har uttryckt detta på 
följande talande sätt: Vinstockar och vin är stora mysterier. Endast vinstockarna låter oss för-
nimma den verkliga smaken hos jorden. (”La vigne, le vin sont de grands mystères. Seule, 
dans, le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la véritable saveur de la terre.). 
27 Det torde vara oomtvistat att utvecklingen hos en växt hänger samman med växtplatsens 
egenskaper.  
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Filosofin bakom begreppet terroir 
Den intellektuella grunden för terroirbegreppet och användningen av 
geografiska indikationer vilar på tre grundläggande principer; rural deter-
minism, patrimonisering och valorisering.  

Rural determinism28 är ett uttryck för tron på att växter och djur, liksom 
produkter framställda av växter och djur, är präglade av förhållanden på den 
geografiska plats där de vuxit upp eller producerats. I artikelns kontext innebär 
detta att det geografiska området med dess specifika biofysiska förhållanden, 
dess kultur, tradition, praxis och tänkande kommer att påverka jordbruks-
produkter och livsmedel som härrör från området. Konceptet kan emellertid 
också tillämpas på människan. Således kommer den geografiska region där en 
person är född och uppvuxen att permanent påverka personens syn på sig själv. 
Detta regionala avtryck stannar kvar även vid en flytt till en ny plats. 

Principen om rural determinism ligger bakom idén om att karaktären hos 
jordbruksprodukter och livsmedel påverkas av den plats där de producerats. 
Karaktären anses alltså vara typisk för ursprungsplatsen. Enligt denna princip 
kan en sensorisk upplevelse av ett livsmedel därmed härledas till en specifik geo-
grafisk plats, produktens ursprungsplats, med dess speciella fysiska, biologiska 
och antropogena förutsättningar, dvs. produktens terroir.  

Ingenstans har denna idé utvecklats och systematiserats som i Frankrike. 
Tanken på existensen av en länk mellan den sensoriska upplevelsen av ett 
livsmedel och den naturmiljö där det producerats är månghundraårig. Legrand 
d’Aussy (1789) uttryckte denna tanke i boken Historie de la vie privée de 
francais, där det franska köket med dess stora regionala variation framställdes 
som den naturliga frukten av de regionala jordbrukstraditionerna och vad 
naturen gjort möjligt att producera i de olika provinserna. 

Existensen av en lokal smak (goût du terroir) betraktas i Frankrike inte som 
en idé utan som en realitet. Denna tanke har mer än något annat format upp-
fattningen om och synen på mat i Frankrike (Trubek, 2008). Mat är inte bara 
näring utan en del av ett arv och en del av den lokala identiteten och kulturen 
(Fonte, 2008). 

Valorisering innebär att åstadkomma prisstegring på varor genom att på 
konstgjord väg begränsa utbudet. Vid användningen av geografiska indikationer 
begränsas tillgången genom att produkten endast får tillverkas av en grupp 
producenter inom ett avgränsat geografiskt område och dessutom i vissa fall 
endast i vissa kvantiteter. Användningen av geografiska indikationer blir därmed 
ett handelshinder. Det var också i stor utsträckning som sådana som EU:s 
                                   
28 Termen determinism används här ”to signify the production of effects by events, rather than 
in the doctrinal sense that actions are completely determined by a prior sequence of causes 
independent of the individual” (Bandura, 1978). Det avser alltså en ömsesidig situation sna-
rare än den enkelriktade betydelse termen blivit förknippad med i begrepp som miljö-
determinism eller klimatdeterminism (Peet, 1985). 
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ursprungliga regelverk för geografiska indikationer fungerade och uppfattades 
av omvärlden. Systemet kritiserades därför av bl.a. WTO. Detta ledde i sin tur till 
att regelverket ändrades. 

Lokal och traditionell kunskap är väsentliga för valorisering av livsmedel med 
geografisk identitet (Fonte, 2008). Möjligheten till skydd av produkter med 
geografisk identitet har i dag blivit den dominerande mekanismen för att åter-
skapa och valorisera lokal och traditionell kunskap om jordbruks- och livs-
medelsprodukter. 

Patrimonisering29 (franska patromonisation) betyder närmast processen att 
skapa ett fädernearv. Skapa bör i det här sammanhanget tolkas som konstruera. 
Patrimonisering är ett uttryck för en önskan hos en eller flera grupper av män-
niskor, exempelvis jordbrukare, livsmedelsproducenter eller konsumenter, att 
bevara ett ruralt landskap, traditionella livsmedelsprodukter eller något annat 
som kan erinra om ett regionalt arv (Gade, 2004). Denna önskan leder till ett 
sökande och prövande av olika vägar för att utveckla livsmedelsprodukters 
kopplingar till specifika platser och till ett exploaterande av begreppet terroir. 
Patrimonisering hänger således samman med konstruktionen av begrepp såsom 
ursprung och ursprunglighet. Vanligt är att skapa bilden av ursprunglighet som 
ett led i en marknadsföring av exempelvis ett livsmedel. 

Patrimonisering som koncept har i stor utsträckning fått genklang hos med-
vetna kretsar i de delar av Europa, där centraliseringen och industrialiseringen 
av jordbruks- och livsmedelssektorerna nått längst. Här finns en växande rörelse 
för en alternativ, småskalig och lokal matproduktion i syfte att komma bort från 
globalisering, centralisering och industrialisering. Drömmen är det ursprungliga, 
det som är fritt från tillsatser, ersättningsmedel, köttklister etc. Det franska AOC-
systemet är det äldsta uttrycket för patrimoniseringsprocessen (Gade 2004).  

