
HUR SÅRBAR ÄR 

SVENSK 

LIVSMEDELSFÖRSÖ

RJNING?



Klimatförändringar och naturkatastrofer

• Stormen Gudrun, Per

• Översvämningar

• Vattenbrist på Öland och Gotland

• Skogsbranden i Västmanland 



Försämrat säkerhetspolitiskt läge

• EU - Brexit

• Fler populistiska och nationalistiska politiska 

krafter runt om i EU

• Amerikanska presidentvalet

• Handelsavtal 

• Ryssland



Ryska säkerhetsstrategin 

godkändes av presidenten 31 

december 2015
• Mest västfientliga sedan 1997

• Landets försvar är det främsta nationella intresset i strategin –
inte demokratin och civilsamhället   

• Stärkt mobiliseringsberedskap och civilt försvar

• Kärnvapnens roll 

• Stå emot hotet från väst viktigare än ekonomi

• Statens ekonomi utmålas som krigsekonomi

• Åtgärder för att bli självförsörjande på livsmedel

• Ryska moraliska värderingar specificeras              



Livsmedelsförsörjning idag

• Sverige är ett importberoende land av livsmedel

• Självförsörjningsgrad runt 45 %

• Minskade åkerarealer. På 100 år har arealen 
minskat från 3,7 miljoner ha till 2,5 miljoner ha

• Minskat antal lantbrukare. Fler lägger ner sina 
jordbruk

• Mjölkkris. Mindre än 4000 mjölkbönder



Sverige har lägst 

självförsörjningsgrad inom EU

• Vår livsmedelsproduktion har minskat med en 
tredjedel på några decennier. 

• Sverige ett av de länder inom EU med lägst 
självförsörjningsgrad.

• Finland har en självförsörjningsgrad på 80 %



Beredskapsläget idag

• I och med jordbruksbeslutet 1990 övergav vi både 
produktionsmål och kravet på en nationell 
försörjningsberedskap

• 2002 upphävdes beredskapsförordningen vilket 
innebar att ingen myndighet hade direkt ansvar för 
livsmedelsförsörjningen.   

• EU har inga beredskapslager i form av livsmedel 
eller insatsvaror.  



Ökad sårbarhet

• Ingen nationell försörjningsberedskap. 
Beredskapslager har avvecklats

• Inga produktionsmål

• Centraliserade verksamheter. Svårt att få ut 
livsmedel till hela landet utan drivmedel

• Antalet jordbruk har minskat 

• Ingen statlig myndighet med samlat 
försörjningsansvar



Individens ansvar vid kris

• 72 timmars ansvar att klara sig med mat 

• Barn, gamla, sjuka och personer med 

funktionsnedsättning får hjälp. 

• Efter dessa 72 timmar finns ingen tydlig 

ansvarsfördelning



Hur länge räcker maten?

• Stor brist på livsmedel efter 10-12 dagar, om 
Sverige isoleras

• Enskilda hushålls mat beräknas räcka i tre dagar 

• Kollapsar transportsystemet skulle butikerna vara 
tomma efter några dygn. Livsmedelsbutiker har 
inga egna lager. Förlitar sig på leveranser.

• Centrallager räcker mellan 3- 8 dagar. 



grundförutsättningar

• Elsäkerhet

• Tillgången till mineralgödsel och dieselolja

• Vattenförsörjning 

• Reservdelar  



Centerpartiet om beredskap

• Det behövs en offensiv livsmedelsstrategi som kraftigt ökar 
livsmedelsproduktionen i Sverige, vilket också minskar rikets 
sårbarhet.

• En livsmedelsstrategi måste innebära en tydlig skillnad för 
svenskt lantbruk och innehålla försörjningsberedskap. 

• Stärkt konkurrenskraft

• Översyn av beredskap för livsmedelsförsörjning som bland 
annat tar hänsyn till andelen värdefull odlingsbar åkermark. 



totalförsvarsplanering
• Återupptas efter 20 år

• Behov av en tydlig beredskap och strategi för 
den svenska livsmedelsförsörjningen vid 
naturkatastrofer eller stängda gränser

• Frågan om livsmedelsförsörjningen måste bli 
en viktig parameter i civilförsvarsplaneringen

• Svensk livsmedelsförsörjning bedöms lika 
sårbar som på 30-talet




