
Svenskt ordförandeskap i EU våren 2023
Vi har gått in i ett nytt år och Sverige har sedan årsskiftet tagit över ordförandeskapet i
EU:s ministerråd för det första halvåret. För att starta igång arbetet välkomnade
regeringen EU-kommissionen till Kiruna den 12–13 januari. Under det svenska
ordförandeskapet är hållbarhet en faktor som genomsyrar agendan. Utifrån det, och
utifrån Rysslands pågående krig i Ukraina samt det försämrade säkerhetsläget så
kommer frågor kopplade till livsmedelsproduktionen och en tryggad
livsmedelsförsörjning fortsatt att stå i centrum också under 2023.  

Uppdaterad livsmedelsstrategi  
En uppdatering av den nationella livsmedelsstrategi har under 2022 varit starkt
efterfrågad då den nuvarande antogs före både pandemin och den ryska invasionen av
Ukraina. Regeringen har nu meddelat ett strategin ska uppdateras och bjudit in aktörer
från livsmedelskedjan till ett lanseringsmöte på Landsbygds- och
infrastrukturdepartementet den 7 februari med landsbygdsminister Peter Kullgren för
att diskutera prioriteringar och vägen framåt. Den uppdaterade livsmedelsstrategin
förväntas presenteras under hösten 2023. Växtbaserat Sverige är inbjuden till mötet och
ordförande Per Frank kommer att delta och representera organisationen. 

Aktuellt i branschen
EU-kommissionens offentliga samråd - hållbarhetsavtal inom jordbruket  
Den 10 jan inledde EU-kommissionen ett offentligt samråd, där alla parter som berörs
uppmanas att komma med synpunkter på kommissionens förslag till riktlinjer för hur
hållbarhetsavtal inom jordbruket ska utformas med användning av det nya undantaget
från EU:s konkurrensregler, som nyligen infördes i samband med reformen av den
gemensamma jordbrukspolitiken. Sista svarsdag är den 24 april. Målet är att riktlinjerna
ska vara klara senast den 8 december 2023.  
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https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2023-sustainable-agreements-agriculture_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_23_102
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Fler investeringar i alternativ till kött och foodtech 
I Sydsvenskan publicerades en artikel att fler investeringar sker i alternativ till kött

och foodtech, vilket har stor positiv påverkan på klimatet. Beräkningar visar att

sådana investeringar kan ge mer positiva effekter på klimatet och samhället i

stort, än vad motsvarande investeringar i elfordon gör. "En viktig trend är att vi vill

äta mer växtbaserat, att hitta andra källor till protein än kött. Där pågår

jättemycket innovation och det har varit en starkt uppåtgående trend i 5-10 år",

menar Fabian Erici, Norrsken VC, som har investerat i flera livsmedelsbolag.

Växtbaserat Sveriges arbete  
Webinarium - livsmedlens roll i klimatomställningen 
Den 12 januari anordnade Växtbaserat Sverige ett webinarium på temat

livsmedlens roll i klimatomställningen, i samband med Sveriges EU-

ordförandeskap med deltagare från politiken och branschen och drygt 40 åhörare.  

Under webinariet diskuterades från jord-till-bord strategin, Sveriges roll,

märkningsfrågor, tillväxten av växtbaserade livsmedel och vägen framåt. Panelen

var överens om att det är komplexa frågor som är en större del av en helhet på EU

nivå. Det finns ett behov i Sverige av att uppdatera livsmedelspolitiken och

livsmedelsstrategin. Panelen konstaterade även att Sveriges regering och riksdag

bör arbeta mer samspelt med EU-parlamentet. Panelen bestod av Emma Wiesner,

Europaparlamentariker för Centerpartiet, Sofia Skönnbrink, riksdagsledamot,

Miljö- och jordbruksutskottet för Socialdemokraterna, samt Cecilia McAleavey från

Växtbaserat Sverige. Webinariet kan ses här. 
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https://clipchamp.com/watch/YjJtfaQaCwP


National Plant-Based Foods Associations’ Forum 
Växtbaserat Sverige deltog den 18 januari i National Plant-based foods associations

forum, ett årligt möte mellan medlemmarna i ENSA och EAPF. Under mötet

diskuterades pågående processer, aktiviteter och positioner för

medlemsorganisationerna. Vid mötet framkom att tidsplanen för översynen av

informationsförordningen är försenad.  Enligt programmet för det svenska

ordförandeskapet kommer förslaget till översyn av informationsförordningen att

presenteras först i juni. Gällande debatten kring ultra-processade livsmedel arbetar

ENSA och EAPF för att förändra narrativet kring ultra-processade livsmedel och

inkludera växtbaserade livsmedel. I översynen av EU:s skolmjölksprogram så kommer

kommissionens förslag att presenteras under Q4 2023.  