I dessa sammanhang bortser man ofta från att patrimonisering och rural 
determinism inte bara omfattar mat och dryck utan att även människan ingår i 
detta system. I sin extrema form uppvisar resonemanget klart nationalistiska 
drag. Autenticitet definieras som motsatsen till modern masskultur. Autentiska 
livsmedel stammar ur en platsspecifik tradition och är som sådana äldre än den 
industrialiserade livsmedelsproduktionen. Autenticiteten blir därmed över-
belastad med traditioner och kulturella arv på samma sätt som andra nationali-
stiska strömningar (Pratt, 2007) Synsättet har därför också kritiserats för att 
påminna om Petains tidiga 1900-talsretorik (Barham, 2003). 

Valorisering och patrimonisering syftar alltså till att konstruera identiteter 
och historiska samband för att höja värdet hos berörda produkter. Detta för-
hållande konstaterades redan i början av 1800-talet av James Busby, den 

                                   
29 Patrimonisering fick sitt stora genomslag som nationell företeelse 1980 då president Valéry 
Giscard d’Estain förklarade detta år som patrimoniseringsåret (Barham, 2001) Detta ledde till 
något som närmast kan beskrivas som en nationell besatthet av fransk historia som vetenskap 
och konstruktion. 
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australiensiska vinindustrins fader. I boken A treatise on the culture of the vine 
and the art of making wine konstaterade han att begreppet terroir används över-
allt, där man kan anta att det är en fördel för marknadsföringen att associera ett 
vin med jordmånen på en specifik plats (Busby, 1825). 

Historiskt är terroir således huvudsakligen ett kulturellt konstruerat begrepp, 
även om det sedan medeltiden förekommit försök att med ”vetenskapliga meto-
der” förklara viners egenskaper som resultat av de fysiska förhållandena på växt-
platsen (Barham, 2003) . 

Under senare år har begreppet terroir, främst genom utvidgningen till att 
även omfatta andra livsmedel än vin, kommit att få en allt starkare vetenskaplig 
prägel. Detta gäller främst begreppets användning inom livsmedelssektorn och 
endast i mindre grad för vin och vindruvor. 

Terroir som ett socio-ekonomiskt begrepp 
Terroir är ursprungligen ett begrepp som konstruerats för att tillgodose socio-
ekonomiska intressen. Begreppet uppfattas ofta som ett uttryck för ett arv men 
är i realiteten medvetet konstruerat för att skapa uppfattningen av en historisk 
kontinuitet och en geografisk identitet (Barham, 2003; Gade, 2004). 

En av de klassiska analyserna av hur ett terroir och en geografisk indikation 
skapats behandlar historien bakom tillkomsten av vinapellationen Cassis i södra 
Frankrike.30 (Gade, 2004). Detta vin uppfattades ursprungligen som oansenligt 
och utan specifika karaktärsdrag. Det förekom som rött, vitt och rosévin och 
producerades av ett stort antal olika druvsorter,31 av vilka ingen hade sitt 
ursprung i regionen. Genom att främst bygga upp en bild av vinets karaktäristik 
och historia lyckades producentkollektivet bakom appellationen få Cassis att 
framstå som ett traditionellt vin med stark regional koppling. Att de historiska 
berättelser, som användes för att koppla vinet till regionen, i själva verket gällde 
ett annat vin har inte inverkat negativt på vinskribenternas omdömen. Gade 
(2004) konstaterar att dessa skribenter hade en stor betydelse för att bygga upp 
bilden av produkten.32 I detta fall lyckades man skapa en historia, som länkar 
vinet till ett specifikt terroir, utan att det fanns några egentliga sakskäl bakom en 
sådan koppling.33 

                                   
30 Cassis är den tredje äldsta vinapellationen i Frankrike. 
31 Enligt AOC-klassificeringen tillåts 13 olika druvsorter.  
32 ”These worldsmiths are important to the wine business for they are responsible for a good 
part of the appelation’s image” (Gade, 2004). 
33 Denna vinregion fick sin avgränsning oberoende av de biofysiska förutsättningarna. I stället 
spelade story-telling, reklam, retorik, olika typer av positiva uttalanden och inte minst politik 
och lokala beslutsfattare en avgörande roll för att skapa bilden av ett traditionellt kvalitetsvin 
med stark geografisk koppling (Gade, 2004). 
 



 
T E R R O I R  –  E T T  N Y C K E L B E G R E P P  

 221 

Terroir som ett vetenskapligt begrepp 
I och med att EU infört regler till skydd av geografiska och ursprungs-
beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel har terroirbegreppet blivit 
essentiellt för att ge legitimitet åt dessa skyddsformer. Inom EU ställs stora krav 
på att det livsmedel, som ges skydd enligt regelsystemet, skall kunna knytas till 
produktionsplatsen. Dessutom finns omfattande krav på vetenskaplig doku-
mentation av de produktegenskaper som karaktäriserar en specifik produkt och 
skiljer den från en annan. Dessa regler omfattar alla aspekter på livsmedlet, från 
form, färg och konsistens till kemisk sammansättning, förekomst av olika 
spårämnen och isotoper samt morfologiska studier av cellstrukturen hos kött. 
Avsaknaden av viti-vinikulturens väl inarbetade vokabulär och tradition att 
namnge produktens karaktärsdrag har bidragit till att det inom den övriga 
livsmedelssektorn varit möjligt att leta fram de särskiljande karaktäristiska 
egenskaperna hos en produkt utan hänsyn till tidigare praxis.  

