
Matbarometern 2.0
För en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Reformaten gör tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen och Hjärt-Lungfonden en 
Matbarometer med syftet att fråga ut varje riksdagsparti om vilka åtgärder de är beredda att föra 
fram för att alla i Sverige ska ha möjligheten till en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.  
Livsmedelsystemets betydelse för att uppnå de globala hållbarhetsmålen är central. Produktion 
och konsumtion av livsmedel är tätt sammanlänkade och vad vi väljer att producera och konsumera 
är centralt för hur vi ska klara natur- och klimatkrisen samtidigt som det finns hälsosam mat 
tillgänglig för alla. Det saknas idag tillräckligt  tydliga mål i Sverige för en hållbar och hälsosam 
konsumtion. Den svenska livsmedelsstrategin syftar till att öka produktion och konkurrenskraft i 
den svenska livsmedelskedjan “samtidigt som relevanta miljömål nås”. Det har dock hittills varit 
otydligt hur strategin bidrar till miljömålen. Livsmedelsstrategin tar heller inte tillräcklig hänsyn till 
konsumtionens påverkan på miljön, eller dess inverkan på människors hälsa, utan lägger för stort 
förtroende till att konsumenternas efterfrågan kommer styra utbudet i rätt riktning. 
 
Det  är också viktigt att komma ihåg att vi konsumenter bor och verkar i olika  matmiljöer, och 
att det är faktorer i vår matmiljö såsom utbud, pris, socio-ekonomiska förhållanden och sociala 
normer som påverkar vad vi äter. Matmiljön handlar därför om jämlikhet, och vi har idag väldigt olika 
förutsättningar för tillgång till hälsosam och hållbar mat. Maten vi äter är faktiskt en av de största 
riskfaktorerna för ohälsa och död i vårt land vilket har fått många att ställa sig frågan - är det något 
som inte stämmer med den svenska matmiljön? 
 
Tidigare regeringsuppdrag och utredningar har gjort försök att visa på vikten av en tydlig målstyrning 
för att uppnå en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion, utan att lyckas få genomslag politiskt. 
Sedan 2021 har dock Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till 
nationella mål, insatsområden och indikatorer för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. 
Uppdraget ska redovisas 2024 och den här gången måste resultaten bli användbara, politiskt antagna 
och integrerade i andra relevanta processer för att ge stöd i det nödvändiga omställningsarbetet. 
Arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion behöver stärkas för att skapa bättre och 
mer jämlika förutsättningar för god hälsa och för att möta klimat- och naturkrisen.
 
Vi tror att det är viktigt att du som medborgare kan bilda dig en uppfattning om vilken nationell 
målstyrning de olika partierna vill verka för. Därför genomför Reformaten för andra gången en 
Matbarometer, nu tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen och Hjärt- Lungfonden. Vi är fyra 
organisationer som tycker att konsumenterna behöver hjälp att välja hållbar och hälsosam mat. 
Många konsumenter har inte råd, andra har inte ork, och de flesta känner nog igen sig att det är svårt 
att veta vad man ska välja. Vi är eniga om att det behövs tydliga och resurssatta politiska styrmedel - 
men vad tycker politikerna?



Årets Matbarometer har besvarats av alla riksdagspartier och består av totalt nio frågor indelade i de 
tre kategorierna folkhälsan, klimat & miljö, samt stora beslut. Miljöpartiet har som enda parti svarat ja 
på alla nio frågor, medan Kristdemokraterna som enda parti bara svarat ja på en.

De åtta partierna är faktiskt inte överens på någon punkt. Närmast enighet är vi på frågan om 
Självförsörjningsgrad, då svarar alla utom Liberalerna att de kommer att verka för en högre 
självförsörjningsgrad av hållbara och hälsosamma livsmedel utifrån lokala resurser. Hur den ökningen 
ska gå till motiverar de sju partierna dock olika. Sverigedemokraterna vill se en teknikutveckling medan 
Kristdemokraterna väljer att nämna konkurrenskraftiga villkor. Moderaterna och Centerpartiet tycker 
att regler måste bli mindre komplicerade. Miljöpartiet vill istället se mer ekologiska, regenerativa och 
kretsloppsbaserade metoder, medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet pekar på redan pågående 
satsningar som en väg dit. Liberalerna som svarat nej tycker istället att det viktigaste för en trygg 
livsmedelsförsörjning är att den globala handeln fungerar, och att strävan för självförsörjning istället är 
ett hot mot vår livsmedelsförsörjning.

Frågan om självförsörjningsgraden enar nästan alla partier - spretigast blir det när vi istället frågar om 
de är redo att ställa sig bakom liknande satsningar på livsmedelssektorn såsom nu sker i det danska 
klimatavtalet. En historisk satsning som förbinder den danska regeringen att skapa tydliga mål och en 
nationell handlingsplan för växtbaserade livsmedel i syfte att minska klimatpåverkan från matsystemet. 
Vänsterpartiet, Centerpartiet och Moderaterna är inte redo att ställa sig bakom en liknande satsning. 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna svarar övrigt med motiveringen att djurhållning krävs 
för biologisk mångfald. Liberalerna svarar övrigt men menar i sin tur att kommersialisering och 
industrialisering bör skötas av marknaden. Socialdemokraterna svarar också övrigt men hänvisar 
istället till de inriktningsmål i livsmedelsstrategin som säger att 60 procent av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk år 2030, och att 30 procent av den svenska jordbruksmarken 
ska utgöras av ekologisk jordbruksmark år 2030. Miljöpartiet som svarar ja till satsningar liknande det 
danska klimatavtalet motiverar sitt positiva svar med att det behövs större satsningar på ekologiska och 
fossilfria brukningsmetoder än vad som finns i just nuvarande målsättningar.

