
Vad händer om maten tar slut? 
Om sårbarheter och brister i livsmedelsförsörjningen

Bjärsjölagård den 27 juni 2017 kl 13-15.30 



PROGRAM

• Introduktion av Sven Fajersson, VD Hushållningssällskapet Skåne.

• Webbsändning på atl.nu - använd #matkris i sociala medier 

• Presentation av panelen 

• Sex perspektiv på livsmedelsförsörjning 

• Bensträckare

• Forts perspektiv 

• Avslut   

• Kl 15.30 - Kaffe



Dagens panel 
• Therese Frisell sakkunnig, Livsmedelsverket

• Annicki Oscarsson kommunalråd, Ödeshög

• Marcus H. Borgström lantbruksråd, Helsingfors

• Sven Lindgren förbundsordförande, 
Hushållningssällskapens förbund

• Anders Rolfsson ledamot, LRF Skåne

• My Sellberg doktorand, Stockholm Resilience Centre



Bilden av livsmedelsförsörjningen



Perspektiv 1: Nuläge

Therese Frisell, sakkunnig inom livsmedelsförsörjning, 
Livsmedelsverket



Sårbarheter och konsekvenser vid störningar i livsmedelsförsörjningen 
27 juni 2017

Therese Frisell



Vad är livsmedelsförsörjning?



EU?

Regeringen?

Livsmedelsbranschen?

Kommunen?

Individen?

Vem ansvarar då egentligen för att det finns 
tillräckligt med mat åt alla?

Jordbruksverket?

MSB?

Livsmedelsverket?



Planeringsutmaningar

• Försörjningsförmågan sjunker vilket innebär ökat 

importberoende 

• Det finns inga mål för nationell livsmedelsproduktion – det 

finns inte heller något lägsta nivå

• Vilka livsmedel kan anses vara strategiska för vår försörjning?

• Vilka livsmedelsföretag kan anses vara samhällsviktiga?

• Kommuner är ännu inte med i planeringen för civilt försvar

• Hemberedskapen behöver stärkas



Perspektiv 2: Vilka typer av kriser finns? 
• Sven Lindgren, förbundsordförande Hushållningssällskapens 

förbund. 



Störningar i livsmedelskedjan

1. Det saknas precisa produktionsmål för svensk livsmedelsproduktion

2. 50 % av konsumtionsvärdet är införsel eller import

3. Vid allvarlig störning i transportsystemet är maten slut i affärerna efter 
1-2 dagar

4. Vid avspärrning från omvärlden är hälften borta efter cirka 10 dygn

5. Det finns inga nationella beredskapslager – inga skafferier på någon 
samhällsnivå (saknas ofta även i privathushållen)

6. All livsmedelshantering sköts av privata aktörer – staten abdikerat

7. Det finns inte längre något civilt försvar i Sverige



• VÄPNAT ANGREPP

Angrepp från annat land. Många döda och skadade. Risk för 
strömavbrott och livsmedelsbrist. 

El och telekommunikationerna slås ut och andra centrala funktioner 
förstörs.

• KÄRNTEKNISK OLYCKA

Utsläpp av radioaktiv strålning. 

Livsmedelsproduktionen kan påverkas över lång tid.

• STORT ELAVBROTT

Allt som är beroende av el slås ut: Kranvatten, kassaapparater, 
bankomater, larm, mobiltelefoner, lås, porttelefoner, bränsle.



• STÖRNINGAR I ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER

Datatrafiken slås ut pga. kabelbrott, solstorm, isstorm, brand, 
sabotage. 

Livsmedel, läkemedel och finansiella system o. utbetalningar påverkas

• EPIDEMIER

Pandemier, epizootier och zoonoser gör att djur måste slaktas, risk 
för sjukdomar som leder tillöverlastad sjukvård

• VÄRMEBÖLJA; FÖRORENAT DRICKSVATTEN

• STÖRNINGAR I TRANSPORTSYSTEMET

Maten tar slut i butiker efter 1-2 dagar; 50 % borta efter 10-12 dagar



Vad göra? Några exempel

• HUSHÅLLENS EGENANSVAR: Informera allmänheten! 72 timmar.