Detta har bidragit till att terroir framstår som ett mer vetenskapligt och 
teknokratiskt begrepp vid användning utanför vinsektorn än inom denna. 
Detsamma gäller i tillämplig mån för systemet med geografiska indikationer. 
Kraven på vetenskaplighet och kunskap om det komplexa samspelet mellan 
naturförhållanden, jordbruk, tradition m.m., som behövs för att skapa länken 
mellan en produkt och dess terroir, gör att medverkan av teknisk och veten-
skaplig expertis behövs i arbetet med att till exempel ansöka om skyddad 
ursprungs- eller geografisk beteckning (Trubek, 2008). Samtidigt som EU:s krav 
på kontroll och validering har inneburit ökad stringens och vetenskaplighet har 
det också lett till att gapet mellan ursprung och ursprunglig ökat. Det sätt på 
vilket geografiska indikationer och begreppet terroir i dag används är i hög grad 
teknologiskt och vetenskapligt. Utrymmet för hembygdsnostalgi är mycket 
begränsat. Samtidigt blir den subjektiva uppfattningen av kvalitet mindre 
betydelsefull i och med att kopplingen mellan smak och geografisk ursprungs-
plats får stå tillbaka för den länk mellan produkt och ursprungsplats som kan 
påvisas med ”objektiva” metoder.  

Tillämpningen av begreppet terroir 
Det är främst inom viti-vinikulturen som begreppet terroir systematiskt 
utvecklats och tillämpats. Det är också inom denna del av livsmedelsindustrin 
som begreppet haft sin huvudsakliga tillämpning. Som ovan påpekats är det först 
under de senaste 20 åren som begreppet fått betydande användning även inom 
andra delar av livsmedelssektorn. Det är i huvudsak en följd av det stora intresset 
för skydd av livsmedelsprodukter inom ramen för EU:s regler om skydd av 
ursprungs- och geografiska beteckningar. 
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Terroirbegreppet inom viti-vinikulturen 
Trots att begreppet terroir länge använts inom viti-vinikulturen har det saknats 
en entydig definition. Detta förhållande ändrades, som tidigare nämnts, vid den 
åttonde världskongressen med Office International de la Vigne et du Vin (OIV) 
år 2010. Då fastställdes följande definition: 

Viti-vinicultural “terroir” is a concept which refers to an area in which collective 
knowledge of the interactions between the identifiable physical and biological 
environment and applied viti-vinicultural practices develops, providing distinct-
ive characteristics for the products originating from this area.  

“Terroir” includes specific soil, topography, climate, landscape characteristics and 
biodiversity features (Resolution OIV/Viti 333/2010).  

Den antagna definitionen inkluderar naturgivna förhållanden, fysiska och biolo-
giska förutsättningar på växt- och produktionsplats samt människan, dvs. lokal 
kunskap och traditionen bakom hantverket att tillverka vin från de lokalprodu-
cerade druvorna.  

Den fastlagda definitionen var ett resultat av flera års diskussion, där den 
tidigare använda definitionen bedömdes på ett okritiskt och ovetenskapligt sätt 
betona geologins betydelse för att definiera terroir. Den nya definitionen betonar 
därför de olika beståndsdelarna av ett viti-vinikulturellt terroir på ett sätt som 
liknar de förslag som under senare år lagts fram från vetenskapligt håll, 
exempelvis Hancock’s (1999) definition: ”Terroir can be defined as a delimited 
area with its own characteristic geology, climate and methods of viticulture”.  

Bland medlemmarna i OIV och bland de statliga myndigheter, som kon-
trollerar användningen av geografiska indikationer inom vinsektorn, har det 
emellertid inte alltid ansetts självklart att vinet och dess egenskaper påverkas av 
själva hantverket och den hantverkstradition som utvecklats på de olika vingår-
darna. Här har man i stället velat hålla fast vid betoningen av växtplatsens fysiska 
förhållanden, framförallt geologin. 

Som nämnts var terroir som begrepp från början enbart kopplat till de 
naturgivna fysiska förutsättningarna på vindruvans växtplats. I realiteten 
begränsades även de fysiska förutsättningarna till geologin. Redan 1857 publice-
rade H. Coquand arbetet Réunion extraordinaire a Angoulême du 6 au 14 
septembre 1857. I detta korrelerades kvaliteten på konjak med halten av krita i 
den mark där vindruvorna vuxit. Den vetenskapliga dokumentationen var 
synnerligen bristfällig och det var snarare fråga om en medveten bluff från 
författarens sida än ett utslag av dålig vetenskap (Hancock, 1999). Det anses till 
och med ha varit allmänt känt att det rörde sig om en skämt när arbetet publi-
cerades. Trots detta kom resultatet snart att upphöjas till vetenskaplig ”sanning” 
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och har sedan dess flitigt citerats i viti-vinikulturella sammanhang. Arbetet 
citerades och resultaten togs på allvar så sent som 1998 (Wilson, 1998).  

