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Minnesanteckningar från möte med Livsmedelsverkets 
samverkansgrupp med ideella organisationer om hållbar 
livsmedelskonsumtion 

1. Inledning 

Kort presentation av medlemmar och aktuella frågor 

Annica hälsar alla välkomna och deltagarna presenterar sig för varandra. 

2. Ny instruktion – vad innebär det? 

Hanna Dufva berättar om Livsmedelsverkets nya instruktion med ett tydligare uppdrag att 

arbeta för en hållbar livsmedelskonsumtion. 

3. Uppdatering från arbetet med regeringsuppdraget om åtgärder för minskat intag av 

salt och energitäta näringsfattiga livsmedel 

Åsa Brugård Konde informerar arbetet med uppdraget mindre sött och salt – frivilliga 

överenskommelser om salt och socker samt förslag på åtgärder för hälsofrämjande matmiljö. 

Gruppen bjuds in att dela sina organisationers och medlemmars syn på styrmedel och 

åtgärder. 
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4. WWF:s arbete med att påverka matval och matmiljöer för unga 

Anna Richert, WWF, informerar om de olika projekt och initiativ som organisationen just nu 

driver kring ungas matmiljö:  

1. Mat inom planetens gränser – One planet city challenge. 

2. School Food 4 Change, EU projekt.  

3. Mat för en levande planet – en kurs för hållbara matval som utvecklats tillsammans med 

WWF:s ungdomsråd 

4. Bättre mat på idrottsanläggningar 

5. Hållbar matservering inom idrottsrörelsen 

Charlotte Sundvall, Riksidrottsförbundet berättar om organisationens arbete med hållbarhet 

och att mat har identifierats som ett område som är särskilt viktigt och idrottsgemensamt. De 

har lanserat webbsidan hållbar idrott. Tillsammans med WWF, SOK och Genpep genomfört 

Kampanjen bättre mat på idrottsanläggningar.  

6. Civilsamhällets öppna brev till regeringen ”Mer hållbart jordbruk stärker Sveriges 

matberedskap” 

Anna Richert, WWF, redogör för bakgrunden till brevet som kom till efter ett möte om 

Livsmedelsstrategin som landsbygdsministern bjöd in till. Inget svar har lämnats på brevet. 

7. Uppdatering av arbete som pågår inom ramen för Miljömålsrådet  

Anna-Karin Quetel, hållbarhetsstrateg GD stab berättar om syntesarbete för ett hållbart 

livsmedelssystem som den 31 maj kommer presentera de gemensamma målbilder som de 

medverkande nio myndigheterna har enats om. 

8. Regeringsuppdrag för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion 

Karin Fritz berättar om arbetet med att ta fram förslag på mål och indikatorer för en hållbar 

och hälsosam livsmedelskonsumtion. Gruppen bjuds in att ge inspel till vilket ramverk som 

målen borde anslutas till för att bli genomförbara. 

9. Matbarometern 2.0 

Olga Grönvall Lund berättar om Reformatens arbete med Matbarometern 2.0 som genomförs 

tillsammans med WWF, Hjärt & Lungfonden och Naturskyddsföreningen. Resultaten från 

enkäten som riksdagspartierna har svarat på kommer presenteras under Järvaveckan. Under 

veckan kommer Reformaten att göra dagliga liveinslag kring matmiljö. 
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10. Information från Sveriges Konsumenters arbete med valplattform och den prioriterade 

frågan hållbar livsmedelskonsumtion 

Maris Sedlenieks, Sveriges Konsumenter/SPF Seniorerna informerar om Sveriges 

Konsumenters valplattform och den partienkät som genomförts. En av de 16 frågor som 

ställts handlar om partiernas inställning till olika styrmedel. Utifrån omvärldsläget har även 

en fråga om ökade matpriser lagts till. Resultaten har ännu inte publicerats. 

11. Övriga frågor 

Gunnela Ståhle lyfter att KSLA önskar göra inspel kring beaktande av nordiska perspektiv i 

framtagandet av de nya Nordiska näringsrekommendationerna.  

Annica Sohlström lyfte frågan hur Livsmedelsverket kan fungera som ett bra stöd för alla de 

initiativ som genomförs. Som inspel lyftes vikten av att Livsmedelsverket bidrar med fakta- 

och kunskapsunderlag exempelvis med uppdaterade och regelbundet återkommande 

undersökningar om hur matvanorna ser ut i befolkningen. Önskemål finns om att RISE 

klimatdatabas blir tillgänglig för alla att använda. Andra områden som lyftes var vikten av 

samstämmig kommunikation med andra myndigheter och att bli synligare samt möjligheten 

att skapa plattformar för möten. 

Önskemål att på kommande möte ta upp hur Livsmedelsverket arbetar med kemikaliefrågan. 

12. Nästa möte 

Livsmedelsverket återkommer med förslag på tid för nästa möte under hösten 2022. 

13. Mötet avslutas 

Annica tackar deltagarna och avslutar mötet. 

Antecknat av  Justerat 

Elin Sandström  Annica Sohlström 
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