Det är i kommentarerna som vi kan förstå vilken politik var parti faktiskt kommer att föra. När 
vi frågar om de kommer att verka för att klimat & miljö-ambitionerna i EU:s Jord till bordstrategi 
ska vara vägledande för svensk jordbrukspolitik svarar Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Sverigedemokraterna med övrigt, men lämnar kommentarer som istället ser väldigt mycket ut som ett 
nej. Vänsterpartiet i sin tur svarar nej till frågan om de är redo att ställa sig bakom liknande satsningar 
på livsmedelssektorn såsom nu sker i det danska klimatavtalet, fast lämnar kommentaren att de vill vill 
främja produktion och förädling av växtbaserade livsmedel. Med den motiveringen borde Vänsterpartiet 
svarat ja, då det danska klimatavtalet handlar om att skapa tydliga mål och en nationell handlingsplan 
för växtbaserade livsmedel i syfte att minska klimatpåverkan från matsystemet.
 
Om matsystemet ska få plats inom planetens gränser krävs det förändringar inom både produktion, 
matsvinn och matvanor. Men det finns inget som tyder på att det här kommer att ske spontant – politiskt 
beslutade styrmedel behövs. Matbarometern visar vilka som de olika partierna är redo att verka för.

 
Sammanfattning
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Sammanfattning

 Första delen - Folkhälsan

1 Kommer ditt parti att verka för en 
förändring av utbudet och exponeringen 

av energität och näringsfattig mat för 
konsumenterna? 

 
2Kommer ditt parti verka för insatser 

som syftar till att reglera reklam för 
ohälsosam mat? 

 
3 Vill ditt parti se insatser för att främja 

hållbara och hälsosamma matmiljöer 
i verksamheter som finansieras av 
skattemedel? 

 Andra delen - Klimat & Miljö

1Är ditt parti redo att ställa sig bakom 
liknande satsningar på livsmedelssektorn 

såsom nu sker i det danska klimatavtalet? 

2Kommer ditt parti att aktivt verka 
för att ambitionerna i EU:s Jord till 

bordstrategi ska vara vägledande för svensk 
jordbrukspolitik? 

 
3Är ditt parti redo att inom en snar framtid 

införa kraftfulla åtgärder för att göra 
livsmedelssektorn oberoende av fossila 
bränslen?

 Tredje delen - Stora beslut

1Kommer ni att verka för att mål och 
insatsområden om en hållbar och 

hälsosam livsmedelskonsumtion beslutas 
politiskt och införlivas i relevanta 
processer? 

2 Kommer ditt parti att verka för en högre 
självförsörjningsgrad av hållbara och 

hälsosamma livsmedel utifrån lokala 
resurser? 

3 Vill ditt parti verka för en uppdaterad 
livsmedelsstrategi som omfattar 

kraftfullare satsningar riktade mot 
konsumtionsledet? 
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Utbudet i matmiljön

Del 1. Folkhälsan

Utbudet av energität och näringsfattig mat, det vill säga mat som innehåller mycket socker och mättat 
fett, har ökat över tid och är lätt att få tag på. Samtidigt visar forskning att tillgängligheten behöver 
regleras för att vi ska kunna konsumera hälsosammare.

1 Kommer ditt parti att verka för en förändring av utbudet och exponeringen av energität och 
näringsfattig mat för konsumenterna? 
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Vi har inga förslag på detta område. Snarare än att reglera utbudet vill vi att samhället kraftsamlar 
för att vända utvecklingen av övervikt och fetma i Sverige genom tidiga och förebyggande insatser, 
tillsammans med insatser för att bryta det sociala stigmat kring övervikt och fetma genom ett 
generellt kunskapslyft. Vi vill att det tas fram en nationell plan för en nationell kampanj mot fetma.

Livsmedelsstrategin bidrar till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär 
en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och 
ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. I strategin ingår 
också en målsättning att öka den ekologiska och närproducerade hållbara livsmedel. 

Som liberaler tror vi inte att förbud och överreglering är rätt väg att gå. Vi vill istället fokusera på 
kunskap och tillgänglighet, så att alla individer vet hur deras matvanor påverkar dem och deras 
omvärld, samt får möjligheter bestämma över sina matvanor. Ett gott exempel är den frammarsch 
som har gjorts gällande utbudet av vegetariska, veganska och allergivänliga matvaror.

Motion och nyttig kost kan bidra till att ge immunförsvaret bästa möjliga förutsättningar att minska 
risken att bli svårt sjuk. Regeringen behöver därför utreda hur människor på ett effektivt sätt kan 
uppmuntras att äta hälsosammare, röra sig mer samt minska användning av alkohol, droger och 
tobaksrökning. Uppmuntran, möjligheter och alternativ tror vi är en bättre väg att gå än eliminering 
och förbud.

Nej, det är inget som Kristdemokraterna föreslagit. Vi vill snarare arbeta för att människor ska kunna 
göra informerade val genom att kunskapen om god mat och hälsa förmedlats i skolan.

Moderaterna föreslår att det tas fram och genomförs en nationell hälsofrämjande strategi med 
tydliga mål, prioriteringar, specifika satsningar samt metoder för hur regelbunden uppföljning 
och utvärdering ska genomföras. Det behövs ett helhetstänkande gällande hälso- och sjukvård 
och förebyggande hälsofrämjande insatser. Sundare levnadsvanor i befolkningen som helhet 
anses av bedömare kunna förebygga upp till 90 procent av hjärt-kärlsjuklighet och 30 procent av 
cancersjuklighet. 

