
Reformatens matbarometer 2021

Gör det lätt att äta rätt! 

Introduktion

Reformaten är en oberoende ideell förening med mål att påskynda omställningen av matsystemet. Genom att skapa 
möten mellan olika aktörer som direkt och indirekt jobbar med maten byggs broar vilket ökar omställningstakten, leder till 
fler samarbeten och ett ökat intresse för frågan. Reformaten grundades 2020 och arbetar bland annat med att lyfta frågan 
om hållbar och hälsosam mat på den politiska agendan. 

Varför? Därför att matsystemet är en nyckelfaktor i kampen för att bromsa klimatförändringarna och förbättra folkhälsan. 
Livsmedelsproduktionen står för 20–35 procent av de globala utsläppen av växthusgaser (IPCC, 2019) och miljöpåver-
kan från den genomsnittliga svenska kosten överskrider de planetära gränserna på flera områden (Moberg et al., 2020). 
Endast kosten står för 15 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen för en genomsnittlig svensk, samtidigt är kosten 
inte hälsomässigt hållbar då 52 procent av svenskarna är överviktiga (ibid).

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och att vi helst ska sträva efter att 
begränsa den till 1,5 grader. Detta ska framför allt ske genom att minska utsläppen av växthusgaser (Naturvårdsverket, 
2020). Vad vi äter och hur maten produceras kommer att ha en stor påverkan på möjligheterna att nå målen om minskade 
utsläpp av växthusgaser.

För att nå en hållbar utveckling behöver det globala matsystemet hantera enorma miljö- och hälsoutmaningar. Forsk-
ning visar att om matsystemet ska kunna rymmas inom de planetära gränserna krävs det förändringar inom allt från 
produktion till minskat matsvinn och kostvanor. Det finns dock inget som tyder på att detta kommer att ske spontant 
– politiskt beslutade styrmedel kommer att behövas (Willet et al., 2019). Sverige saknar tydliga mål för en hållbar livsme-
delskonsumtion, samtidigt som svenskarnas konsumtion av miljöbelastande livsmedel är hög i ett globalt perspektiv. En 
försvårande aspekt är att det i dagsläget inte finns någon entydig definition av vad en miljömässigt hållbar livs-
medelskonsumtion är (Röös et al., 2020).

Innehåll 

Frågorna i matbarometern är indelade efter följande kategorier. 

Fråga  0  Övergripande fråga
Fråga  1-9  Kunskap och stöd
Fråga 10-11 Förändrade relativpriser
Fråga  12-17 Reglering och krav
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S Ja

Vi socialdemokrater ser regeringens livsmedelsstrategi som viktig för att nå målen för det ekologiska 
jordbruket. Det finns en bred politisk enighet bakom den nationella livsmedelsstrategin och som är 
den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Det handlar om regler, 
villkor, vi som konsumenter, marknaden, kunskap och innovation. Livsmedelsstrategin har även mål 
för ekologisk mat där 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av ekologisk jord-
bruksmark år 2030 och 60 procent av den offentliga konsumtionen ska utgöras av ekologiska produk-
ter år 2030. 

Mp Ja Det är oerhört viktigt att prioritera miljömålen högre i arbetet med livsmedelsstrategin. 

V Ja
Vi kommer att driva vårt förslag om att en nationell handlingsplan bör tas fram för hur klimat- och 
miljöpåverkan av livsmedelskedjan, inklusive animalieproduktionen, ska minskas i linje med våra 
miljö- och klimatmål. 

M* -

Vi har inte tagit ställning till vart och ett av förslagen, och väljer därför att ge ett övergripande svar 
på enkätens olika frågor.Vi är eniga om att den globala livsmedelsförsörjningen är en viktig del av den 
omställning som behövs för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Generellt är Moderaternas uppfattning 
att politiken ska vara återhållsam med att påverka konsumenters val. 

Kd Ja

L Nej
Livsmedelsproduktionen ska påverkas av konsumenternas  efterfrågan.  Åtgärder som är viktiga är 
bra information om produkten till konsumenterna och minskat matsvinn. 