Konsultation NNR 
Under januari har Växtbaserat Sverige besvarat remissen gällande  'Overview of food

consumption and environmental sustainability – considerations in the Nordic and

Baltic region’. Vi har även arbetar fram förslag på svar som ska skickas in i början av

februari vad gäller D-vitamin.  

Publicering av Växtbaserat Sveriges enkät till ungdomsförbunden  
I samband med valet 2022 skickade Växtbaserat Sverige ut en enkätundersökning för

att få de yngre politikernas ställningstagande gällande utsläppsminskningsmål och

ekonomiska styrmedel för produktion och konsumtion av livsmedel. Centerpartiets

ungdomsförbund (CUF), Grön ungdom, Liberalernas ungdomsförbund (LUF), och

Socialdemokraternas ungdomsförbund (SSU) deltog I undersökningen. Gemensamt för

de svarande förbunden är att samtliga anser att riksdagen bör ställa högre krav på

livsmedelsindustrin för att skapa en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion samt

att Sverige bör införa klimatmål för jordbruket, på samma sätt som Irland har gjort. Ta

del av enkäten här. 
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https://www.vaxtbaseratsverige.se/uploads/2023/01/Enkatundersokning-Vaxtbaserat-Sverige.pdf


Kommande remisser och samråd   
Medborgarpanel för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion  
Livsmedelsverket bjuder under våren in till en medborgarpanel där 70 personer ges

möjlighet att komma med förslag och tankar kring hur det kan bli lättare att äta hållbart

och hälsosamt. Idéerna från medborgarpanelen kommer sedan att utgöra ett av

underlagen till regeringsuppdraget om hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion som

Livsmedelsverket har tillsammans med Folkhälsomyndigheten sedan 2021.  

 
Möjlighet att söka marknadsföringsstöd  
Den 2 februari öppnar årets ansökningsomgång för stöd gällande marknadsföring och

informationsinsatser. Stödet ger möjlighet för branschorganisationer och

producentorganisationer att få en medfinansiering som täcker upp till 85% av kostnaden

för exempelvis utställningar eller reklamkampanjer. Delar av budgeten har öronmärkts för

projekt som fokuserar på livsmedelssäkerhet, spårbarhet, skyddade beteckningar, fokus

på hållbarhet, ekologiskt, frukt, grönt och djurvälfärd. Sista ansökningsdag är den 20 april.

För mer information se Jordbruksverkets hemsida.  
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https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/livsmedelsverket-bjuder-in-till-medborgarpanel-om-hur-vi-kan-ata-hallbart-for-halsan-och-miljon?ll=1
https://jordbruksverket.se/stod/livsmedel/marknadsforing-och-informationsinsatser


Common Organisation of Market Regulation, lagförslag gällande EU Marketing

Standards förväntas publiceras i slutet av mars 2023.  

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

Kommissionens förslag till ramförordning är att vänta under Q3 2023.    

EU-kommissionen kommer att publicera lagstiftningsförslag om översynen av FIC och

näringsprofiler tidigast i slutet av mars 2023, eller i juni.  

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 den

22 mars 2023 .   

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

näringsrekommendationer.   

 

Kommande remisser och samråd     

Nya medlemmar till Växtbaserat Sverige  
Vi i branschorganisationen är alltid öppna för nya medlemmar och välkomnar alla som

skulle vara intresserade av att vara en del av Växtbaserat Sverige att ta kontakt med

kansliet, kansliet@vaxtbaseratsverige.se .  
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K O N T A K T A  O S S
 

K A N S L I E T @ V A X T B A S E R A T S V E R I G E . S E

 

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
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
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