Centerpartiet vill införa en producentavgift för socker där drycker som innehåller mycket tillsatt 
socker beläggs med en avgift. I England har ett sådant system t ex lett till att en burk Fanta i England 
innehåller en tredjedel så mycket socker som i Sverige. 
Centerpartiet ser att det är fördelaktigt att använda en redan känd märkning, som exempelvis 
nyckelhålsmärkningen, för konsumenten för att ytterligare stärka informationen om hur individen kan 
främja sin egen hälsa genom bättre kostvanor. Vi ställer oss positiva till en långsiktig satsning och 
modernisering av Nyckelhålet, i samarbete med livsmedelsbranschen.

Det behövs ett tydligare arbete för en mer hälsosam och näringsrik mat, det är inte bara en hälsofråga 
utan också en fråga om hållbart utnyttjande av resurser, miljö och klimat. Det behövs både positiva, 
främjande styrmedel, och reglerande styrmedel.
Det finns en mängd styrmedel, exempelvis mer styrning av arbetet i offentlig sektor mot mer 
upphandling av hälsosam och ekologiskt hållbar mat, och om utbudssidan.  Det handlar också om 
främjandearbete, kunskap och nudging kring maten på olika sätt. MP vill också se en folkhälsolag för 
att  tydliggöra ansvaret för att arbeta hälsofrämjande på olika nivåer.
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Marknadsföringen i matmiljön

Del 1. Folkhälsan

I det offentliga rummet exponeras vi ständigt för reklam om energität och näringsfattig mat. Och 
det handlar inte bara om typen av mat vi påverkas att äta, utan också att vi äter mer än vi behöver. 
52 procent av befolkningen lider av övervikt och fetma idag, något som beräknas kosta samhället 70 
miljarder kronor varje år1. Den näringsfattiga maten ökar risken för att drabbas av ett flertal olika 
sjukdomar och är bland de främsta orsakerna till dålig hälsa hos svenska medborgare. Dessutom kan 
man se att socioekonomiskt utsatta grupper i högre utsträckning exponeras för den typen av reklam i 
sin matmiljö, och att fetma är vanligare i den här gruppen än i resten av befolkningen2.

2 Kommer ditt parti verka för insatser som syftar till att reglera reklam för ohälsosam mat? 
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Vi vill att det görs en översyn av lagar och riktlinjer som rör marknadsföring som direkt eller indirekt 
riktas till barn. Barns matvanor påverkas i hög grad av aggressiv marknadsföring av snabbmat, godis, 
läsk och andra livsmedel med höga fett- och sockerhalter. 

Föräldrars försök och strävan att ge sina barn sunda matvanor kan motverkas av förhärligande 
av ohälsosam mat och dryck till barn, vilket bidrar till en ohälsosam livsstil. Minderåriga är mer 
påverkbara.

Vi tycker att marknadsföring av ohälsosam mat och dryck kan behöva ses över för målgrupper som 
exempelvis barn som är mindre kritiska och kan vara extra mottagliga för reklamens budskap. 
Samtidigt kan det vara subjektivt i vissa fall vad som är ohälsosam mat och dryck, vilket man behöver 
ta hänsyn till när man utformar regler kring detta.

Det är tydligt att det behövs ökad information till konsumenterna om matens innehåll. Konsumentens 
val är inte alltid helt rationella och välinformerade, som ekonomer ibland antar. T ex är barn och 
unga särskilt utsatta. För att kunna fatta välgrundade beslut är det viktigt att informationen om 
exempelvis matens näringsinnehåll utvecklas.

1Folkhälsomyndigheten. Övervikt och fetma [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2022 [citerad 2022-
05-05] Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/fu-overvikt-och-fetma
2Folkhälsomyndigheten (2021). Matmiljöns betydelse för vår hälsa. Folkhälsomyndigheten 21030. 
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Den skattefinansierade matmiljön

Del 1. Folkhälsan

Det offentliga Sverige har goda möjligheter att styra utbudet av mat i miljöer och verksamheter som 
finansieras av skattemedel så som idrottshallar, fritidsgårdar och kulturhus. Den möjligheten utnyttjas 
inte tillräckligt idag och det saknas riktlinjer för de kök som inte styrs i offentlig regi. Nationella 
riktlinjer behövs för att hjälpa offentliga aktörer att skapa hälsosamma och hållbara matmiljöer.

3 Vill ditt parti se insatser för att främja hållbara och hälsosamma matmiljöer i verksamheter som 
finansieras av skattemedel? 
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Vi har inte motionerat om några konkreta förslag, men vi ser positivt på att man inför en tydlig policy 
för att främja hållbara och hälsosamma matmiljöer i offentliga verksamheter. 

Det är inget som Kristdemokraterna tagit ställning till.

Centerpartiet vill se ett långsiktigt och framgångsrikt genomförande av livsmedelsstrategin som 
förutsätter en kraftsamling och ett fortsatt engagemang från livsmedelskedjans olika aktörer. Vi 
vill att den offentliga upphandlingen av livsmedel bättre bör styra mot samhällets ambitioner och 
motsvara den höga nivån på djurskydds- och miljöhänsynen.

För förskolebarn är god kvalitet på mat viktigt, påverkar den personliga hälsan och utvecklingen. 
Kosten bör vara näringsrik, av god kvalitet och välsmakande. Det är bra om närodlade råvaror kan 
användas, tillagning sker på plats och halvfabrikat väljs bort. Vi ser gärna att mottagningskök 
omvandlas till tillagningskök eller samverkan mellan förskole-, skol- eller seniorboendekök.

