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Uppdrag att genomföra åtgärder under 2020–2025 inom ramen
för livsmedelsstrategin

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att genomföra nedan beskrivna
åtgärder under åren 2020–2025 inom ramen för livsmedelsstrategin för att
uppnå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad
livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. Uppdraget
syftar till att både utveckla pågående och inleda nya insatser inom främst de
strategiska områdena Regler och villkor samt Konsument och marknad, vilka
bl.a. har som mål att regler och villkor ska vara utformade så att de bidrar till
en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja och att konsumenterna ska
ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara
val.
Åtgärder som ska genomföras under 2020
1. Underlätta för företagen genom likvärdig kontroll

Livsmedelsverket ska vidareutveckla det arbete som pågår inom
livsmedelskontrollen för att öka likvärdigheten, utveckla bemötandefrågor
och på andra sätt underlätta för företagen. I arbetet ska ingå bl.a.
kompetenshöjande insatser, arbete för att etablera en god kontrollsed,
målgruppsanpassning av information till företag och, där det bedöms
möjligt, göra nationella anpassningar av livsmedelslagstiftningen med fokus
på små företag. Livsmedelsverket får använda 7 miljoner kronor under 2020
för genomförande av denna åtgärd.
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2. Kontroll avseende tvåskaliga blötdjur

Livsmedelsverket ska fortsätta att utföra offentlig kontroll av bakterier och
toxiner i vissa havsområden där livsmedel odlas (musslor och ostron,
N2017/02351/SUN). Livsmedelsverket får använda 6 miljoner kronor
under 2020 för genomförande av denna åtgärd.
Åtgärder som ska genomföras under 2020–2025
1. Minskat matsvinn

Livsmedelsverket ska, tillsammans med Statens jordbruksverk och
Naturvårdsverket, fortsätta arbeta i enlighet med den handlingsplan för
minskat matsvinn, ”Fler gör mer – handlingsplan för minskat matsvinn
2030”, som man gemensamt beslutat om (N2018/03968/DL). Inom ramen
för den årliga redovisningen ska myndigheterna återrapportera vilka insatser
som genomförts och redogöra för planerade åtgärder för kommande år.
Livsmedelsverket får för åtgärdens genomförande använda 6 miljoner
kronor under 2020. För åren 2021–2025 beräknas 6 miljoner kronor årligen
för åtgärden.
2. Offentliga måltider

Livsmedelsverket ska, genom sitt Kompetenscentrum för måltider inom
vård, skola och omsorg, verka för en fortsatt utveckling av offentliga
måltider (N2017/02351/SUN). Arbetet ska syfta till att främja hållbar och
hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor. Livsmedelsverket får för
åtgärdens genomförande använda 4 miljoner kronor under 2020. För
2021–2025 beräknas 4 miljoner kronor årligen för åtgärden.
3. Vidareutveckling av Nyckelhålet

Livsmedelsverket ska vidareutveckla konceptet Nyckelhålet bl.a. genom
informationsspridning om märkningen för att underlätta för alla
konsumenter att göra hälsosamma val vid köp av livsmedel
(N2017/01028/SUN). Arbetet ska ske i nära samverkan med branschen.
Livsmedelsverket ska låta en extern aktör utvärdera Nyckelhålet senast 2022.
Livsmedelsverket får för åtgärdens genomförande använda 2 miljoner
kronor under 2020. För 2021–2025 beräknas 2 miljoner kronor årligen för
åtgärden.
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4. Insatser mot livsmedelsfusk

Livsmedelsverket ska förstärka och vidareutveckla insatserna för att
motverka livsmedelsfusk bl.a. i syfte att öka konsumenternas förtroende för
redligheten i livsmedelsproduktionen. Livsmedelsverket får för åtgärdens
genomförande använda 3 miljoner kronor under 2020. För 2021–2025
beräknas 3 miljoner kronor årligen för åtgärden.
5. Utveckla arbetet med exportgodkännanden för svenska livsmedel och
jordbruksvaror

Livsmedelsverket ska fortsatt utveckla arbetet med exportgodkännanden för
svenska livsmedel och jordbruksvaror i syfte att underlätta för ökad export
(N2017/07504/JM samt N2017/06252/JM). Arbetet ska ske i nära
samverkan med branschens aktörer. Offentliga insatser inom området och
det svenska myndighetsarbetet ska matcha dels livsmedelsindustrins förmåga
att exportera, dels omvärldens behov och efterfrågan på livsmedel och
jordbruksvaror samt tillvarata de möjligheter som kommer av det svenska
EU-medlemskapet. Livsmedelsverket ska för åtgärdens genomförande
använda minst 5 miljoner kronor under 2020. För 2021–2025 beräknas
5 miljoner kronor årligen för åtgärden.
6. Finansiera verksamhet som syftar till att få svenska anläggningar
godkända för export till tredje land

Livsmedelsverket ska utveckla arbetet med exportgodkännanden av
livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som
syftar till att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land
(N2017/07504/JM samt N2017/06252/JM). Livsmedelsverket får för
åtgärdens genomförande använda 2 miljoner kronor under 2020. För
2021–2025 beräknas 2 miljoner kronor årligen för åtgärden.
7. Bidra till förenkling genom utveckling av verksamt.se

Livsmedelsverket ska utifrån sina ansvarsområden bidra med bl.a. juridisk
kompetens och kompetens rörande strategisk it- och verksamhetsutveckling i det uppdrag som lämnats till Tillväxtverket om att förenkla
genom utveckling av verksamt.se (N2019/03240/JL).
Kostnaderna för uppdraget ska belasta utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel, upptagna anslaget 1:15 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor, anslagspost 2. Stöd till företag får beviljas i enlighet med
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förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för
livsmedelsstrategin.
Livsmedelsverket ska i fråga om statligt stöd till näringslivet tillämpa
kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013
om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse eller kommissionens
förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av
artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på
stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. De uppgifter
som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens
förordningar ska utföras av Livsmedelsverket.
En redovisning av uppdragets genomförande och en bedömning av dess
effekter samt ekonomisk redovisning per åtgärd ska lämnas senast den
28 februari varje år från och med 2021 till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) och Tillväxtverket (samordnande myndighet). En
slutredovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning per åtgärd ska
lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) och Tillväxtverket senast den
28 februari 2026.
Skälen för regeringens beslut

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen En livsmedelsstrategi för Sverige – fler
jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/17:104) med övergripande
mål för livsmedelsstrategin och mål för de tre strategiska områdena Regler
och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation.
Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som
relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning
och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både
konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En
produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av
livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.
Livsmedelsstrategin har t.o.m. 2019 genomförts genom en handlingsplan
med ett antal åtgärder. Den nationella livsmedelsstrategin är långsiktig med
sikte mot 2030. Med dessa åtgärder fortsätter regeringen arbetet mot
livsmedelsstrategins mål om en ökad produktion som är hållbar och
konkurrenskraftig.
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På regeringens vägnar

Jennie Nilsson

Karin Führ Lindqvist

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Utrikesdepartementet/HI
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA och KO
Utbildningsdepartementet/ UH och GV
Miljödepartementet/KE och NM
Kulturdepartementet/CSM
Infrastrukturdepartementet/D och DF
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Kommerskollegium
länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Sveriges lantbruksuniversitet
Statens jordbruksverk
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
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