Bland vinkännare och vinskribenter är traditionen att koppla samman vinets 
karaktär med egenskaperna hos det terroir, från vilket vinet kommer, djupt 
rotad. Ett exempel är ett påstående av Peter Sichel:34 En merlot från Bordeaux har 
mer gemensamt med en cabernet från Bordeaux än med en merlot från något 
annat håll i världen (Holmström, 2008). Bland denna kategori vinkonnässörer 
beskrivs vinernas karaktär och egenskaper med hänvisning till bl. a. produktions-
områdets markförhållanden. Ofta karaktäriseras vinerna med hänvisning till 
mineraler som framgår av följande beskrivning av ett franskt Bourgognevin 
(Kimmeridgien):35 Balanserad smakrikedom i aptitretande stil. Helheten är fylld 
av gröna äpplen och mineraler med antydan av rök och flinta (Passanisi, 2007). 
Detta bruk har kritiserats hårt av geologer och andra som bl.a. påpekat att 
merparten av de mineraler som anses karaktärisera olika viner är i det närmaste 
olösliga i vatten och därför i mycket ringa omfattning kan påverka vinets smak 
och karaktär36 (se t.ex. Hancock, 1999). I stället har andra fysiska faktorer fram-
förts som mer avgörande för vinets egenskaper, exempelvis antalet soltimmar 
och andra klimatfaktorer.  

Vinkännare och vinskribenter har också tenderat att använda terroir som 
beteckning på allt mindre enheter, en enskild vingård, en del av en vingård eller 
t.o.m. en enskild vinranka. I den vetenskapliga litteraturen påpekas ofta det 
faktum att avgränsningar av viti-vinikulturella terroir ofta är cirkulära medan 
geologin är linjär. Jämförelser mellan den geografiska utbredningen av ett viti-
vinikulturellt terroir och karterade berggrunds- och jordartsförhållanden i det 
aktuella området visar i allmänhet ingen samstämmighet (se t.ex. Gade, 2004). 
Ofta ger de geologiska förhållandena underlag för avgränsning av andra terroir 
än de som fastställts för produktion av en viss vintyp.37 

I dag är flertalet företrädare för vetenskapssamhället eniga om att det inte går 
att kvantifiera sambandet mellan de geologiska förutsättningarna i ett visst 
område och det vin som produceras där (White, 2003). Det saknas i stort sett 
vetenskapliga data som kan koppla ett vins egenskaper till produktionsplatsens 
geologi. Visserligen publicerar vissa statliga myndigheter (t.ex. Institut National 
de Recherche Agronomique) sådana data, men dessa har kritiserats från veten-
skapligt håll för att vara partsinlagor som delvis finansierats av producent-
kollektivet bakom det studerade vinet (Hancock, 2000). 

                                   
34 Peter Sichel (1931–1998) var en välkänd vinskribent och vinproducent. 
35 Kimmeridge är en lerformation från juraperioden. 
36 Kritiken avser huvudsakligen den generella referensen till mineral utan reflektioner om 
löslighet, tillgång till vatten på växtplatsen och växtens upptagningsförmåga. Den skall alltså 
inte tolkas som ett ifrågasättande av förekomsten av olika typer av joner i vattnet. 
37 Att appellationerna och därmed det aktuella vinets terroir kan utökas vid stor efterfrågan 
accentuerar begreppens koppling till socio-ekonomiska faktorer snarare än till på 
vetenskapliga grunder definierade ursprungsplatser med specifika naturförutsättningar.  
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Geologins påverkan på vinrankan och därmed på vinet är snarare indirekt än 
direkt. Geologin påverkar markens förmåga att hålla och släppa igenom vatten 
liksom förmågan att lagra värme och att avge denna under framför allt nätterna. 
Steniga marker, speciellt marker med hög andel mörka stenar, har högre 
förmåga att magasinera värme än marker utan sten. I dag tillmäts markens lut-
ning och höjd över havet, som påverkar solinstrålningen och därmed tempera-
turen på växtplatsen, allt större betydelse för kvaliteten på vinskörden. Dessa 
faktorer påverkar mognaden och sockerhalten i vindruvorna och därigenom också 
förutsättningarna för vintillverkningen. De tillmäts därför allt större betydelse för 
definitionen av aktuellt terroir (Hancock, 1996; Huggett, 2006).  

Den moderna definitionen av begreppet terroir inom vini-vitikulturen har 
breddats till att inte enbart betona de naturgivna faktorernas roll. I dag 
inkluderas den mänskliga faktorn, främst den lokala kunskapen och den hant-
verksskicklighet som krävs för att få ut maximal kvalitet från vinodlingen och 
druvans förädling till vin (Pratt, 2007). Genom hantverket lockas de specifika 
egenskaperna i ett terroir fram och tillvaratas.  

Även om kopplingen mellan vinets egenskaper – smak, karaktär, kvalitet etc. 
– och terroirets egenskaper av många anses som en självklar realitet (Trubek, 
2008), har det hittills varit svårt att kvantifiera dessa samband, trots en rad 
vetenskapliga studier under senare år. Därför är terroir fortfarande till största 
delen ett kulturellt konstruerat begrepp.  

Under senare år har visserligen en del studier visat på vetenskapligt 
dokumenterbara faktorer som karaktäriserar vindruvor från ett specifikt terroir 
(Bodin och Morlat, 2006; Morlat och Bodin, 2006). Det är dock endast till en 
mindre del fråga om faktorer som kunnat dokumenteras på naturvetenskaplig 
grund, i första hand genom kemiska analyser. Till följd av svårigheterna att med 
naturvetenskapliga metoder koppla ett vin till dess terroir har i stället sensoriska 
paneler i stor utsträckning använts för att studera förekomsten av sådana kopp-
lingar (Hancock, 2000). Denna metod, som av tradition använts för uppgiften, är 
emellertid behäftad med vissa svagheter, i första hand genom att sensoriska 
upplevelser är subjektiva och påverkas av en rad intryck från omgivningen.  