Styrdokument i regioner och kommuner styr den offentliga bespisningen (skolmatsalar o. dyl.) 
behöver bli effektivare - mer politisk detaljstyrning tror vi blir trubbigt och overksamt. Vi vill öka tiden 
för fortbildning och till att skapa kreativa näringsrika rätter. Fokus på kunskap, framförallt hos den 
unga generationen, måste öka så att individer tidigt lär sig vikten av hälsosamma matvanor.

Moderaterna vill se över och utveckla nationella ersättningssystem som uppmuntrar och stärker 
långsiktiga förebyggande hälsofrämjande insatser. Det behövs vidare tydliga mätbara mål och 
nationella riktlinjer, samt systematisk och metodisk uppföljning och utvärdering i syfte att kunna 
förbättra och utveckla. 
Moderaterna anser att myndigheter i grunden ska sköta det som de är ålagda att sköta.  Merparten av 
befolkningen är medveten om att det t.ex. är farligt att röka, sitta still för mycket och att i längden äta 
osund kost. Vi tror på ett metodiskt hälsofrämjande arbete utan pekpinnar och moralism. Det gäller 
att skapa positiva drivkrafter till ett förändrat hälsobeteende snarare än upplysningskampanjer från 
myndigheter.

Ja, MP vill att 75 % av den offentligt upphandlade maten ska vara ekologisk till år 2030. Skolmaten är 
ett bra exempel, skolmåltiden är ett pedagogiskt moment och det finns stora möjligheter att involvera 
barn och kockar i högre utsträckning i arbete kring hälsa och hållbarhet. Här finns många projekt som 
är verkliga föregångare och borde kunna skalas upp, som MatLust i Södertälje.

Den offentliga sektorn har genom sin storlek möjlighet att göra skillnad och vara pådrivande 
i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom inköpsprocesser som genomsyras av 
hållbarhetsperspektivet och cirkulär ekonomi kan miljö- och klimatpåverkan minska avsevärt. 
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En hållbar och hälsosam matproduktion

Del 2. Klimat & Miljö

En hållbar och hälsosam konsumtion kräver också att bönderna uppmuntras producera hållbar och 
hälsosam mat. Sverige gör idag långt ifrån tillräckligt på området. Hösten 2021 aviserade Danmark en 
historisk satsning motsvarande 1,68 miljarder svenska kronor på att främja växtbaserade livsmedel. 
Satsningen, som är del av ett nytt danskt klimatavtal och har stöd av alla större partier, förbinder den 
danska regeringen att skapa tydliga mål och en nationell handlingsplan för växtbaserade livsmedel i 
syfte att minska klimatpåverkan från matsystemet. Pengarna kommer gå till såväl bönder som vill odla 
växtbaserat som till produktutveckling och marknadsföring, och skapar på så sätt också långsiktiga 
förutsättningar för förändrade konsumtionsmönster i samhället. Dessutom är hälften av pengarna 
öronmärkta för ekologiska livsmedel i syfte att även stärka biologisk mångfald. När ser vi svenska 
beslutsfattare visa en liknande drivkraft och vilja till ett mer hållbart livsmedelssystem?

1  Är ditt parti redo att ställa sig bakom liknande satsningar på livsmedelssektorn såsom nu sker i det 
danska klimatavtalet?
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Vi vill främja produktion och förädling av växtbaserade livsmedel, genom exempelvis utveckling av 
nya livsmedel, nya odlingsmetoder samt stärkt produktionsstöd för växtbaserade livsmedel. I vår 
budgetmotion höjer vi anslaget för produktion av växtbaserad mat med 75 miljoner kronor jämfört 
med regeringens förslag 2022. Vi satsar även 280 miljoner mer på ekologisk produktion och biologisk 
mångfald. 

Redan i dag finns goda möjligheter att söka stöd och ersättning för ekologisk produktion 
och det pågår flera initiativ att utveckla området med växtbaserade livsmedel. I den senaste 
forskningspropositionen, som C förhandlade, lyftes den ökade efterfrågan på växtbaserade livsmedel 
särskilt fram som en trend med högt innovationsvärde och potential för minskad klimatpåverkan och 
ökad konkurrenskraft. 

Sveriges livsmedelsproduktion är redan bäst men pressad och krympande, vilket gör varje kilo 
mat som  inte importeras till en miljö- och klimatförbättring. Bidrag ges till än större miljö- och 
klimatnytta. Vi möjliggör forskning och framtagande av sorter för proteingrödor och vegetariska 
alternativ, men djurhållning är en naturlig del av svenskt jordbruk, som biodiversiteten är helt 
beroende av.

KD har ej diskuterat detta. En stor del av Sveriges jordbruksmark fungerar bäst till vall. Vi har redan 
brist på betesdjur för att hålla naturbetesmarker hävdade så att aktivt motarbeta djurhållning är inte 
positivt ur dessa två aspekter. Minskad biologisk mångfald i betesmark kan inte ersättas av ökad 
biologiska mångfald i ekologisk odling, det är inte alls samma växter och djur som gynnas.

Liberalerna anser att staten bör bidra i tidiga utvecklingsstadier både av livsmedel och ny teknik. 
Kommersialisering och industrialisering bör dock göras av marknaden. När människor i ökande grad 
efterfrågar den nya maten kommer den att bli vanligare. Det här kan dock göras på många andra sätt 
än man gör i Danmark. 
Växtbaserade livsmedel och odlat kött är en intressant utveckling med potential att minska 
livsmedelsproduktionens klimat- och miljöpåverkan men också att förändra djurhållningen i grunden.