C -

Vet ej. I flera kommuner och regioner driver Centerpartiet frågan om mål för t ex mat med kor-
ta transporter eller med höga djurskyddskrav och vi är öppna för att titta vidare på andra mål för 
hållbar matkonsumtion men kan i nuläget inte säga om och i så fall vilka skarpa mål som bör sättas 
upp. 

Sd Nej Inget behov av vidare politiska påbud rörande människors matvanor. 

Kommer ditt parti sätta tydliga mål för en matkonsumtion som ligger i linje med 
redan beslutade klimat- och miljömål?  
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S Nej

Vi ser redan idag att olika livsmedelsaktörer tar sitt klimatansvar genom miljömärkning av olika 
livsmedelsprodukter och allt fler väljer livsmedelsproducenter väljer att följa efter. Vi anser att det 
bör bli lättare för människor att kunna bli aktiva konsumenter. Informationen om matens innehåll, 
näringsvärde, miljöpåverkan och ursprung måste förbättras och utökas. Men vi ser att branschen i 
första hand bör ta sitt ansvar innan det blir aktuellt med statligt kontrollerad miljömärkning.

Mp Ja

Det är självklart att vi ska verka för bra information på livsmedel. Men frågan blir lite konstig efter-
som det redan finns miljömärkning för mat. Tex eko-märkning och KRAV som är reglerad men där 
certifiering och kontroll sköts av privata aktörer. Ett ökat stöd till ekologisk produktion arbetar vi för. 
Sedan har Miljömålsberedningen fått i uppdrag att titta på konsumtionens klimatutsläpp och ska 
föreslå styrmedel där märkning kan bli aktuellt.

V -
Vi kan inte svara ja eller nej då vi inte tagit ställning till finansiering.  Vi är för stärkt miljömärkning 
men anser att verksamhetsutövarna generellt ska stå för en stor del av finansieringen av tillsynen.

M* -

Kd Nej
Idag finns en etablerad ordning många branschgemensamma initiativ för märkning av mat. Dessa 
tjänar i regel sitt syfte. Att ersätta dem med en statlig ordning som ni föreslår kan inte anses än-
damålsenligt.

L -
Frågan kan inte besvaras med ett ja eller nej. Det finns olika sätt att märka produkter. Det som är vik-
tigt ur statlig synpunkt är vilken information konsumenter ska ha tillgång till samt tillsyn att regler 
efterlevs. 

C Ja
Centerpartiet vill se en tydlig, obligatorisk klimatmärkning av livsmedel. Huruvida denna ska vara 
skattefinansierad eller på vilket sätt en sådan klimatmärkning ska se ut har vi dock inte tagit ställn-
ing till än.

Sd Nej Vi har goda erfarenheter av att branschen sköter märkningar.

Positiv märkning
Kommer ditt parti att verka för införande av skattefinansierad och statligt kontrol-
lerad miljömärkning på matförpackningar med syfte att hjälpa konsumenter att 
välja mat som är bättre för miljön? (s.15)  
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S Nej
Idag finns redan märkning av vissa livsmedelsprodukter som anger om en vara är ekologiskt produc-
erad och bidrar till biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, god djurvälfärd, skydd för miljö och 
hälsa samt till bättre arbetsvillkor.

Mp Ja
Vi arbetar tex för att kött som producerats med stora mängder antibiotika borde straffbeskattas, om 
inte det är möjligt att införa för att vi inte får tillräckligt politiskt stöd, skulle tex bättre information 
till konsumenterna också vara bra.

V Ja
Vi är för en märkning som tydliggör det miljömässiga fotavtrycket. Vi har dock inte tagit ställning till 
om det endast ska omfatta varor genom negativ märkning.

M* -

Kd Nej Nej, vi har inte sådana planer.

L -
Kan inte besvaras med ja eller nej. Redovisning av Klimatavtryck är ett bra sätt att göra det möjligt 
för konsumenter att välja klimatsmarta produkter. 

C Ja

Centerpartiet vill se en tydlig, obligatorisk klimatmärkning av livsmedel. Klimatmärkningen ska 
beräknas ur ett livscykelperspektiv där även utsläpp från transporter och förpackningar ingår. Till 
en början bör de produkter med högst klimatavtryck omfattas och i förlängningen bör fler varor och 
tjänster omfattas av sådana deklarationer.

