
Inget parti kommer att göra 
tillräckligt för ett hållbart 
matsystem - Miljöpartiet mest 
ambitiösa
För andra året i rad tas Matbarometern fram, en enkät där alla riksdagspartier får svara på vad 
de kommer att göra för ett hållbart matsystem i framtiden. Inte på en enda punkt är partierna 
eniga, och om Miljöpartiet har svarat ja på alla nio frågor har Kristdemokraterna bara svarat ja 
på en.

Reformaten som i år tar fram barometern tillsammans med samarbetsorganisationerna WWF 
och Hjärt-Lungfonden hämtar fakta bakom frågorna ur livsmedelsstrategin som beslutats av 
hela riksdagen, av uppdrag som just nu utreds av myndigheter som Folkhälsomyndigheten och 
Livsmedelsverket, och forskning. 

–  Allt för att hjälpa väljarna att syna vad politikerna vill göra för en hållbar framtid, säger grund-
are till Reformaten Olga Grönvall Lund. Vad vi äter påverkas av så mycket, och mat är samtidigt 
en av de största riskfaktorerna för ohälsa idag - alltför mycket fokus läggs på vad konsumenten 
ska göra.

Den fråga som partierna är mest överens om i barometern är självförsörjningsgraden. 
Självförsörjningen handlar om ifall man kommer att jobba för en högre självförsörjningsgrad av 
hållbara och hälsosamma livsmedel som bygger på lokala resurser. Där svarar alla utom Liber-
alerna ja. Liberalerna tror istället mer på den globala handeln i den här frågan och att strävan 
efter självförsörjning är ett hot mot livsmedelsförsörjningen. Sverigedemokraterna vill se tekni-
kutveckling för att producera mer mat inom landet, och Kristdemokraterna väljer att nämna 
konkurrenskraftiga villkor. Moderaterna och Centerpartiet tycker att regler måste bli mindre 
komplicerade och Miljöpartiet vill istället se mer ekologiska, regenerativa och kretsloppsbase-
rade metoder. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet pekar på redan pågående satsningar som 
en väg framåt i frågan.
När det gäller hur klimat & miljö-ambitionerna i EU:s jord till bord-strategi ska vara vägledande 
för svensk jordbrukspolitik svarar Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna 
varken ja eller nej.
–  Jag blev chockad över att se att politikerna inte vill mer i de här frågorna. Några kommer att 
anstränga sig, och några får helt enkelt underkänt, kommenterar Olga Grönvall Lund.

Lanseringen av årets Matbarometer följs upp av en debattartikel, en livestream på Instagram till-
sammans med starka samhällsröster och ett event med Eldrimner och Slow Food tillsammans 
på Terra Madre Nordic den 2 september på Stora Skuggan, Djurgården.
Läs hela Matbarometern här.
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