Svensk konventionell livsmedelsproduktion är redan i dag mycket långt framme på miljöområdet, och 
med ny teknik blir den successivt ännu bättre. Vi ställer oss tveksamma till att politiskt försöka styra 
mer produktion mot ekologiskt som ofta innebär högre kostnader, och därmed sänkt konkurrenskraft 
för svensk livsmedelsproduktion. Vi vill istället stärka det svenska jordbruket, så att mer mat 
produceras i Sverige.

Ja,  det behövs betydligt större satsningar på ekologiska och fossilfria brukningsmetoder. MP 
i regeringen har också genomfört stora satsningar på växtbaserat, men det behövs ännu mer 
satsningar på svenska, hållbara vegetabilier - baljväxter, frukt, grönt och bär.

Regeringens antagna livsmedelsstrategi innehåller redan en målsättning om ökad ekologisk 
livsmedelsproduktion. Enligt detta mål ska 30 procent av jordbruksarealen brukas ekologiskt och 60 
procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av ekologiska livsmedel 2030. Utöver de 
tidigare cirka 120 miljoner kronor per år som ligger i handlingsplanen omfattar de nya satsningarna 
74 miljoner kronor.
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Från jord till bord

Del 2. Klimat & Miljö

En central del av EU:s tillväxt, klimat- och miljöstrategi för att ställa om till en modern, resurseffektiv 
och konkurrenskraftig ekonomi är den så kallade Gröna given. Det är en strategi som syftar till att 
uppnå klimatneutralitet senast till år 2050, frikoppla tillväxt från resursförbrukning och inkludera alla 
platser och människor i omställningen. Jordbruket och livsmedelssektorn är ett viktigt område för att 
förverkliga den Gröna given och en egen strategi, Jord till bordstrategin, har tagits fram för att ställa 
om EU:s livsmedelssystem mot ökad hållbarhet. Den innehåller bland annat målsättningar som 50 
procent  minskad användning av kemiska bekämpningsmedel, 50 procent minskad övergödning, och 
att arealen ekologisk odling ska öka till 25 procent. Vilket genomslag EU:s gröna giv och underliggande 
strategier får i praktiken beror på ambitionerna hos medlemsstaterna. Därför är det viktigt att den 
svenska regeringen är en stark röst för klimat och miljö på området..

2  Kommer ditt parti att aktivt verka för att ambitionerna i EU:s Jord till bordstrategi ska vara 
vägledande för svensk jordbrukspolitik? 

V
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Övr.

Övr.

Ja

Övr.

I riksdagen har vi lyft att Sverige måste stå upp för skarpare mål och åtgärder i arbetet med 
den gröna given, bl.a. genom skärpta klimatmål, förändring av EU:s jordbruksstöd för att stärka 
lokal produktion, miljöhänsyn och djurvälfärd samt att minst 50 procent av den gemensamma 
jordbrukspolitiken (GJP) bör bidra till klimatåtgärder.

Vi stödjer de övergripande ambitionerna i EU:s Jord till bordstrategi och ser en potential för att 
strategin ska kunna leda till ökad konkurrenskraft för hållbart producerade livsmedel och råvaror 
inom hela EU. I den kommande strategiska CAP-planen (2023-2027) finns stort fokus på miljö och 
klimat. Centerpartiet vill stärka den strategiska planen med ytterligare en miljard kronor per år. 

Klimat- och miljöpolitik måste vara effektiv, inte förstöra möjligheter för landsbygd och ekonomi, 
åtgärder analyseras för effekt och konsekvenser för andra värden. Det har inte gjorts med målen 
Ifrånjordtillbord. Olika åtgärder behövs i olika länder. Vi bör vara ansvarstagande och genomföra  
åtgärder som ger störst effekt oberoende av sektor, som inte skadar annat för mycket samt avstå de 
andra.

Svensk jordbrukspolitik har under decennier jobbat med frågorna och ligger därför i EU:s framkant 
gällande både bekämpningsmedel och näringsläckage. Som exempel har Jordbruksverket och 
branschen sedan 2000 drivit projektet Greppa Näringen för att minska näringsläckage. För att klara 
konkurrensen är det viktigt att Svenska lantbrukare inte pressas till stora %-minskningar från en 
redan låg nivå.

Liberalerna har länge kämpat för att minska användningen av bekämpningsmedel och mot 
övergödningen. Arbetet har gett resultat, men vi är inte klara än. Vi ser att EUs strategi ligger väl i linje 
med den politik vi sedan länge redan driver. Stora delar av strategin är bra. 
En ökad andel ekologisk odling måste alltid vägas mot hur mycket produktiviteten minskar och 
därmed jordbrukets ytanspråk ökar. Behovet är snarare att minska jorbruksarealen. Här hemma 
kantzoner, ekologiska öar och reservat för den biologiska mångfaldens skull. I andra länder måste 
trycket att exploatera mer mark minska.

Vi menar att det är viktigt att målsättningarna för jordbruket utgår från lokala förhållanden. Till 
exempel har svenskt jordbruk redan idag låg användning av växtskyddsmedel. Vi är skeptiska till att 
då föreskriva en procentuell minskning som är samma i hela EU, liksom vi är skeptiska till att sätta 
politiska mål om att en viss mängd areal ska odlas ekologiskt.