Sd Nej Vi har goda erfarenheter av att branschen sköter märkningar.

Negativ märkning
Kommer ditt parti verka för obligatorisk märkning på produkter med högt miljö-
mässigt fotavtryck? (s.17)  2
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S Nej
Vi ser redan idag att olika livsmedelsaktörer tar sitt klimatansvar genom miljömärkning av olika livs-
medelsprodukter och allt fler livsmedelsproducenter väljer att följa efter. Vi ser i nuläget inga behov 
av miljömärkning så länge livsmedelsbranschen arbetar i den riktningen.

Mp Nej Vi kommer verka för märkning - men det är nog viktigt att introducera ny märkning med frivillighet.

V Ja

M* -

Kd Nej
Nej.  Ambitionen att ta fram en PEF kan anses lovvärd, men måste också vägas mot den fördyrande 
byråkratisering som framtagandet av datan kräver.

L - Kan inte besvaras med ja eller nej. Bra information till konsumenterna är centralt

C -
Vet ej. Miljödeklarationer är något mer komplext än klimatmärkning då det är många fler aspekter att 
ta hänsyn till, och Centerpartiet har inte tagit ställning till denna fråga än. Vi ser dock positivt på de 
frivilliga initiativ som redan finns idag på den svenska marknaden, t ex Svenskt Sigill.

Sd Nej

Miljödeklaration. 
Kommer ditt parti verka för obligatoriska krav på miljödeklaration på livsmedel? 
(s.18)  3

StyRmedel i kateGoRin kunSkap och StÖd  



Matbarometern 2021 - Reformaten - gör det lätt att äta rätt!

S Nej

Mp Ja

Det är myndigheternas uppgift att besluta om kampanjer. Och det finns fler kampanjer än den om 
matsvinn, bla om nyckelhålet. Men också riktade informationsinsatser. Jag tycker att MatLust är det 
bästa exemplet på ett projekt. Det är finansierat med stöd från EU/regionalfonden/Tillväxtverket och 
här borde vi se över om inte det projektet skulle kunna skalas upp.

V Ja

M* -

Kd Nej Staten bör vara återhållsam med kampanjer som ska driva människor till ett visst beteende.

L Nej
Det är viktigt att ha långsiktig information som finns tillgänglig och bra innehållsdeklarationer - inte 
bara tillfälliga kampanjer.

C Ja
Vi vill se en fortsatt satsning på information kring matsvinn, som fortfarande är ett stort problem när 
det gäller hållbar konsumtion.

Sd Nej
Det finns inget behov för att lägga mer pengar på sådana satsningar utan livsmedelsverket har redan 
uppdrag kring synliggörande av detta.

Informationskampanjer. 
Kommer ditt parti verka för och finansiera nationella informationskampanjer som syf-
tar till att öka medvetenheten om miljömässigt hållbar livsmedelskonsumtion? (s.19) 
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S Nej

Mp Ja

V Ja

M* -

Kd Nej Vi har inte tagit ställning för införandet av en sån här databas.

L -
Kan inte besvaras med ja eller nej. Korrekt information till konsumenter är mycket viktigt och 
självfallet lättillgänglig information.

C Ja

Sd Nej
Nej vi behöver verkligen inte fler myndigheter och ökade kostnader för det offentliga på detta 
område. Sverige har större utmaningar på andra områden.

Konsumentguider och kostråd.
Kommer ditt parti verka för framtagandet av statlig, lättillgänglig information och 
konsumentvägledning som syftar till att upplysa och informera om ett livsmedels 
miljöpåverkan? (s.20)  

5
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S Ja

Vi socialdemokrater anser att kockar och andra nyckelaktörer är viktiga för att elever ska kunna få i 
sig näringsrik mat. Regeringen satsar därför på centrumet för mathantverk, Eldrimner, som tilldelas 
10 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023. Eldrimner arbetar med att främja mathantverk 
och bedriver yrkesutbildning för kockar.

