
Sårbarheter och konsekvenser vid 
störningar i livsmedelsförsörjningen

Välkommen att lära dig mer om svensk livsmedelsförsörjning idag och i 
framtiden. Syftet med seminariet är att öka kunskapsnivån och diskutera 
vad som kan, eller behöver göras, för att säkra att det finns livsmedel i 
händelse av externa störningar i Sverige.

Genom att bjuda in representanter från 
myndigheter, företag och organisationer 
vill vi sprida kunskap och väcka diskussion 
om vilka utmaningar och möjligheter vi står 
inför. Vem har ansvaret att det finns mat i 
Sverige, vilka risker finns – och hur vi möter 

dem. Genom forskning och kunskaper från 
nyckelpersoner i hela livsmedelskedjan 
tecknar vi kartan för den svenska livsmed-
elsförsörjningen. Konkreta exempel lyfts 
fram från Sverige och utomlands.

PROGRAM 13:00-15:30

INLEDNING
Presentation av paneldeltagare och arrangörer.

NULÄGE – var står vi idag?
Therese Frisell, sakkunnig inom livsmedelsförsörjning, Livsmedelsverket
Sven Lindgren, Hushållningssällskapet och Civilförsvarsförbundet
Marcus Borgström, lantbruksråd, Finland

LOKALA PERSPEKTIV
Annicki Oscarsson, kommunalråd (KD) Ödeshög
Anders Rolfsson, LRF Skåne

FORSKNINGSPERSPEKTIV
My Sellberg, doktorand, Stockholm Resilience Centre

AVSLUT – Vad händer nu och vem gör vad?
Sammanfattning av eftermiddagens diskussioner.
Kaffe och mingel

Läs mer om 
paneldeltagarna
på nästa sida!

Vad händer 
om maten 
tar slut?

Använd hashtaggen

#matkris 
och delta i diskussionen

på sociala medier

ATL-tv webbsänder seminariet
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Den svenska beredskapen vid händelse av 
kris har sakta monterats ner. Livsmedels-
verket har nu en samordnande roll vid kris 
och beredskapsplanering för livsmedelsför-
sörjning.  Hur ser den ut idag? Var befinner 
vi oss nu? Vilka myndigheter har vilket 
ansvar? Vilka mål finns för att hantera 
kortvariga och långvariga kriser? Vilka 
aktiviteter pågår nu?

Myndigheten för Samhällsskydd och bered-
skap, MSB, har listat ett antal kriser som 
kan drabba det svenska samhället. Åtta av 
dem påverkar livsmedelsförsörjningen och 
därmed den svenska livsmedelssäkerheten. 
Vilka är de – och hur hanterar vi dem? 
Vilka resurser finns – och borde finnas.

Therese Frisell 
sakkunnig inom 
livsmedelsförsörjning, 
Livsmedelsverket

Sven Lindgren 
Hushållningssällskapet 
och Civilförsvars-
förbundet

Hur ser beredskapen ut i Finland angående
mål, politik och försvarstänkande. Likheter 
och skillnader med Sverige. Vilka utmaningar 
finns och hur hanteras de? Hur möts impor-
ten, hur är betalningsviljan hos konsument? 
Hur ska konsumenten kunna bedöma konse-
kvenser av sina val. Vem bär ansvaret?

Marcus Borgström 
lantbruksråd, Finland

Vad kan och bör den offentliga sektorn 
göra för att stärka den svenska livsmedels-
produktionen? Hur har arbetet med den 
regionala Livsmedelsstrategin i Östergötland 
gått till. Konkreta exempel på hur Ödeshög 
arbetar för att upphandla närproducerade 
livsmedel.

Självförsörjningsgraden är under 50 procent 
– men då är inte användandet av insats-
varor medräknat. Vid ett akut tillfälle är 
lantbruket oerhört sårbart om importer av 
exempelvis växtskyddsmedel, drivmedel, 
mineralgödsel eller resevervdelar blockeras. 
Vilken strategi har Sverige om säkerheten 
inom IT och energi hotas? När en stor del 
av insatsvarorna som är nödvändiga för 
lantbruket importeras, så är en fungerande 
transportkedja en förutsättning. Då är även 
gränsen till Danmark långt borta. Om möj-
ligheter att öka den svenska produktionen 
och konkreta exempel från Skåne.

Annicki Oscarsson 
kommunalråd (KD) 
Ödeshög

Anders Rolfsson 
LRF Skåne 

Hur kan sårbarheten inom livsmedelsför-
sörjningen minskas och hur kan mat bidra 
till hållbar utveckling? Vad innebär det för 
behovet av att skapa en säker och hållbar 
livsmedelsförsörjning? Forskningen om 
resiliens belyser exempelvis hur ett 
samhällssystem kan anpassa sig, fortsätta 
utvecklas och förnyas i en föränderlig om-
värld. Konkret exempel från Eskilstuna som 
har gjort en handlingsplan tillsammans med 
kommunens näringsliv och organisationer.

My Sellberg 
doktorand, Stockholm 
Resilience Centre

Paneldeltagare
Vad händer om maten tar slut?
NULÄGE – var står vi idag? LOKALA PERSPEKTIV FORSKNINGSPERSPEKTIV

Moderator 
Anna Nilsson

chefredaktör
Lantmannen

| www.hushallningssallskapet.se
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