Ja, detta är den politik MP aktivt drivit på inom regeringssamarbetet, och som vi drivit sedan länge. 
Vi behöver mer av ekologiska, kretsloppsbaserade och fossilfria brukningsmetoder, med mindre 
insatsmedel, som också går hand i hand med ökad krisberedskap och motståndskraft i samhället i 
stort.

Investeringar i ny teknik inom jordbruket kan bidra till att fossila bränslen fasas ut och ersätts 
med biobränslen eller el. Regeringen har beslutat att bredda klimatklivet till att innefatta stöd till 
biogasanläggningar för elproduktion Målet är att minska utsläppen av växthusgasen metan från 
gödselhantering och att öka produktionen av förnybar el.
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Ett fossil(o)beroende jordbruk

Del 2. Klimat & Miljö

Fossila insatsvaror är inte en del av framtiden och nu blinkar alla varningslampor samtidigt: klimatkris, 
naturkris och ett icke hållbart beroende av import av drivmedel, gödsel och foder. Prischocken på 
energikrävande produktionsmedel kan skynda på processen att lämna det fossil- och import krävande 
jordbruket bakom oss.

3Är ditt parti redo att inom en snar framtid införa kraftfulla åtgärder för att göra livsmedelssektorn 
oberoende av fossila bränslen? 
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Vi vill fasa ut dieselsubventionen till jord- och skogsbruket och återinföra skatt på konstgödsel. 
Samtidigt föreslår vi också en särskild investeringspott för statligt stöd för fossilfria maskiner och 
fordon inom jordbruket, att biopremier införs inom jordbruket (som syftar till att stödja dem som 
ställer om arbetsmaskiner och fordon till fossilfria drivmedel).  

Svenska biodrivmedelsproducenter måste ges bättre villkor för att kunna öka sin produktion. 
För detta krävs en höjning av Industriklivet med 600 miljoner kronor per år under 2023–2026. Vi 
vill samtidigt snabbutreda ett system där staten kan ersätta en svensk biodrivmedelsproducent 
skillnaden mellan det pris som krävs och marknadspriset, för att öka konkurrenskraften. Vi såg till att 
lantbruk inkluderades i Klimatklivet och vill se fortsatta satsningar där. 
Motståndskraft och hållbarhet går helt hand i hand. Idag har vår svenska livsmedelsförsörjning tyvärr 
flera sårbarheter – men potentialen är stor. Centerpartiet har under våren presenterat rapportern 
”Svensk motståndskraft – Förslag för ett motståndskraftigt jordbruk och ökad svensk säkerhet under 
höjd beredskap och krig” där vi presenterar 32 reformförslag.

En längre övergångsperiod till fossilfrihet bör tillåtas, då fossilbränsledrivna produktionsfordon och 
maskiner inte kan bytas ut direkt , sektorn bör tillåtas något ökade utsläpp i syfte att gynna ökad 
svensk matproduktion, det bidrar till att minska utsläppen på global nivå. Vi möjliggör forskning för 
svenska billiga biodrivmedel. Vi får inte låsa in oss i höga kostnadslägen som leder till utslagning.

”En snar framtid” gör att vi skulle vilja ge ett Nja-svar. För KD är det viktigt att utfasningen av 
fossila bränslen går hand i hand med en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Vi behöver ge 
biodrivmedelsproduktionen långsiktiga villkor så den kan utvecklas och successivt ersätta fossil olja. 
En högre takt i Sverige kommer att resultera i nedlagda jordbruk och ökad import av mindre miljö- 
och klimatvänliga produkter.

Framtidens transporter kommer att vara elektrifierade, en utveckling vi stödjer. Vi vill bland annat se 
ökad elproduktion och snabbare utbyggnad av laddmöjligheterna för elfordon. För befintliga fordon 
och arbetsmaskiner är biodrivmedel ett bra alternativ, och därför vill vi stimulera ökad inhemsk 
produktion av dessa.

Liberalerna vill avskaffa jordbrukets skattesubventioner på fossila bränslen. Det finns goda skäl att 
stötta jordbruket men det ska inte göras baserat på hur mycket diesel man använder. Liberalerna 
vill snabbt se en övergång till fossilfri konstgödning. Det kräver storskalig produktion av vätgas från 
fossilfri el. Den produktionen kan med fördel finnas i Sverige.

Det behövs en omställning mot mer ekologiska, regenerativa och kretsloppsbaserade 
brukningsmetoder, jordbruket måste bli fossilfritt och de fossila subventionerna måste fasas ut 
omedelbart. Vi har t.ex. föreslagit ett allmänt jordbrukaravdrag istället för dieselsubventioner. 
Vi har också föreslagit en biopremie för de som tankar fossilfritt, ökat stöd så att lantbruket ska 
kunna producera sin egen energi, och att EU:s krisstöd ska riktas mot fossilfria och ekologiska 
brukningsmetoder.

Efter Rysslands invasion av Ukraina är det tydligt att Sverige och EU behöver kunna säkra sin 
egen livsmedelsproduktion även vid ansträngda förhållanden och kriser. Genom klimatklivet kan 
lantbrukare som satsar och/eller fasar ut kritiska insatsvaror som bl.a. konstgödsel och fossila 
bränslen uppmuntras och det svenska jordbruket bli fossillfritt. 
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Uppdragets genomslagskraft

Del 3. Stora beslut

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram nationella mål med indikatorer 
och insatsområden för att ge en tydlig inriktning för Sveriges arbete med hållbar och hälsosam 
livsmedelskonsumtion. Uppdraget är ett viktigt steg framåt men utan vidare åtgärder riskerar det 
att bli en skrivbordsprodukt utan slagkraft. Förslagen måste beslutas politiskt och införlivas i andra 
relevanta processer, som livsmedelsstrategin, för att koppla samman produktion och konsumtion och 
på så vis få genomslag i genomförandet. Först då finns det ett användbart ramverk att förhålla sig till 
och möjlighet att styra mot en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

1Kommer ni att verka för att mål och insatsområden om en hållbar och hälsosam 
livsmedelskonsumtion beslutas politiskt och införlivas i relevanta processer? 
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Övr.