Mp Ja
Och kompetensen om ekologisk mat är också viktig. Det är också viktigt att förstå att även växtbase-
rad kost har olika miljöpåverkan beroende på odlingsmetod och tillverkning.

V Ja
Vänsterpartiet föreslog 2018 satsning på en miljard för tillagningskök och för att kunna ta ett hel-
hetsgrepp både vad gäller hälso- och miljöaspekter för att kökspersonal på skolor ska få tillgång till 
utbildning i god och hållbar matlagning.

M* -

Kd Nej
Även om vi gärna ser att skolkockar och andra nyckelaktörer inom skolbespisningen vidareutbildas, 
behöver inte inriktningen riktas mot strikt vegetarisk mat.  

L Nej Det är en fråga som bör avgöras av kommuner samt skolhuvudmän.

C -
Centerpartiet tycker det är viktigt att skolkockar och andra aktörer i offentliga kök har kunskap om 
hållbar och näringsriktig mat, men vi ser att utbildning och fortbildning är en fråga för de enskilda 
kommunerna att bestämma om samt för ansvariga för kockutbildningarna.

Sd Nej Inga förslag på detta område.

Utbildning av skolkockar och andra nyckelaktörer. 
Kommer ditt parti verka för att utbilda skolkockar och andra nyckelaktörer med 
syfte att öka kompetensen om växtbaserad mat och kunskapen om hållbar mat? (s.21) 
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S Nej

Mp Ja
Det är en viktig kommunal fråga med den pedagogiska måltiden- Hem och konsumentkunskap-
en är också viktig.

V Nej
Vi har föreslagit statligt stöd för att förbättra skolmaten, minska matsvinnet och stimulera häl-
sosam och mindre miljöbelastande mat. Vi anser dock att framtagande av pedagogiska verktyg 
är en fråga för varje skola att själv avgöra.

M* -

Kd Ja
Vi ser gärna att upplevelsebaserade pedagogiska verktyg används för att väcka barns intresse 
för produktionen och efterföljande leverantörskedja av livsmedel, men inte begränsat till enbart 
vegetariska produkter.

L - Det är en fråga för kommuner och skolhuvudmän.

C Ja
Vi ser positivt på mat som pedagogiskt verktyg, och det är många centerpartister i olika kom-
muner som redan driver denna fråga.

Sd Nej
Det står miljörörelsen fritt att skapa dessa verktyg på egen hand. Ingen prioriterad satsning för 
det offentliga.

Pedagogiska verktyg. 
Kommer ditt parti att verka för framtagandet av upplevelsebaserade pedagogiska 
verktyg för att öka kunskapen kring mat och dess miljöpåverkan? (s.22)  7
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S Ja
Vi socialdemokrater driver kravet på ursprungsmärkning av kött i restauranger för att det ska bli 
lättare för konsumenter att få kunskap om vart det valda livsmedlet kommer ifrån.

Mp Ja
Ja verka för, men detta är ju framförallt också en möjlighet för restauranger att minska svinnet och 
därmed öka förtjänsten.

V Ja

M* -
Vår uppfattning är att de allra flesta människor vill vara med och bidra till en hållbar konsumtion, 
och att de företag som producerar och säljer livsmedel i många fall redan arbetar aktivt med hållbar-
heten i sin verksamhet.

Kd Nej
Vi har inget emot nudging som metod för att göra positiva val. Beroende sen på hur hållbart 
definieras bör nudgingen utformas, till exempel för att främja svensk närproducerad mat.

L Nej
Det är en fråga för aktörerna . Men vi välkomnar restaurangernas initiativ samt möjligheten att tex ta 
med sig måltid som inte blivit uppäten.

C Nej Vi ser inte att detta är en fråga som politiken ska styra via lagar och regler.

Sd Nej Vi behöver inte fler statliga påbud om hur människor väljer att äta.

Nudging på offentliga och privata restauranger. 
Kommer ert parti verka för användandet av nudging på offentliga restauranger? (s.22) 
 8

StyRmedel i kateGoRin kunSkap och StÖd  



Matbarometern 2021 - Reformaten - gör det lätt att äta rätt!

