
Det politiska läget efter valet  
Den 11 september hölls de allmänna valen till riksdag, kommun och region och det var med
spänning vi kunde följa rösträkningen de efterföljande dagarna. Trots att
Socialdemokraterna fick flest röster (30,33%) så har de tillsammans med de tänkta
samarbetspartierna inte majoritet i riksdagen, vilket däremot de fyra oppositionspartierna
har (176 mandat mot 173). Ulf Kristersson (M) har därför fått i uppdrag av talmannen att
sondera möjligheterna att bilda regering. Han ska rapportera till Talmannen senast den 12
oktober. Just nu pågår förhandlingar mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna
och Sverigedemokraterna. Förhandlingarna har inte bara handlat om regeringsbildningen
utan även omfattat val av talman samt fördelning av presidieposter i riksdagen. Andreas
Norlén (M) är enhälligt omvald till riksdagens talman och de förhandlande partierna har
meddelat att SD kommer att få 8 (4 ordförande och 4 vice ordförande) av de 16
presidieposterna som tillfaller M, KD, L och SD.  
Det är inte klart vilka områden som regeringsunderlaget kommer omfatta, och inte heller
vilka partier som kommer att finnas i Kristerssons potentiella regering. Med tanke på det
antal presidieposter i utskotten som SD har fått, så lär SD inte ingå i regeringen. Om det blir
en koalitionsregering bestående av två eller tre partier återstår att se. Tobias Andersson,
Sverigedemokraterna, kommer att bli ordförande i näringsutskottet och Fredrik Malm blir
ordförande  i utbildningsutskottet. Emma Nohren, MP, blir ordförande i miljö- och
jordbruksutskottet och Kjell-Arne Ottosson (KD) blir vice ordförande.  

 
Livsmedelsfrågor fortfarande politiskt högaktuella  
Livsmedelsfrågorna fortsätter att vara högaktuella. Det är fortsatt många röster från
Livsmedelsindustrin om effekterna av de höga elpriserna och den stegrande inflationen på
produktion och konsumentefterfrågan. Den kraftigt ökade inflationen och höstens
kommande elpriser kommer att fortsätta att prägla det politiska samtalet samt sätta press
på den kommande regeringen att presentera åtgärder för att stötta konsumenter och
företag. TV4 har genomfört en enkät som visar hur Sveriges kommuner skär ner på kött i de
offentliga måltiderna för att hantera de ökade kostnaderna för livsmedel. Växtbaserat
Sverige har sedan länge lyft frågan om de offentliga måltidernas roll i omställningen till
ökad konsumtion av växtbaserad mat och dryck, men då ur ett folkhälso-, miljö- och
klimatperspektiv. 
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https://www.tv4.se/artikel/7xOE2qvHyCcdiAYjxY4z5o/skenande-matkostnader-da-drar-skolorna-ner-pa-koettet
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Höstens första styrelsemöte  
Den 20 september hölls höstens första styrelsemöte.  Vid mötet diskuterades

kommande aktiviteter och fokus för Växtbaserat Sveriges utåtriktade aktiviteter

framåt. Kansliet ska bland annat presentera två förslag på större utåtriktade

aktiviteter som styrelsen sedan får ta ställning till.   

  

Möte med Danks Vegetarisk Initiativ och WWF  
Kansliet har tillsammans med Per haft ett möte med den danska organisationen

Plantebranchen och representanter för Dansk Vegetarisk Initiaitv samt WWF och fått

en presentation av det danska initiativet för att underlätta omställning för

primärproduktionen till mer växtbaserad produktion.   

 

Ny varningsmärkning av ohälsosamma livsmedel i Argentina  
Vetenskapsradion har haft ett inslag om Argentina som har infört en ny lag som

kräver att livsmedel som anses ohälsosamma märks med svarta varningstrianglar. Det

handlar bland annat om flingor, s.k. ultraprocessad mat och läsk. Enligt inslaget finns

studier från andra länder, bland annat Chile, där liknande system har införts som visar

att det har påverkan på konsumtionen, då den minskat, och produktionen, då flera

företag har ändrat innehållet i sina produkter.  