Ja

Vi vill ha en handlingsplan för att minska klimat- och miljöpåverkan från hela livsmedelskedjan. 

I Januariavtalet var Centerpartiet med och lanserade en ny handlingsplan för den nationella 
livsmedelsstrategin med sikte mot 2030. I handlingsplanen finns det en särskild satsning på hälsa 
där Livsmedelverket fick i uppdrag att stötta utvecklingen av hälsosammalivsmedel och matvanor. 
Ett myndighetsuppdrag för att främja bra matvanor och fysisk aktivitet är också en viktig åtgärd.

Hållbarhet är redan inbyggt i Livsmedelsstrategin och i många andra sammanhang och genomsyrar 
redan politiken. Hållbarhet innehåller f.n. tre dimensioner: ekonomi, miljö och social dimension. De 
måste vara i balans. Vi tror inte på alltför hård styrning av medborgare och näring. Medborgarnas 
frihet och personliga ansvar för sin egen situation är viktiga värden.

Vi har inte sett resultatet av myndigheternas uppdrag ännu, och kommer att ta ställning till 
eventuella förslag då de presenteras. Generellt är dock vår uppfattning att politiken ska vara 
återhållsam med att påverka konsumenters val.

Vi ser ingen poäng i att utredningar görs för att sedan samla damm i en byrålåda någonstans. 
Uppföljning är A och O för att göra politik till en realitet, och både hållbarhet och hälsa ska vägas in i 
alla relevanta beslut.

Miljöpartiet har bl.a. lagt förslag om att revidera livsmedelsstrategin, för att tydligt utgå från 
miljömålen, klimatnytta, motståndskraft och hälsa, med tydlig integrering av konsument- och 
producentperspektiv.

Vi arbetar långsiktigt för att stärka den svenska livsmedelskedjan i linje med livsmedelsstrategin. 
Vi gör det via stora satsningar inte minst inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Vi har i vår har 
visat att vi står upp för det svenska jordbruket genom att avisera två exceptionella stödpaket för att 
stötta jordbruket i tider av kris.  

KD Övr. Det är inget som Kristdemokraterna tagit ställning till.
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Självförsörjning utifrån lokala resurser

Del 3. Stora beslut

Såväl coronapandemin som pågående kostnads- och säkerhetskris har synliggjort sårbarheterna i 
ett matsystem med låg självförsörjningsgrad och stort beroende av importerade insatsvaror. Idag så 
importeras i snitt varannan tugga av den mat vi äter. Men det är inte bara mat vi importerar. Om hänsyn 
också tas till de importerade insatsvaror som lantbruket behöver i form av bränsle, konstgödsel, 
växtskyddsmedel och utsäde så är Sveriges matberedskap idag mycket låg. Konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel driver dessutom både klimatpåverkan, övergödning och förlust av biologisk 
mångfald så det finns en stark koppling mellan ökad självförsörjning, minskad miljöpåverkan och 
robusthet mot framtida kriser.

2Kommer ditt parti att verka för en högre självförsörjningsgrad av hållbara och hälsosamma 
livsmedel utifrån lokala resurser? 
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Centerpartiet vill öka den inhemska matproduktionen och samtidigt stärka motståndskraften 
inom jordbruket. En grundförutsättning är att vi har livskraftiga lantbruksföretag som är lönsamma 
och som tror på framtiden. Med sänkta kostnader och minskat regelkrångel kan företagens 
konkurrenskraft stärkas. Vi vill även minska jordbrukets beroende av fossil energi samt bli ännu 
bättre på att hushålla mer med våra naturresurser.    

Ökad lönsamhet i svensk livsmedelsproduktion skulle ge större möjligheter för små och stora 
producenter. Deras ökade betalningsförmåga tillsammans med teknikutveckling möjliggör även 
alternativa insatsmedel, såsom framtagning av gödningsmedel i Sverige och säker återvinning av 
näringsämnen från avloppsslam samt inhemska biobränslen.

För att öka självförsörjningsgraden måste svenskt jordbruk blir mer konkurrenskraftigt genom sänkta 
skatter och avgifter och färre regler. Offentliga upphandlingar bör ställa krav som motsvarar svenska 
regler kring djurhållning, så att de inte blir till nackdel för svenska producenter. Vi vill även att 
försörjningssäkerheten stärks för konstgödsel, utsäde och växtskyddsmedel. 

KD vill öka den svenska livsmedelsproduktionen genom bl.a. konkurrenskraftiga villkor. Vi vill 
öka beredskapslagring av både jordbrukets och livsmedelsindustrins insatsvaror för att även i 
krishändelse kunna hålla igång produktionen.

Det viktigaste för en trygg livsmedelsförsörjning är att den globala handeln fungerar. Den har gjort 
att störningar i produktionen regional, t.ex. på grund av ogynnsamt väder, inte längre orsakar svält. 
Störningarna ger knappt ens högre priser. Det stora hotet mot vår livsmedelsförsörjning är att andra 
länder börjar agera protektionistiskt. Vi ska vara mycket försiktiga med att trigga en sådan utveckling.