S Ja
Vi socialdemokrater ser positivt på att uppmuntra livsmedelsbranschen att underlätta för kon-
sumenter att göra hälso- och medvetna miljöval när det kommer till val av livsmedel.

Mp Ja

Ja verka för. Här ser vi exempel på olika strategier som dagligvaruhandeln har för att minska 
matsvinn, öka försäljningen av ekologisk mat och vegetarisk mat. Det är ju dock lite sorgligt den 
trend vi just nu ser där veganprodukter kommer in men på bekostnad av ekologiska produkter 
som försvinner. Det är mycket dåligt för biologisk mångfald och klimatet.

V Ja

M* -
Vår uppfattning är att de allra flesta människor vill vara med och bidra till en hållbar konsum-
tion, och att de företag som producerar och säljer livsmedel i många fall redan arbetar aktivt 
med hållbarheten i sin verksamhet.

Kd Nej
Privata aktörer gör dessa avvägningar bäst själva. I dagsläget kan konstateras att hållbarhet är 
ett värdeord som ger mervärden i marknadskommunikation. Det gör att många företag redan 
produktplacerar och kommunicerar med hållbarhet.

L Nej
Vi välkomnar initiativ men näringen måste utveckla metoderna . Medvetna konsumenter kom-
mer bidra till utvecklingen.

C Nej
Vi tror inte att politikens roll är att gå in och styra var handeln ska placera sina varor, förutom 
när det gäller tobak där det ju finns särskilt regelverk. Vi tror att branschöverenskommelser är 
en bättre väg när det gäller var i butiken olika produkter ska placeras. 

Sd Nej
Detta är en fråga som är upp till branschen och ingenting politiken bör syssla med i ett 
demokratiskt land.

Nudging i butik. 
Kommer ditt parti verka för att uppmuntra privata aktörer att införa och påverka 
konsumenterna genom produktplacering för att styra mot miljömässigt mer håll-
bara val? (s.24)  

9
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S Nej

Att detaljstyra konsumenternas valen av livsmedel via punktskatt på det sätt som anges tror vi 
är problematiskt, eftersom det skapar gränsdragnings- och avgränsningsproblem samt kräver 
omfattande kontroll/administration. För oss är skatter främst ett instrument för att finansiera 
välfärden, inte ett verktyg för detaljpolitik på olika områden.

Mp Ja
Vi vill införa en skatt på kött som producerats med stora mängder antibiotika. Vi vill också ha skatt 
på handelsgödsel som är den största klimatboven i jordbruket.

V -
Vi är för styrmedel som minskar klimat- och miljöbelastning på livsmedel men har inte tagit ställning 
för exakt utformning av dessa.

M* -
Generellt är Moderaternas uppfattning att politiken ska vara återhållsam med att påverka konsu-
menters val genom att reglera pris och utbud, eller genom att driva offentligt finansierade påver-
kanskampanjer.

Kd Nej

L - Vi är för ekonomiska incitament men anser att det även bör i vissa fall vara en EU fråga.

C Nej
Vi ser positivt på att underlätta för konsumenten att köpa hållbart producerat kött, men går hellre via 
märkningar som gör det möjligt för konsumenten att göra medvetna val.

Sd Nej

Skatter: Prisökningar till konsument. 
Kommer ditt parti verka för införandet av klimatskatt på produkter med höga miljö-
belastningar? (s.28)    10
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S Nej
EU:s mervärdesskattedirektiv som styr vår momslagstiftning tillåter inte differentiering utifrån mil-
jöbelastning.

Mp Nej
Vi har drivit frågan om sänkt moms på ekomat. Men det är i praktiken att ändra momssatser på en-
bart vissa varor i en produktgrupp. Just nu driver vi inte detta. Om EU öppnar upp möjligheterna kan 
det aktualiseras.

V -
Vi är för styrmedel som minskar klimat- och miljöbelastning på livsmedel men har inte tagit ställning 
för exakt utformning av dessa.

M* -
Generellt är Moderaternas uppfattning att politiken ska vara återhållsam med att påverka konsu-
menters val genom att reglera pris och utbud, eller genom att driva offentligt finansierade påver-
kanskampanjer.