 

Stockeld Dreamery uppmärksammas i SVT – Vägen till framgång  
I SVT:s nya programserie Vägen till framgång får man följa fyra, stora, svenska

entreprenörer som berättar om hur de har gjort för att lyckas och avslöjar sina bästa

framgångstips. Det första avsnittet lyfte fram en utav Växtbaserat Sveriges

medlemmar Stockeld Dreamery, som grundades av Sorosh Tavakoli. I programmet får

man höra om Soroshs resa från grundandet av företaget Videoplaza till satsningen på

vegansk ost. För er som har missat avsnittet om företaget som vill bidra till att

förändra världen genom att tillverka vegansk ost med samma goda smak som de

animaliska mejeriprodukterna, men med mindre avtryck på klimatet, kan ni se det

här.  
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https://vegetarisk.dk/wp-content/uploads/2021/11/plantebaserede-foedevarer-2.pdf
https://rgo.dk/wp-content/uploads/fra-foder-til-foede.pdf
https://vegetarisk.dk/planteproteiner/
https://plantebaseretvidenscenter.dk/
https://sverigesradio.se/artikel/ny-lag-kraver-markning-av-ohalsosam-mat
https://www.svtplay.se/video/36535403/vagen-till-framgang/vagen-till-framgang-sasong-1-avsnitt-1?info=visa


Team Sweden Livsmedel den 25 oktober 2022 
Näringsdepartementet bjuder in till exportdag med Team Sweden Livsmedel den 25

oktober för att diskutera utmaningar och möjligheter i en orolig omvärld. Det kommer

även att bli nedslag kring sex olika marknader som redovisar trender och möjligheter för

svenska livsmedelsföretag att växa. Efter programmet blir bjuder bransch- och

Livsmedelsföretagen in till ett exportmingel på restaurang TAK. Anmäl görs till Lidia H

Strömberg, lidia.h-stromberg@regeringskansliet.se och sker senast den 20 oktober.  

Seminarium: hur kriser hjälper oss att snabbt ställa om mot ett hållbart
matsystem  

Medlemsvärvning  
Vi behöver bli fler i Växtbaserat Sverige och kansliet tar gärna emot tips från er

medlemmar för att komma i kontakt med potentiella nya medlemsföretag. Skicka in era

tips till kansliet så tar vi kontakterna vidare därefter. 

 
Uppdaterad hemsida
Under september har Växtbaserat Sveriges hemsida uppdateras. Gå gärna in och ta en titt. 

 

 

 

S E P T E M B E R  2 0 2 2

mailto:lidia.h-stromberg@regeringskansliet.se
https://innovationsveckan.nu/program/hur-kriser-hjalper-oss-att-snabbt-stalla-om-mot-ett-hallbart-matsystem/
https://www.vaxtbaseratsverige.se/


Agricultural Promotion, lagförslag för översynen av Agricultural Promotion väntades

till slutet av juni 2022. Men förslaget är försenat och ska publiceras efter

sommaruppehållet.  

Common Organisation of Market Regulation, lagförslag gällande EU Marketing

Standards förväntas publiceras i Q4 2022. 

EU Framework for Sustainable Food Systems, Sista svarsdag var den 21 juli, 2022.

Kommissionens förslag till ramförordning är att vänta under Q4 2023.   

EU-kommissionen kommer att publicera lagstiftningsförslag om översynen av FIC

och näringsprofiler under Q4 2022. 

EU-kommissionen förväntas presentera lagförslag om EU:s hållbara

jordbrukssystem, skolmjölksstöd och offentlig upphandling under Q4 2023.  

EU-kommissionen förväntas presentera lagstiftningsförslag om gröna påståenden

30 november 2022.  

Kansliet har lämnat kommentarer på flera delar av kapitlen i förslagen till nya

Nordiska näringsrekommendationer.  

Kommande remisser och samråd  
 

 

Växtbaserat Sveriges besvarade remisser och samråd finns uppladdade i styrelsens

teamsyta. 

Tveka inte att meddela kansliet om någon av er skulle sakna åtkomst till teamsytan. 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-EUs-jordbruks-och-livsmedelsprodukter-oversyn-av-strategin-for-saljframjande-atgarder-i-och-utanfor-EU_sv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en&data=05%7C01%7Ckarin.pousard%40rudpedersen.com%7Ceebdc42bf2ec419fbda308da3896e036%7C1143c8e398ed48a4b9b6453dc5b174cb%7C1%7C0%7C637884517891769709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P3IR1fc8Tr7y9Tv30tG7XLHo9yjoiuxWqj8mml2h62g%3D&reserved=0

