
I februari har det gått ett år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. På
årsdagen, den 24 februari, höll talmannen ett tal under en ceremoni i riksdagen för att visa på
Sveriges stöd till Ukraina, och under den sista veckan av februari lyste östra riksdagshusets fasad i
landets färger. Regeringen är tydlig med att Sverige också fortsatt ska ge ett starkt stöd till
Ukraina. Förutom den förödande påverkan som kriget har haft för det ukrainska folket, har det
globala säkerhetsläget, ekonomin och energi- och livsmedelsförsörjningen varit starkt påverkat
under det gångna året. Det försämrade säkerhetsläget och hur försörjningstryggheten kan
stärkas är, bland andra, frågor som ska beaktas i det arbete som regeringen inlett för att
uppdatera livsmedelsstrategin. Växtbaserat Sverige representerades genom ordförande Per
Frank vid ett möte på Landsbygdsdepartementet när arbetet med Livsmedelsstrategin 2.0
startades den 7 februari. 

Aktuellt i branschen  
Landsbygdsminister Peter Kullgren ”Det är hög tid för ett ökat fokus på svenska 
livsmedel genom livsmedelsstrategin 2.0” 
Landsbygdsminister Peter Kullgren skriver i tidningen Land Lantbruk att regeringen nu inleder
arbetet med en ny och uppdaterad livsmedelsstrategi, livsmedelsstrategin 2.0. Kullgren betonade
att livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som måste fungera vid
höjd beredskap och krig. Han lyfter också fram att hans främsta fokus är att öka
konkurrenskraften inom den svenska livsmedelsproduktionen och att den nya
livsmedelsstrategin ska bidra till att öka den totala livsmedelsproduktionen, främja
svenskproducerade varor och även minska Sveriges sårbarhet vid en eventuell kris.

Regeringen tillsätter utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft 
och värna djurskyddet 
I samband med att arbetet med att uppdatera livsmedelsstrategin initierades har regeringen
även tillsatt en utredning för att stärka jordbrukets konkurrenskraft och värna djurskyddet.
Elisabeth Nilsson, tidigare landshövding i Östergötlands län och utredare av
gårdsförsäljningsutredningen, kommer att leda utredningen. Regeringen har sagt att
utredningen bland annat kommer att analysera hur de svenska djurskyddsbestämmelserna
påverkar svenska livsmedelsproducenters konkurrenskraft i förhållande till
livsmedelsproducenter i andra medlemsstater inom EU. "Syftet med utredningen är att hitta
lösningar som både kan uppfylla att värna Sveriges högt ställda krav på djurskydd och att stärka
den svenska jordbrukets konkurrenskraft gentemot andra EU-länder", säger landsbygdsminister
Peter Kullgren.
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https://www.landlantbruk.se/det-ar-dags-for-en-livsmedelsstrategi-20
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/02/regeringen-tillsatter-utredning-for-att-starka-jordbrukets-konkurrenskraft-och-varna-djurskyddet/
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Förändrade konsumentvaror till följd av prisökningar enligt undersökning
från Swedbank  
SVT presenterade Swedbanks undersökning om hur konsumenternas vanor och beteende

förändrats till följd av inflationen. "Nästan 8 av 10 har ändrat var, vad och hur mycket de

handlar och de har dragit ner på konsumtionen", säger Swedbanks privatekonom Arturo

Arques. Undersökningen som Swedbank har tagit fram gjordes i 30 butiker från fem

rikstäckande livsmedelskedjor. I artikeln lyfts det fram att var femte kvinna säger att de

handlar mindre ekologiskt än tidigare och var åttonde respondent säger sig också äta

mindre hälsosamt i dag än för ett år sedan.

IKEA vill minska klimatavtrycket genom fler växtbaserade måltider  
Ikea har minskat sitt klimatavtryck med fem procent det senaste året, genom att bland

annat satsa på förnybar energi. Den globala varuhuskedjan har även valt att satsa på fler

växtbaserade proteiner och inför 2025 har de satt upp ett mål att 50% av de viktigaste

rätterna som erbjuds i restaurangerna ska vara växtbaserade.

Upprop från frivilligorganisationer för ett mer hållbart livsmedelssystem i EU 
I ett öppet brev uppmanar 286 civilsamhällesorganisationer EU-kommissionen att följa

sina planer på att införa lagstiftning för ett mer hållbart livsmedelssystem.

