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Hållbar 
livsmedelskonsumtion

Med hållbar utveckling 

avses ekologisk, ekonomisk 

och social hållbarhet

Skapa ett samhälle 
som främjar bra 

matvanor för alla 
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• Lätt att välja hälsosamt och miljösmart i vardagen

• Ger lika möjligheter att äta hälsosamt och kan inspirera till bättre matvanor 

• Minimerar undernäringen i äldreomsorgen

• Miljösmart livsmedelskonsumtion

• Kontakt med småskaliga livsmedelsproducenter

• Måltiden som pedagogiskt verktyg för undervisning i hållbar utveckling

• Minskat matsvinn

• Med mera!

Agenda 2030 och offentliga måltider

Läs mer på Måltidsbloggen!

http://maltidsbloggen.se/2019/03/agenda-2030-pa-menyn-i-vard-skola-och-omsorg/


Måltidskvalitet i offentlig sektor



1. Begränsad klimatpåverkan

Potatis, spannmål, baljväxter, 

grova grönsaker

Kött från nöt och får, djurhållning, 

handelsgödsel, avskogning

4. Giftfri miljö

Lite eller inga 

växtskyddsmedel, t.ex. 

ekologiskt

Frukt mest besprutat, 

bananer, citrus, druvor7. Ingen övergödning 

Musslor

Köttproduktion, fisk- och 

skaldjursodlingar, växtodling

10. Hav i balans & levande kust 

och skärgård

Fisk från hållbara bestånd, 

hållbara fiske-/odlingsmetoder

Högt tryck på få arter, foderfisk

13. Ett rikt odlingslandskap

16. Ett rikt djur- och växtliv

Svenska naturbetesdjur

Rapsodling i Sverige

Foderodling och betesdjur 

som tränger undan regnskog,  

ocertifierad palmolja
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MATEN OCH MILJÖKVALITETSMÅLEN

Läs mer: www.livsmedelsverket.se

http://www.livsmedelsverket.se/


Höga krav på svenska livsmedel

Djurhälsa & smittskydd

Svenska uppfödare är bland de bästa i världen på 

förebyggande djurhälsovård

Antibiotikaanvändning

Användningen i Sverige är lägst i EU, minskar 

risken för antibiotikaresistens

Djurskydd

Svenska djurskyddsbestämmelserna ställer 

högre krav än EUs djurskyddslagstiftning

Växtskydd

Svenska krav för användning av 

växtskyddsmedel striktare jämfört med EU-

lagstiftningen. 

Läs mer: Svenska mervärden, Jordbruksverket

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/svenskamervarden.4.3ec93f5a1556be131d1141eb.html


Livsmedelsverkets kostråd 



• Svinnet i kök, vid servering och från tallrikar minimeras.

• Livsmedel väljs som producerats med hänsyn till miljö, djurskydd 
och social hållbarhet.

• Vildfångad fisk som köps in kommer från stabila bestånd och har 
fiskats med omsorg om miljön. 

• Andelen kött begränsas och ersätts med andra proteinrika 
livsmedel. 

• Lagringsdugliga frukter och grönsaker väljs i första hand och 
varieras efter säsong. 

• Avfall källsorteras, energiåtgång och transporter minimeras.

Miljösmarta matval

Mer mat från 
växtriket och 
mindre kött 

Välj 
miljösmarta 
alternativ

Släng inte 
maten 

Livsmedelsverket (2018), Bra måltider i skolan



Hållbart för hälsan och miljön!



Prioritera klimat och biologisk mångfald 

Klimatförändringarna och utarmningen av den 

biologiska mångfalden är två områden där det behövs 

snabba och kraftfulla insatser för att vända den 

negativa utvecklingen i miljön. 

Det offentliga behöver gå före 

Naturvårdsverket 2019

Vi behöver göra mer!



Svenskarnas konsumtion motsvarar idag 

cirka 10 ton växthusgaser per person och år, 

varav ca 2 ton från livsmedel

Parisavtalet global temperaturökningen max 

2 grader (helst 1,5)

Förutsätter ett nettoutsläpp av växthusgaser 

på högst 1 ton per person senast 2050

Klimatmålet

Svenskarnas
nuvarande

klimatpåverkan

Övrig

Kläder och skor

Boende

Transporter

Livsmedel
2050

Naturvårdsverket 2019



• Förändrad konsumtion

• Förändrad produktion

• Minskat matsvinn

EAT Lancet kommissionen

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/ 

https://eatforum.org/eat-lancet-commission/


Nordisk analys av EAT Lancet
Global

Nordisk

Nationell

Regional/ 
kommunal

Mer grönsaker, baljväxter och nötter

Mindre rött kött, animaliska proteinkällor, 

socker, salt

 Ett av många vetenskapliga underlag

 Väckarklocka att vi behöver agera nu

 Påminnelse om de verktyg vi redan har

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2019-04-03-within-reach.html

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2019-04-03-within-reach.html


Läs mer 

Livsmedelsverket.se

Naturvardsverket.se Jordbruksverket.se

Upphandlingsmyndigheten.se



Kontakt
Nationellt kompetenscentrum för 
måltider i vård, skola och omsorg

Anna-Karin Quetel

Anna-karin.quetel@slv.se

018-17 56 04

www.livsmedelsverket.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev 
om mat och hälsa och
maltidsbloggen.se

mailto:Anna-karin.quetel@slv.se