• KOMMUNERNAS ANSVAR: Geografisk områdesansvar och särskilt 
ansvar för utsatta och beroende grupper

• Ge en statlig myndighet ett samlat försörjningsansvar!! 

• Lagar behöver reformeras. I samband med uppbyggnad av ett civilt 
försvar (totalförsvar) behövs bindande avtal mellan staten och privata 
aktörer avseende deras stöd till både Försvarsmakten och det civila 
samhället i händelse av höjd beredskap eller kris. Det behövs 
skafferier på alla nivåer! Beroendet av fossila bränslen måste minska!

• Höjd självförsörjningsgrad/-förmåga förutsätter lönsamma lantbruk. 
Livsmedelsstrategi + handlingsplan förenad med MÅL & RESURSER



Perspektiv 3: Hur gör Finland? 
• Marcus H. Borgström, lantbruksråd, Helsingfors. 



Självförsörjningsgrad

• Avskaffades i och med EU

• Statens förråd kördes ner;  ansvaret för utsädesbehovet till
handeln och odlarna

• Med havre och korn klarar vi oss längsta tiden, brödsäden
vete och råg svårast

• Gäller även non-food produkter som olja och elektronik. Går
gasen att lagra?



Sammandrag

• Matkedjans alla aktörer behöver lönsamhet
• Konsumentkooperationen som är ledande i detaljhandeln i Finland 

(47%), chocksänkningarna förvånar positivt men förvirrar kunden
• Begreppet billig mat är relativt
• Import garanterar inte billig mat
• Risken för matbrist ökar och och självförsörjningstänkandet kommer

tillbaka
• Den disponibla delen av inkomsten som sätts på mat avgörande
• Svar på frågan: Den inhemska maten räcker till, men den billiga

matens tid är förbi!
• Östersjökalkylator: Hållbar produktion och konsumtion genom att följa

kolavtryck eller fotspår; ökar kostnaderna



Perspektiv 4: Vad görs lokalt?  
• Annicki Oscarsson, kommunalråd i Ödeshög (KD).



Levande landsbygd





Upphandla lokalproducerade livsmedel
från ord till handling



• Politiska beslut

• Upphandlingen – var innovativa

• Samarbete

• God dialog med producenterna

• Hitta lösningar för logistiken

• Implementera i organisationen

• Utveckla vidare – sätt nya mål

Nyckelfaktorer





Perspektiv 5: Lantbrukets möjligheter?
• Anders Rolfsson, ledamot, LRF Skåne. 



Mjölkgård, 100 kor



Konsumtion av mat
50% import och 50% svenskt

idag.

Vid avskärmning
50% svensk produktion

Vid längre avskärmning,
i bästa fall,

25% svensk produktion?

Vid en avskärmning från omvärlden
- Efter 1 dygn är butikshyllorna tömda

- Centrallagren klara sig 3-8 dagar under förutsättning 
att det finns tillgång till bränsle och att logistiken fungerar



Perspektiv 6: Lantbruk & miljö – ihop?
• My Sellberg, Stockholm Resilience Centre. 







Avslut
• Reflektioner från panelen 

• Frågor från publiken 

• Var och när ses vi nästa gång? 



TACK!
Fortsätt diskussionen under #matkris

Se hela sändningen på atl.nu och Hushållningssällskapets Youtubekanal

Frågor, kommentarer? 
Anna Nilsson, tidningen Lantmannen 

Anna.nilsson@lantmannen.nu
www.lantmannen.nu 

073-644 63 53

Eller 

Jesper Broberg, Hushållningssällskapens förbund
Jesper.broberg@hushallningssallskapet.se

070-229 98 78
www.hushallningssallskapet.se