Vid ett försök fick en rad erfarna vinprovare vid två tillfällen prova en serie 
vita viner. Vid det första tillfället presenterades vinerna som enklare bordsviner. 
Vid det andra tillfället presenterades samma viner som kvalitetsviner (cru-
viner). Vid det första tillfället betygsattes vinerna som enkla och obalanserade, 
vid det andra som komplexa och balanserade (Goode, 2006) 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att den geografiska utbredningen av 
viti-vinikulturella terroir ofta är oberoende av berggrund, jordarter och mark-
förhållanden i övrigt. Utbredningen är snarare definierad på socio-ekonomiska 
grunder (se det ovan beskrivna exemplet Cassis). Ett annat exempel på detta är när 
det inträffar att efterfrågan på en produkt överskrider de begränsningar i möjlig 
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produktionsvolym som finns i den aktuella appellationen. Då är det inte ovanligt 
att produktionsområdet utökas geografiskt, som skett i fallet Champagne.  

Användning av terroir inom livsmedelssektorn i övrigt 
I dag har allt fler länder i Europa insett fördelarna med EU:s regler för geo-
grafiska indikationer (Tabell 1). En praktisk tillämpning av terroirbegreppet för 
att stimulera och utveckla lokala produkter och lokal produktion har blivit en 
nyckel till hållbar utveckling i marginaliserade delar av Europa (Fonte, 2008). 
Genom att dessa produkter till stor del fokuserat på användningen av lokala 
växtsorter och djurraser har tillämpning av terroir-konceptet också bidragit till 
att bevara agrodiversiteten.  

När EU införde regler om skydd för ursprungs- och geografiska beteckningar 
kom många livsmedel inledningsvis att ges skydd utan att kopplingen mellan 
produkt och produktionsplats dokumenterats på ett ”vetenskapligt” sätt. EU gav 
i praktiken skydd åt livsmedel som godkänts genom granskning enligt nationella 
regler. Därigenom kom dessa produkters terroir i hög utsträckning att definieras 
på motsvarande sätt som man var van att definiera terroir inom viti-vini-
kulturen, det vill säga huvudsakligen utifrån socio-ekonomiska principer.  

Kraven på dokumentation av kopplingen mellan produkten och dess 
ursprungsplats har sedan dess skärpts successivt. Till skillnad från hur det var inom 
viti-vinikulturen, fanns här inga djupt rotade uppfattningar om vad som identifierar 
en produkts koppling till ett visst geografiskt område. Därmed uppstod en större 
frihet att förutsättningslöst söka efter något som specifikt länkar produkten till dess 
terroir. I den praktiska tillämpningen är terroir och produkt ömsesidigt avhängiga av 
varandra. Beskrivningen av ett terroir måste därför utgå från produkten och blir 
därmed individuell för varje enskild produkt (Deloir, 2011). Utanför viti-vini-
kulturen handlar tillämpningen i hög grad om att söka efter en för produkten 
specifik egenskap som kan härledas till dess produktionsplats. Detta sökande efter en 
positiv länk baseras ofta på högteknologiska analysmetoder.  

Generellt sett har utvecklingen, som tidigare påpekats, inneburit en ökad 
teknokratisering genom det ökade behovet av stöd och råd från experter inom 
tekniska, finansiella och administrativa områden. Detsamma gäller frågor om 
marknadsföring. Detta gäller även i de fall där processen initierats av en grupp 
producenter (Ilbery et al., 2005).  

Det ökade kravet på vetenskaplig dokumentation i kombination med den 
stora ökningen av antalet ansökningar om skydd enligt EU:s regelverk har i sin 
tur medfört att verksamheten med att ta fram analysmetoder för att kunna på-
visa platsspecifika egenskaper, att dokumentera produkternas koppling till 
respektive terroir, att ta fram underlag för ansökningar om skydd och att 
utvärdera dessa har vuxit till en hel industri.  
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Föga förvånande har Frankrike satsat stort på att behålla sin ledande position 
inom området. Franska regler och ett franskt godkännande leder i princip till ett 
automatiskt godkännande inom EU.   

Användningen av terroir i Sverige  
Som ovan påpekats är Sverige dåligt företrätt bland medlemsstaterna när det 
gäller antalet produkter med skyddad geografisk identitet. Hittills finns endast 
fyra svenska produkter med SUB eller SGB (Tabell 1). Detsamma gäller antalet 
ansökningar om sådant skydd. I Sverige saknas också i stort sett en bevarad 
tradition av att använda territoriella begrepp för att namnge jordbruks- och livs-
medelsprodukter och att koppla samman sådana produkters kvaliteter, såväl 
objektiva som subjektiva, med produktens ursprungsplats, dess terroir. Förekoms-
ten av enskilda produkter med geografiska namn som falukorv, gustafskorv och 
västerbottenost kan dock tyda på att sådan namngivning tidigare förekommit i 
Sverige.  Säkerligen har traditionen varit mer utbredd men blivit obsolet i och med 
jordbrukets och livsmedelsförädlingens industrialisering och centralisering.  

Dagens fokus på storskalig bulkproduktion av ett fåtal jordbruksprodukter 
och livsmedel utgör ett problem i ett samhälle där det finns ett ökat behov av 
diversifiering till följd av det ökade intresset för matkultur och lokalproducerade 
livsmedel.  