Kd Nej

L Nej Differentierad moms skapar en rad gråzoner

C Nej
Vi ser positivt på att underlätta för konsumenten att köpa hållbart producerat kött, men går hellre via 
märkningar som gör det möjligt för konsumenten att göra medvetna val.

Sd Nej

Subventioner: Prissänkningar till konsument. 
Kommer ni att verka för momsdifferentiering baserat på miljöbelastning hos olika 
produkter? (s.30)  11
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S Nej

Mp Nej

V Nej

M* -

Kd Nej

L Nej
Vi anser att branscher och företag ska ta ansvar för hållbarhet. Statliga regler ska användas för 
att fasa ut -och förbjuda - för konsumenten farliga produkter.

C Nej
Vi tror att t ex reglering av exponering eller storlek på förpackning är något som branschen själv 
måste ta initiativ till genom egna branschöverenskommelser. 

Sd Nej

Reglering av utbud. 
Kommer ni att verka för statlig reglering av miljöskadliga livsmedel?  Exempelvis 
genom att reglera exponering, storlek på förpackning eller helt förbjuda miljö-
skadliga livsmedel? (s. 34)  

12
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S Nej

Mp Nej

V Nej
Vi tycker att det är effektivare att sätta offentliga mål för minskad köttkonsumtion samt en han-
dlingsplan för att uppnå detta.

M* -

Kd Nej

L Nej

C Nej

Sd Nej

Konsumtionsrätter för kött. 
Kommer ni att verka för ett system med handel för rättigheter att konsumera vissa 
livsmedel med stor miljöpåverkan? (s.35)  13
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S Nej

Mp Nej

V Nej

M* -

Kd Nej

L Nej Vi välkomnar bra konsumentinformation . Medvetna konsumenter som kan göra aktiva val är viktigt.

C - Centerpartiet har inte tagit ställning till detta än.

Sd Nej

Reglering av marknadsföring. 
Kommer ditt parti verka för reglerad marknadsföring av miljöbelastande livsmedel? 
(s.36)  
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S Nej
I nuläget är vi inte för detta, även om vi anser det vara intressant att titta på hur olika styrmedel 
kan användas för att underlätta för konsumenter att göra enkla val och som främjar den gena 
hälsan, klimatet och miljön.

Mp Ja

V -

Vi kommer att verka för ökad miljömässig hållbarhet även på sålda livsmedel men har inte tagit 
ställning till ytterligare konkreta styrmedel eller lagstiftning för stärkta krav ur hållbarhetsper-
spektiv på handeln. Vår ingång är att hållbarhetskrav i första hand bör ställas i producentledet 
och att hållbarhetskrav vid försäljning av varor i handeln är ansvar för verksamhetsutövaren 
och den offentliga tillsynen. Men vi kan tänka oss tex att reglering med krav på att varor i bu-
tiken i ökad utsträckning ska ske genom försäljning i lösvikt (utan förpackningar) för att stärka 
miljömässiga hållbarheten.

M* -

Kd Nej

L -**
Kan inte besvaras med ja eller nej. Förbättrad hållbarhet är inte alltid det bästa om det 
förutsätter mer förebyggande behandling och ökad kemikalieanvändning. Däremot kan 
märkning med datum för sista förbrukningsdag behöva revideras.

C Nej

Sd Nej

Krav på förbättrad hållbarhet för sålda livsmedel. 
Kommer ditt parti verka för krav på förbättrad miljömässig hållbarhet på sålda livs-
medel i dagligvaruhandeln? (s.37)  15
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S Nej
Vi har redan givit kommuner möjlighet att köpa mer miljöinriktat och svenskt genom en ny up-
phandlingsmyndighet och med bättre regler.

Mp Ja
Det går att ställa långtgående krav i upphandling. Alla offentliga aktörer bör göra det. Fokus bör 
ligga på 100 procent ekologisk mat.

V -
Vi är för att stärka den offentliga upphandlingen och är öppna för att även statligt stöd kan vara 
motiverat för att stärka kommunernas upphandling av t.ex. hållbara livsmedel. Vi anser dock att 
vilken nivå kraven ska ligga på vid inköp bör avgöras av respektive kommun.

