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Ny regering, nya departementet och nya ledamöter i riksdagens utskott
Den 18 oktober tillträdde Sveriges nya regering bestående av Moderaterna,
Kristdemokraterna och Liberalerna, under ledning av Ulf Kristersson. Regeringen har ett
parlamentariskt samarbete med Sverigedemokraterna genom det s.k. Tidöavtalet.
Peter Kullgren (KD) har utsetts till ny landsbygdsminister. Han blir chef över det nya departementet
för landsbygd- och infrastruktur. Den nya regeringen
flyttar även över miljödepartementets verksamhet
till det nybildade klimat- och näringslivsdepartementet där Ebba Bush (KD), ny energi- och
näringsminister, blir departementschef. Ny klimatoch miljöminister blir Romina Pourmokhtari (L)

Under oktober har även nya ledamöter i
riksdagens utskott utsetts. I miljö-och
jordbruksutskottet blir det en delvis ny
uppställning jämfört med förra mandatperioden.
Ny ordförande blir Emma Nohrén (MP) och KjellArne Ottosson (KD) blir vice ordförande. John
Widegren blir nytt förstanamn för Moderaterna i
utskottet och ansvarar för landsbygdsfrågorna
medan Helena Storckenfeldt (M) tar över miljöoch klimatfrågorna.

Peter Kullgren (KD), landsbygdsminister.
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Växtbaserat Sveriges arbete
Konsultation NNR
I början av november kommer Växtbaserat Sverige att svara på remisserna
gällande kapitlen om vitamin B12, Zink samt Sweets and sugary foods i
översynen av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR). I slutet av
november kommer även remissen av kapitlet om processade och
ultraprocessade livsmedel att besvaras.

Dialog med andra organisationer för växtbaserat
Under oktober har Växtbaserat Sverige haft möte med danska Plantebranchen för
kunskapsutbyte och framtida samarbete. Kansliet har även haft möte med Ensa,
Svensk Mat- och miljöinformation kring samarbetsmöjligheter, samt deltagit i
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möten med EAPF kring pågående europeiska processer.

Tillväxtverkets seminarium ”Framtidsspaningar om livsmedel och
konkurrenskraft – en långsiktig hållbar och efterfrågestyrd
produktionsökning” - negativ utveckling för ekologiska livsmedel
Kansliet har också bevakat Tillväxtverkets seminarium om livsmedel och
konkurrenskraft. Där diskuterades bland annat förändringar av konsumtionstrender
och på vilka sätt hushållens pressade läge och nuvarande kris påverkar målen kring
bland annat ekologisk produktion. Livsmedel som är producerade i Sverige är enligt
undersökningen det som lockar konsumenter mest, samtidigt som efterfrågan på
ekologiskt producerade livsmedel har minskat. På grund av att priserna stiger, syns en
minskning av ekologiskt producerat livsmedel, vilket är en förändring mot
konsumenters tidigare inställning till ekologiska livsmedel. Jan Bertoft,
generalsekreterare på Sveriges konsumenter, lyfte fram att vi står inför en stor
omställning som innebär möjligheter men också problem för svenskt jordbruk. “Vi
behöver en ny livsmedelsstrategi, starkare konsumentperspektiv och folkhälsa. Vi
behöver ställa om till mer vegetabiliska proteiner”, framförde Jan Bertoft under
seminariet. Framöver handlar det inte bara om att vi ska producera mer, utan vad och
hur vi producerar.
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Växtbaserat Sverige i tidningen fri Köpenskap
Växtbaserat Sveriges ordförande Per Frank har intervjuats i tidningen fri Köpenskap. I
artikeln diskuteras mervärden och konsumenters förändrade köpbeteende som en effekt
av inflationen och ökade priser på livsmedel. I artikeln nämns en undersökning gjord av
Kantar Sifo, som bland annat visar att konsumenter väljer att konsumera mindre kött på
grund av ökade priser. I artikeln diskuteras mervärden och att varor med mervärden hotas
när priserna stiger. “Man ska inte sticka under stol med att det är tuffa tider men det gäller
hela branschen generellt. Det skiljer sig så klart åt mellan produkter men med tanke på
produktionsvolymerna som är ganska små så blir växtbaserade produkter lite premium och
i tuffa tider dras sig folk mot budgetvaror”, säger Per Frank.

Aktuellt lyfter fram den globala marknaden för köttsubstitut
Den 19 oktober hade Aktuellt ett inslag om den globala marknaden kring köttsubstitut, där
bland annat det schweiziska företaget Naturals Platform samt riskkapitalfirman Creandum
fick komma till tals. Båda företagen betonade potentialen med marknaden för
köttsubstitut, men lyfte även fram utmaningarna för konsumenterna när det kommer till
smak, konsistens och pris. Men utvecklingen går snabbt och Naturals Platforms VD tror att
den globala marknaden för köttsubstitut kommer att vara tio gånger så stor om tio år.

Exportdagen, Team Sweden Livsmedel 2022
Näringsdepartementet, Team Sweden Livsmedel och Livsmedelsföretagen bjöd den 25
oktober in till Exportdagen, med temat “En ökad livsmedelsexport i en förändrad omvärld”.
Växtbaserat Sverige var på plats och tog del av intressanta diskussioner gällande Sveriges
kommande EU-ordförandeskap, exportverksamhet och livsmedelstrender.
Livsmedelsföretagen och den nytillträdde landsbygdsminister Peter Kullgren betonade att
livsmedelsexporten är en motor för att öka produktionen, som sedan kan förbättra
konkurrenskraften och därmed stärka den svenska livsmedelsförsörjningen. Ministern
konstaterade att det behövs en uppdaterad livsmedelsstrategi. Landsbygdsministern lyfte
fram Irland och Danmark som inspiration för branschen.
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Seminarieserie: Framtidsspaningar om livsmedel och konkurrenskraft
Den 24 november arrangerar Tillväxtverket ytterligare ett seminarium med temat “Hur ökar
vi produktionen samtidigt som relevanta miljömål nås?”. Seminariet fokuserar på visionen
som handlar om livsmedelsstrategins bidrag till ökningen av livsmedelsproduktion,
samtidigt som relevanta miljömål nås.

Kommande remisser och samråd
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.
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