I Sverige förekommer knappast någon uppbyggnad av varumärken för små-
skaliga livsmedelsprodukter. Livsmedelsproducenter och bönder fokuserar i 
huvudsak på att marknadsföra sig som ekologiska, sunda och miljövänliga. Detta 
är inte tillräckligt för att bygga starka varumärken, eftersom värdet och nyttan 
som förmedlas av dessa argument inte är specifika för enskilda produkter 
och/eller platser. En ytterligare komplikation med denna strategi är att de asso-
ciationer som förknippats med ekologiska produkter, positiva miljö- och klimat-
effekter, i allt större utsträckning ersatts av krav på ”äkthet” och ”naturlighet” 
samt på förbättrade förhållanden i djurhållningen (Jordbruksverket, 2010).  

Syften med användning av terroir i Sverige 
Två delvis överlappande syften med att använda terroir i Sverige kan urskiljas. 
Det ena syftet skulle vara att möjliggöra skydd av jordbruks- och livsmedels-
produkter enligt EU:s regler för ursprungs- och geografiskt skydd (SUB och 
SGB). Detta fyller en viktig funktion då återstående lokala kulinariska traditioner 
är starkt hotade.  

Det andra syftet skulle vara att främja utvecklingen av lokala identiteter hos 
när- och härproducerade produkter med tydlig geografisk anknytning. Med 
tanke på det förhållandevis begränsade utbudet av traditionella livsmedel, som 
överlevt rationaliseringen och industrialiseringen av jordbruket och livsmedels-
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produktionen i Sverige, är detta syfte förmodligen av större långsiktigt värde än 
att enbart fokusera på möjligheterna att skydda enstaka produkter med hjälp av 
EU:s regelsystem.  

I dag finns fortfarande lokal och traditionell kunskap om mat och livsmedel 
bevarad i småskaliga nätverk inom vilka man också försöker återskapa gamla 
produkter och produktionsmetoder. Dessa måste ofta återskapas från grunden och 
breddas till att bli en del av den gemensamma lokala kulturen (Fonte, 2008). 
Betoningen av geografisk identitet är av central betydelse i sådana ansträngningar.  

I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att en jordbruksprodukt eller 
ett livsmedel enlig nuvarande EU-regler betraktas som traditionellt om det pro-
ducerats i den angivna geografiska regionen i mer än 25 år. Det betyder att de pro-
dukter med tydlig geografisk koppling som tas fram i dag blir morgondagens 
traditionella produkter och således kandidater för framtida skydd enligt EU:s regler. 

I Österrike har man insett fördelarna med att successivt stärka identiteten hos 
lokalproducerade livsmedel. I likhet med Sverige anslöt sig Österrike till EU 
1995. Då hade man redan påbörjat ett systematiskt arbete med att ta tillvara, 
utveckla och bygga lokala identiteter samt valorisera lokal livsmedelsproduktion 
för att successivt kunna få dessa produkter skyddade enligt EU:s regelsystem 
(Rytkönen och Gratzer, 2011). I Sverige har motsvarande åtgärder ännu inte 
initierats, även om det aviserats enstaka statliga initativ i denna riktning. Ett 
exempel är Sverige – det nya matlandet (Jordbruksdepartementet 2008; 2009).  

Terroir som instrument för skydd av en produkt enligt EU:s regelverk 
För att definiera ett terroir, som uppfyller EU:s krav för att få en produkt 
skyddad på SUB- eller SGB-nivån, krävs en relativt omfattande ”vetenskaplig” 
dokumentation som knyter produktens specifika egenskaper till ursprungs-
platsen. I princip alla tillgängliga kemiska, fysiska och biologiska data, som kan 
visa på att produkten har vissa för en viss region specifika egenskaper, kan 
användas för att definiera dess terroir. Som exempel kan nämnas Kalix Löjrom, 
hittills den enda svenska produkten med Skyddad ursprungsbeteckning. Den har 
en specifik isotopsammansättning som skiljer den från löjrom producerad på 
annat håll och härrör från Bottenvikens unika bräckvattenförhållanden. Särskilt 
markant är skillnaden när det gäller förhållandet mellan strontium och barium 
(Norrbottens Kustfiskareförbund Ekonomisk Förening, 2009).38 Här definieras 
en del av produktens terroir således av det vatten som ger löjromen dess unika 
isotopsammansättning. Förenklat kan man alltså säga att det gäller att hitta 
någon unik egenskap som är vetenskapligt dokumenterbar och som knyter pro-

                                   
38 Viss vetenskaplighet kan ligga bakom denna uppfattning. Exempelvis ger den platsspecifika 
sammansättningen av grundämnesisotoper avtryck i kroppens vävnader. Om vävnaderna är 
”stabila” och huvudsakligen anläggs under uppväxttiden i t.ex. tänder, kommer detta isotop-
avtryck att avslöja var någonstans individen bodde under sin uppväxt. Denna teknik har bl.a. 
använts för att bestämma var i Alperna som ismannen Ötzi växte upp (Müller et al., 2003). 
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dukten till dess ursprungsplats. Här kommer uttrycket att leta efter en nål i en 
höstack väl till pass.   

Den höggradigt teknologiska definitionen måste också kompletteras med 
dokumentation som visar att produkten har en historisk koppling till det 
avgränsade geografiska området. Det är här den traditionella kunskapen och hant-
verket kommer in. Detta betyder dock inte att produkten måste tillverkas med 
äldre metoder. Flera av de inom EU skyddade produkterna tillverkas i moderna 
anläggningar med moderna metoder som uppfyller kraven på livsmedelshygien 
enligt gällande nationella regler och EU-regler. Det gäller dock att visa att den 
traditionella kunskapen tillvaratagits och att produktionen utvecklats med hänsyn 
till denna kunskap och modern livsmedelshygienisk lagstiftning. 