Ja, det är MP:s politik. Vi behöver öka självförsörjningsgraden både av livsmedel och insatsvaror till 
jordbruket, öka produktionen av hållbara livsmedel, jobba cirkulärt, fossilfritt och giftfritt, och sluta 
kretsloppen. Det förutsätter mer ekologiska, regenerativa och kretsloppsbaserade metoder, mer 
regionala kretslopp, levande jordbruk i hela landet, att de små och mellanstora jordbruken värnas, 
och ökad regional försörjning. Vi vill att minst 50% av jordbruksmarken ska vara ekologisk till 2030.

Rysslands invasion av Ukraina har visat vikten av svensk livsmedelsförsörjning och av att bryta 
osunda beroenden. Därför är möjligheter till inhemsk produktion av bioenergi och gödningsmedel 
särskilt viktig och omställningen till ett fossilfritt jordbruk viktigare än någonsin. Här har vi gjort 
satsningar via Klimatklivet, men mer kommer krävas framåt.   

Vi anser att självförsörjningen av livsmedel bör värnas och på sikt öka genom utökat stöd samt 
styrmedel för hållbar produktion inom jordbruket. Vi har redan bl.a. föreslagit att Sverige ska som mål 
att ha en självförsörjningsgrad på livsmedel på 80 procent samt att det ska genomföras försök med 
regionala center för fossilfritt producerade beredskapslivsmedel.  
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En uppdaterad livsmedelsstrategi

Del 3. Stora beslut

Matsystemet behöver förändras i grunden och för att åstadkomma det krävs politiska beslut! 
Forskning från SLU och Stockholm Resilience Centre3 visar att medelsvenskens kost överskrider de 
planetära gränserna för växthusgasutsläpp, användning av åkermark, kväve- och fosfortillförsel samt 
påverkan på biologisk mångfald. Men medan miljöpåverkan från det vi producerar i stor utsträckning 
styrs av vad och hur vi konsumerar så är det övergripande målet för livsmedelsstrategin begränsat 
till ökning av “den totala livsmedelsproduktionen [...], samtidigt som relevanta miljömål nås”. Det 
strategiska området för konsument och marknad behöver alltså förtydligas och stärkas avsevärt i 
syfte att också främja en mer hållbar och hälsosam konsumtion av livsmedel.

3Vill ditt parti verka för en uppdaterad livsmedelsstrategi som omfattar kraftfullare satsningar 
riktade mot konsumtionsledet? 

MP

V

C

SD

M

KD

L

Ja

Ja

Ja

Övr.

Nej

Övr.

Övr.

Centerpartiet ser ett behov av att uppdatera livsmedelsstrategin utifrån ett förändrat omvärldsläge. 
Vid en sådan uppdatering måste mer fokus läggas på omställning till en mer motståndskraftig 
livsmedelskedja. Det handlar dels om ökat fokus på att minska primärproduktionens beroende av t ex 
fossila bränslen men även att såväl den privata som offentliga konsumtionen måste bli mer hållbar 
och mindre sårbar.  

Svenskarna ska uppmuntras att äta hälsosamt och miljövänligt, men valfrihet, inte tvång, är viktigt. 
En uppdatering av Livsmedelsstrategin kan behövas. Man kan gärna se över konsumtionsledet men 
bör även se över produktionsaspekter, hittills har resultatet för produktionen varit mycket litet. 
Kanske kan det kopplas samman, eftersom mer konsumtion av svenska livsmedel skulle vara bra för 
miljön.

Generellt är vår uppfattning att politiken ska vara återhållsam med att påverka konsumenters val 
genom att reglera utbud eller driva påverkanskampanjer. Vi menar dock att miljöpåverkan från svensk 
livsmedelskonsumtion går att påverka genom att öka andelen mat som produceras i Sverige, där 
produktionens miljöpåverkan är relativt låg.

KD anser att livsmedelsstrategins förverkligande har misslyckats fullständigt när det kommer 
till bondens vardag. Vi har ett antal åtgärder för att nå de nuvarande målen men har ej diskuterat 
förslaget i frågan så svaret får bli NJA.

Liberalerna har länge drivit för att stärka konsumenträtten genom bättre och mer lättillgänglig 
information om näringsinnehåll i matvaror, så att alla kan fatta välgrundade beslut. Detta gäller såväl 
hälsoaspekter som miljöpåverkan genom framställande samt transport av matvaror och ingredienser. 
Vi har inte gått ut med skarpa förslag om en uppdaterad livsmedelsstrategi men följer noggrant 
debatten.

Ja, MP har föreslagit att livsmedelsstrategin revideras och tydligt tar sin utgångspunkt i att de 
svenska miljömålen ska uppfyllas. Det är helt centralt för att åstadkomma en ekologiskt hållbar 
livsmedelsproduktion och konsumtion.

Vi är för åtgärder och mål som minskar konsumtionens påverkan på miljö- och klimat. Ansvaret 
för detta ligger inte på individen, politiken har ansvar att ge människor möjligheter till hållbara 
alternativ och att de med högst inkomster/kapital bidrar mer till omställningen. Vi vill minska 
köttkonsumtionen, och anta handlingsplan för hur klimat- och miljöpåverkan av livsmedelskedjan 
ska minskas samt stödja det offentliga till ökad vegetarisk kost.

S Nej

3Moberg, E., Karlsson Potter, H., Wood, A., Hansson, P-A., Röös, E. (2020). “Benchmarking the Swedish Diet 
Relative to Global and National Environmental Targets—Identification of Indicator Limitations and Data Gaps.” 
Sustainability12(4): 1407.
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