M* -

Kd Ja
Vi verkar för att upphandling av offentlig måltidsverksamhet bör inriktas mot svenskproduc-
erade produkter. Det främjar en låg miljöpåverkan.

L Nej Varje upphandlande enhet bär ansvar utifrån de upphandlingspolicies som de verkar utifrån.

C Ja Vi ser offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att bidra till hållbar matkonsumtion.

Sd Nej

Riktlinjer för miljökriterier inom offentlig måltidsverksamhet. 
Kommer ditt parti verka för krav på riktlinjer och miljökriterier inom offentlig 
måltidsverksamhet? (s.38)  16
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S Nej
Vi har givit kommuner möjlighet att idag köpa mer miljöinriktat och svenskt genom en ny up-
phandlingsmyndighet och med bättre regler. Regeringen satsar också stort på ökad ekologisk 
produktion av livsmedel.

Mp Nej

Vi vill främja möjligheterna med mer vegetarisk mat, mer grönt på tallriken och mer ekologiskt 
och lokalt producerat. Att allt kött och animalier ska uppfylla svensk djurskyddslag. Avslut-
ningsvis vill jag skriva vad EUkommissionen skriver om ekologisk mat: ”Organic farming should 
be a model to follow. It is not the only sustainable farming system but until carbon farming is 
fully rolled out, it is for now the only system which has been recognised by a robust certification 
method.”

V Nej
Vänsterpartiet verkar för minskad köttkonsumtion med tydlig nationell målsättning samt för 
införande av vegetariska dagar. Vi är dock inte för att införa nationella restriktioner för vad som 
ingår i menyn.

M* -

Kd Nej

L Nej Det är upp till kommuner och skolhuvudmän att avgöra.

C Ja
Detta är en fråga som bör lösas på kommunal eller regional nivå, men vi ser positivt på att kom-
muner använder skolmenyn för hållbar konsumtion, t ex serverar klimatsmart viltkött en dag i 
veckan.

Sd Nej

Meny-restriktioner. 
Kommer ditt parti verka för införandet av meny-restriktioner som exempelvis att 
minska andelen livsmedel med hög klimatbelastning på skolmenyer? (s.39) 
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ÖvRiGa SvaR

* M:  Vi har tittat på innehållet i enkäten, och väljer att genom ett övergripande svar ge er vår syn på de frågor ni ställt:
 
 Vi är eniga om att den globala livsmedelsförsörjningen är en viktig del av den omställning som behövs för att nå klimat 
 målen i Parisavtalet.Enkäten innehåller ett antal förslag, som spänner från informationskrav och beteendepåverkande  
 insatser till utbudsreglering och prispåverkan genom differentierad beskattning. Vi har inte tagit ställning till vart och  
 ett av förslagen, och väljer därför att ge ett övergripande svar på enkätens olika frågor. Generellt är Moderaternas uppfat 
 tning att politiken ska vara återhållsam med att påverka konsumenters val genom att reglera pris och utbud, eller genom  
 att driva offentligt finansierade påverkanskampanjer. Sverige har med koldioxidskatten ett kraftfullt styrmedel, som sy 
 ftar till att minska användningen av fossil energi och fossila utsläpp. Vår uppfattning är att de allra flesta människor vill  
 vara med och bidra till en hållbar konsumtion, och att de företag som producerar och säljer livsmedel i många fall redan  
 arbetar aktivt med hållbarheten i sin verksamhet.

 För att produktion och transporter ska ske på ett sätt som har låg miljö- och klimatpåverkan har tillgången till fossilfri  
 energi, teknik som minskar jordbrukets miljöbelastning, transporter med mindre miljöpåverkan med mera stor betydelse.  
 Politiken bör inrikta sig på att lägga grunden för detta. Här har Moderaterna bland annat föreslagit att reglerna för att  
 testa och införa ny produktionshöjande teknik i jordbruket ska förenklas, att bygga ut möjligheterna att ladda elfordon i  
 hela landet, öka produktionen av hållbara biobränslen samt att stärka konkurrenskraften för den svenska livsmedelspro 
 duktionen så att behovet av import av varor med större miljöpåverkan minskar.

** L: Misstolkad fråga
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