Terroir för utveckling av en produkts identitet och kvalitet 
För att definiera ett terroir, vars syfte i stället är att stärka när- och här-
producerade produkters lokala identiteter och värden, kan man förhålla sig 
betydligt friare till kravet på ”vetenskaplig” dokumentation. Detta är av intresse 
ur ett svenskt perspektiv med tanke på det begränsade antal svenska produkter 
med lokal identitet som fortfarande existerar. 
    Som tidigare nämnts har ett systematiskt arbete med att bygga upp bilden av 
en traditionell koppling mellan en produkt och ett geografiskt område spelat en 
betydande roll vid utvecklingen av geografiska identiteter hos olika livsmedels-
produkter, inte minst inom viti-vinikulturen. Något förenklat skulle man kunna 
säga att ett terroir i detta fall inte har någon koppling till naturgivna och av 
människan svårligen påverkbara faktorer. I stället är det resultatet av en med-
veten konstruktionsprocess baserad på socio-ekonomiska överväganden, där 
den traditionella kopplingen mellan en produkt och ett specifikt geografiskt 
område successivt byggs upp under en följd av år. I detta sammanhang är det 
viktigt att komma ihåg att en produkt, som återinförs39 i ett område, åter kan 
anses som traditionell om den kan attrahera konsumenterna, och därmed 
överleva som produkt, under en tid av 15 till 20 år (Deloir, 2011).40  

                                   
39 Producentens förmåga att göra troligt att en liknande produkt historiskt framställts i det 
aktuella området är av större vikt än faktiska bevis för att den aktuella produkten tillverkats i 
området (jfr fallet Cassis). Hantverket, receptet m.m. kan ha bevarats inom en begränsad krets 
(familj, släkt, by eller liknande) där produkten huvudsakligen producerats för egen konsumtion.  
40 Det är fel att betrakta dagens GI-produkter som överlevare från en äldre agrar tradition eller 
som kvarvarande spillror från lokala livsmedelssystem som överlevt från en pre-kapitalistisk 
tidsepok. De är i själva verket ofta produkter som överlevt en längre tids ekonomiska 
aktiviteter med bl.a. statliga regleringar och internationella handelsöverenskommelser. De 
representerar i många fall produkter som selekterats av marknaden (Pratt, 2007). Som 
exempel kan nämnas att Pecorinoosten på intet sätt var den enda livsmedelsprodukten som 
producerades i Val d’Orcia. Den är däremot den enda av de lokala produkterna som överlevt 
medan resten sorterats bort av marknaden. 
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Det finns en rad exempel på framgångsrika försök att konstruera en geo-
grafisk identitet för en lokalproducerad produkt. Fallet med vinappellationen 
Cassis (Gade, 2004) är ett klassiskt exempel. Det finns också exempel från den 
övriga livsmedelssektorn. Som exempel kan nämnas Bonchester och Teviotdale 
Cheese41 samt Swaledale Cheese.42 

Hur skulle svenska terroir kunna definieras?  
Ragnar (2011) föreslår en terroirdefinition som baseras på de geografiska 
begreppen trakt, bygd eller ort. Denna typ av definition är med säkerhet inte 
gångbar ur EU-perspektiv men den kan tjäna som utgångspunkt för ett systema-
tiskt sökande efter områdesspecifik information. Det kan gälla historiska källor, 
där till exempel hembygdsarkiv kan ge fingervisningar om äldre agrara 
traditioner liksom om äldre tiders kosthåll.  

Användning av olika lantraser och äldre foderregimer är av stort intresse i detta 
sammanhang. Det kan till exempel gälla olika former av naturbeten (hagmarks-, 
skogs-, alvar- och strandbeten) samt äldre sätt att samla in vinterfoder som myr-
slåtter och lövtäkt. Av intresse är vidare odling av äldre sädesslag och andra tradi-
tionella kulturväxter liksom traditionellt fiske (inklusive fiskberedning).  

Det som skogen ger kan också tjäna som utgångspunkt i sökandet efter plats-
specifika naturgivna förutsättningar för produktion av livsmedel. Det kan gälla 
ovanliga svampar, örter (harsyra, ramslök, skogslök m.m.), viltprodukter och 
mycket annat som blivit populärt att utveckla som lokala specialiteter (inte nöd-
vändigtvis traditionella).  

Sverige är rikt på naturtyper med olika förutsättningar och karaktäristika 
(Wramner och Nygård, 2010) som skulle kunna lämpa sig väl som utgångspunkt 
för att bygga geografiska identiteter. Ett medvetet och mer effektivt utnyttjande 
av naturförutsättningarna skulle inte bara vara till gagn för valoriseringen av 
lokala produkter. Det skulle också kunna förbättra förutsättningarna för att 
bevara det traditionella rurala landskapet och dess rika biodiversitet (inklusive 
agrodiversiteten) (Wramner och Nygård, 2012). 

