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Livsmedelsförsörjning -
Vem ansvarar för vad och 
hur ser samordningen ut?





Den försämrade säkerhetspolitiska situationen 
innebär förändrade krav på den svenska 
försvarsförmågan……… Planeringen för 
totalförsvaret bör således återupptas…... 
Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att 
förbereda Sverige för krig….. Totalförsvaret består 
av militärt och civilt försvar. 

Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 
2016–2020 (prop. 2014/15:109)



Totalförsvarsplaneringen ska utgå från en hotbild 
som innebär angrepp med landstigning och 
luftlandsättning, som inleds med fjärrstridsmedel, 
sabotagegrupper och cyberattacker 

Vad vi planera för?



Hur långa störningar ska 
vi planera för?

”Det civila försvaret bör inledningsvis planera för 
att kunna lösa uppgifter under krig i 5–10 dagar.”

Planeringen för övriga uppgifter inom det civila 
försvaret avseende skyddet av befolkningen och 
upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet bör 
dock kunna utföras under en betydligt längre tid”



Från 
arkivet



• Nationellt finns varken beredskapsplaner eller någon 
beredskapslagring  av livsmedel

• EU-medlemskapet innebär att vi inte kan ge ekonomiskt 
stöd till vår egen livsmedelsproduktion 

Vilken beredskap och lagerhållning finns för 
livsmedel vid en extra ordinär händelse/höjd 
beredskap idag?



Det är konkurrens och fri handel som ska 
lösa tillgången på livsmedel. 
Detta gäller även i händelse av höjd 
beredskap och krig.



Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara 
en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala 
livsmedelsproduktionen ökar…..
En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i 
livsmedelskedjan ska minska….

Nationell livsmedelsstrategin 
(januari 2017)



”Beredskap- och försörjningstrygghetsfrågor hanteras i 
huvudsak i det utvecklingsarbete som nu sker avseende 
samhällets krisberedskap och totalförsvar.”

Ur handlingsplanen för livsmedelsstrategin



Vad är livsmedelsförsörjning? 



3 § i Livsmedelsverkets instruktion:

…Myndigheten ska också ansvara för nationell samordning 
när det gäller kris- och beredskapsplanering av
livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen

Roll för Livsmedelsverket sedan 2010



Tolkning:
• SKAL  - samrådsgrupp för livsmedelsförsörjning
• Omvärldsbevakning – utveckling, politik, trender, media,
• Egna projekt (anslag 2:4 via MSB)
• Vara med där det händer – kunskapsutbyte
• Informerar/rapporterar till regeringen
• Stöd till Försvarsmakten

Vi har efterfrågat ett förtydligande av vårt ansvar i samband 
med återupptagandet av planeringen för civilt försvar

Hur samordnar Livsmedelsverket nationell 
kris och beredskapsplaneringen?



SKAL - samrådsgruppen för 
krisberedskapsplanering av livsmedelsförsörjning



EU?
Regeringen?

Livsmedelsbranschen?

Kommunen?

Individen?

Vem ansvarar för att det finns tillräckligt med mat åt alla?

Jordbruksverket?

MSB?

Livsmedelsverket?



• Det är de privata aktörerna som driver 
livsmedelskedjan, de är experterna

• Samhällets fokus i första hand vara att stödja de 
privata aktörernas förmåga

• Privatoffentlig samverkan, på alla nivåer, är en 
förutsättning för en fungerande 
livsmedelsberedskap

De privata livsmedelsaktörerna har en 
mycket viktig roll



Det lokala perspektivet

Vad behövs för att försörjningen ska fungera?

• Det ska gå att handla mat och det ska finnas mat i butiken (och 
det ska gå att ta sig dit) 

• De inom vård och omsorg ska ha hjälp med att få mat

• Skolbarn ska få lunch genom skolan 



• FM bygger åter egen förmåga för livsmedelsförsörjning  -
kokutrustning , inklusive produktion av dricksvatten

• FM har avtal för leveranser av livsmedel – till 
försvarsrestauranger och även till övningar i fält 

• Hemvärnet ser på alternativ försörjning – till exempel att köpa 
mat i butik (rekvisition, kort, förfogande…?) samt att använda 
befintliga storkök för att laga mat

Stöd till Försvarsmakten – hur?



• Det finns ingen självklar struktur för planeringen

• Det finns ingen färdigt tänkande om hur planeringen ska se uy

• Det talas om att lösningen ligger i avtal och den lagstiftning som 
finns för situationen med höjd beredskap

• Stort ansvar hamnar oavsett på den enskilda individen och på 
kommunerna

• Tyvärr kostar en beredskap pengar..........

Summa summarum



Mer att läsa om livsmedelsförsörjning 
• Livsmedelsförsörjning ur ett krisperspektiv
• Krishantering vid livsmedelsbrist - Seminarieövningar 

med scenario stor livsmedelsbrist
• Livsmedelsförsörjning – andra länder
• Förutsättningar för livsmedelsberedskap på kommunal 

nivå 
• Utvärdering av livsmedelsförsörjning vid branden i 

Västmanland
• Gotland utan livsmedelstransporter 

Finns på  www.slv.se

http://www.slv.se/


Mötesplats livsmedelförsörjning 
5 december 2017 i Stockholm
Program
• Livsmedelsproduktionen idag
• Förutsättningar för livsmedelsförsörjning i kris och höjd beredskap
• Livsmedelsförsörjning på lokal nivå – Utmaningar och möjligheter
• Slutsatser från projektet Gotland utan fungerande livsmedelstransporter
• Samhällsviktiga verksamheter inom livsmedelssektorn varför och hur
• Upphandling av livsmedel, även för kris och höjd beredskap? 
• Fungerande betalningssystem – utmaningar och möjligheter





Tack för uppmärksamheten!

Frågor?

Therese Frisell
therese.frisell@slv.se
018-1755586
0733-545394
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