Frivilligorganisationerna skriver till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen

att det bör finnas en tydlig väg för övergången till ett hållbart livsmedelssystem i EU och

att det är viktigt att ge Farm to Fork strategin en rättslig ram.
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https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/privatekonomen-dyrare-mat-har-andrat-svenskarnas-vanor
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/ikea-har-minskat-sitt-klimatavtryck-med-fem-procent-pa-bara-ett-ar/
https://www.ikea.com/se/sv/this-is-ikea/sustainable-everyday/sustainable-eating/vaextbaserat-och-gott-pub378a44c0
https://www.foodnavigator.com/Article/2023/02/13/Is-Europe-s-Farm-to-Fork-strategy-in-trouble-Political-resistance-is-threatening-to-derail-the-process


Amerikanska FDA föreslår ny vägledning för märkning och berikning av
växtbaserade livsmedel 
Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har kommit med förslag till en ny

vägledning för märkning och berikning av växtbaserade livsmedel. FDA begränsar inte

möjligheten att använda beteckningen ”milk” för växtbaserade drycker. Dock får

växtbaserade drycker endast använda beteckningen ”milk” om de uppfyller vissa

nutritionsmässiga krav, eller om de har tydlig märkning om att de inte gör det. Kraven

omfattar bl.a. magnesium och protein. FDA rekommenderar frivilliga deklarationer

(statements) om näringsinnehåll för vissa växtbaserade mjölkalternativ. Nu inleds ett

remissförfarande innan den slutliga versionen antas. 

Växtbaserat Sveriges arbete 
Styrelsemöte 9 februari  
Den 9 februari hade Växtbaserat Sverige årets första styrelsemöte. Medlemsföretagen

diskuterade årets fokusområden och aktiviteter. En prioriterad aktivitet under våren är att

ta fram en uppdaterad branschrapport.  

Debattartikel av Växtbaserat Sverige om Livsmedelsstrategin i Land Lantbruk  
Den 16 februari publicerades en debattartikel i Land Lantbruk. Debattartikeln publicerades

med anledning av landsbygdsminister Peter Kullgrens artikel i Land Landbruk om den

kommande uppdateringen av livsmedelsstrategin. I artikeln lyfts vikten av att regeringen

beaktar både livsmedelsproduktionen- och konsumtionens påverkan på klimatet i den nya

livsmedelsstrategin, och att en omställning till mer växtbaserad produktion och

konsumtion kan bidra till en väg framåt. Växtbaserat Sverige föreslår fem fokusområden för

att skapa förutsättningar för framväxten av nya livsmedelsinnovationen. Läs artikeln här. 
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https://www.fda.gov/media/165420/download
https://www.landlantbruk.se/stod-dem-som-staller-om-till-vaxtbaserat


GlobeLife seminar on 23 January 2023: "Ultra-processed foods: where
do we draw the line?"  
Uppsala Universitet och Karolinska Institutet arrangerade ett seminarium på temat “ultra-

processed foods, where do we draw the line?” Panelen bestod av Emma Patterson,

Livsmedelsverket, Dr Hanna Berhane, Addis Continental Institute of Public Health, Addis

Ababa, PhD student Redwanul Island, Uppsala Universitet. Huvudtalarna på seminariet

var Dr Filippa Juul, School of Global Public Health, New York University, Professor Rikard

Landberg, Chalmers Universitet och Dr Susanne Bryngelsson, RISE. Panelen diskuterade

bland annat ultra-processad mat enligt NOVA definitionen. Ta del av seminariet här.

Växtbaserat Sveriges fortsätter att driva och bevaka frågan gällande ultra-processade

livsmedel för att underlätta utvecklingen för växtbaserade alternativ.  

EAPF:s årsmöte den 21 februari  
Växtbaserat Sveriges kansli deltog den 21 februari på EAPF:s årsmöte. Under mötet

presenterades arbetet som organisationen drivit under 2022. Fler medlemmar har anslutit

sig till organisationen och arbetet fortsätter för att främja utvecklingen av växtbaserad

produktion- och konsumtion under 2023. Under mötet presenterades även prioriteringar

och mål för 2023. Cecilia McAleavey, från Oatly, är en del av presidiet och bevakar frågorna

även för Växtbaserat Sverige.   

Konsultation NNR  
Under februari har Växtbaserat Sverige besvarat remissen gällande D-vitamin samt

Kolhydrater. Växtbaserat Sverige har även skickat in ett remissvar till WHO gällande

”Guideline on fiscal policies to promote healthy diets”.  
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https://www.globelife.se/previous-globelife-seminars/recordings-of-globelife-seminars/


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.  Den 10 mars är sista svarsdag för kapitlet Milk and Dairy i

NNR. 

 

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
https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nordic-nutrition-recommendations-2022-nnr2022/NNR2022%20Milk%20and%20dairy%20Public%20consultation.pdf/_/attachment/inline/6b967db6-8314-4dfc-bc2c-424ea00811f6:b2b7ec34e8abe7742cb021112b9a8440edcfa470/NNR2022%20Milk%20and%20dairy%20Public%20consultation.pdf
mailto:kansliet@vaxtbaseratsverige.se%C2%A0
mailto:kansliet@vaxtbaseratsverige.se%C2%A0