                                   
41 Ostarna tillverkades första gången 1980/81 respektive 1983/84. Båda ostarna är i dag ur-
sprungsskyddade: 
(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=Skn7LMkdYyygLvbhlxnqZy
z8FmQ6LT3FcyFcpDvTSLX5y4WtT15n!169409807). 
42 Den historiska länken beskriver hur osttillverkning introducerades i regionen under 1000-
talet. Tillkomsten av mejerier med industriell ystning innebar en tillbakagång för den lokal-
producerade osten som endast genom kunskapsöverföring inom en familj överlevde som 
produkt. Tillverkningen återupptogs 1987 och osten är i dag usrsprungsskyddad: 
(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=Skn7LMkdYyygLvbhlxnqZy
z8FmQ6LT3FcyFcpDvTSLX5y4WtT15n!169409807). 
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Fördelar med att definiera svenska terroir 
Terroirbegreppet anses automatiskt vara kvalitetsdrivande (Ragnar, 2011). Det 
finns mycket som tyder på att det systematiska arbetet med att renodla 
produktens lokala särdrag och att utveckla dess terroir leder till förbättrad 
kvalitet. Det är fråga om en indirekt påverkan. Medvetenheten om värdet av 
produktens regionala särdrag och den geografiska identitetens koppling till den 
konsumentupplevda kvaliteten gör att ett systematiskt arbete med en produkt 
och dess terroir leder till förbättrad kvalitet.43  

Deloir (2011) erinrar om att produkten och dess terroir skall ses som en hel-
het och att produkt och terroir är så intimt sammankopplade att de kan ses som 
två sidor av samma mynt. Det betyder att produkten påverkar definitionen av 
dess terroir på samma sätt som dess terroir påverkar egenskaperna hos pro-
dukten. Utvecklingen av produkt och terroir går därmed hand i hand. Arbetet 
med terroir kan enligt Deloir (2011), ses som projekt där individer beslutar att 
valorisera ett specifikt område. Detta blir därmed föremål för projektutveckling 
och blir ett terroir genom att någon form av livsmedelsproduktion med koppling 
till området lyfts fram. 

Genom att som ett led i definitionen av en produkts terroir kartlägga och 
dokumentera tillverkningsprocessen blir arbetet med att beskriva dess terroir 
också grunden till en kvalitetsnorm för produkten. Detta bidrag till utvecklingen 
av produkten och dess identitet är inte minst viktig i de fall en produkt tillverkas 
av flera producenter i samarbete. Enligt erfarenheterna från arbetet med att EU-
certifiera Kalix Löjrom kan möjligheten att identifiera den enskilde producenten 
bli ett ekonomiskt incitament för att utveckla kvaliteten (Tryggve Bergman, 
muntligt meddelande). 

En stor europeisk undersökning visar att den främsta kvalitetsindikationen är 
dokumentation av produktionsmetoden och råvarornas ursprung samt tillverk-
ningens beroende av den mänskliga faktorn, särskilt kunskap och tradition 
(Ilbery et al., 2001). 

Ett medvetet arbete för att ge en produkt geografisk identitet genom att 
använda terroirbegreppet har generellt sett en positiv effekt på marknadsföringen.  
Terroir blir en sorts ”superterm” för här- eller närproducerat. Att ta tillvara lokala 
specialiteter kan således många gånger bli klart ekonomiskt lönsamt. Ilbery et al., 
(2001) konstaterar att användningen av ett regionalt bildspråk har en betydande 
marknadsföringspotential. Ändå är det få producenter av lokala kvalitetsprodukter 
som använder sig av kopplingen till den specifika geografiska platsen i sin mark-

                                   
43 Det bör dock påpekas att ofta framförda påståenden om förbättrad kvalitet som ett resultat 
av tilldelade vinappelationer i åtminstone vissa fall förefaller vara en omhuldad myt utan stöd 
från oberoende kontrollanter. Denna typ av jämförelse är i princip omöjlig att göra, då vin 
påverkas av åldrande och produkter från förr inte kan jämföras med dagens produkter (Gade, 
2004). 
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nadsföring. Det är inte ovanligt att producenterna i stället uppfattar denna som 
den minst viktiga delen i byggandet av ett varumärke. 

Betydelsen av att utveckla kopplingen mellan produkt och plats utgör också 
den bärande beståndsdelen i den österrikiska satsningen på Genuss Regions 
(Ramspacher, 2009). I denna satsning utgör turism kopplad till lokalt jordbruk 
och produktion av kvalitetslivsmedel en viktig del (Rytkönen och Gratzer, 2011).   

Bäst illustreras dock betydelsen av kopplingen mellan produkt och plats av de 
initiativ som tagits i Frankrike vid sidan av arbetet med SUB och SGB. Det gäller 
kampanjer för att höja marknadsvärdet hos den del av den småskaliga livs-
medelsproduktionen som för tillfället saknar förutsättningar för skydd enligt 
EU:s regler men är starkt beroende av producenternas kunskap, erfarenhet och 
hantverksskicklighet (Bérard och Marchenay, 2008). I dessa fall satsas det på att 
lyfta fram regionen, den regionala matkulturen, den lokala livsmedelstraditionen 
och hantverksskickligheten. Kampanjerna inriktas bl.a. på att stimulera turism.  
Syftet är att även de delar av Frankrike, som inte har en omfattande produktion 
av ”traditionella” livsmedel, skall kunna utveckla sina jordbruks- och livsmedels-
sektorer genom att betona de olika delarna i begreppet terroir. 

Motsvarande strategier skulle också kunna användas i Sverige för att utveckla 
den geografiska identiteten hos lokalproducerade jordbruksprodukter och livs-
medel. De skulle också kunna användas för att utveckla lokal turism och därmed 
bidra till hållbar landsbygdsutveckling och till bevarandet av traditionella agrara 
landskap (European Commission, 2010). 
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