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Li d l k tLivsmedelsverket

Alla känner matglädAlla känner matgläd
och mår bra av matoch mår bra av mat

Vi vill dela visionen med andra 

åinom livsmedelsområdet.

t  i its vision

djedje
ten.ten.

aktörer



Li d l k tLivsmedelsverket

Vi arbetar för att 
matvanor  säker matvanor, säker 
ska bli vilseledd.

Vårt arbete bedrivs enlig
omfattar även:
- dricksvatten och andr
- måltidsupplevelsen
- händelser i kris
- livsmedelskedjans mi

t  ftts syfte

 alla ska ha bra
mat och ingen mat och ingen 

gt riskanalysens principer och 

ra drycker

ljöpåverkan



Miljö dMiljöuppdrag

• Myndighet med ansvar i

• Regeringens klimatprop
för klimat-/miljöarbetet 
→ Ökad kunskap och infÖkad kunskap och inf
riktade till konsumenter

i miljömålssystemet

osition - särskilda medel 
 2009
formationsinsatser formationsinsatser 
r



G ti ål tGenerationsmålet

Det övergripande målet 
till nästa generation lämtill nästa generation läm
där de stora miljöproblem
utan att orsaka ökadeutan att orsaka ökade
hälsoproblem utanför 

Detta innebär bland ann
ö hmönstren av varor och

små miljö- och hälsop

tt

för miljöpolitiken är att 
na över ett samhälle na över ett samhälle 
men i Sverige är lösta 

e miljö- och e miljö- och 
 Sveriges gränser.

at att konsumtions-
h jä k åh tjänster orsakar så 
problem som möjligt.



16 Miljök lit t16 Miljökvalitetsm
1 Begränsad klimatpåverkan1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljöj
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgårdskärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt djur- och växtliv

ålmål





Miljösmarta matvMiljösmarta matv
I samarbete med Natu

• Vetenskapliga underlag
(näringsmässiga aspek( g g p

• Förslag till råd  remiss• Förslag till råd, remiss
konsumentgrupper 200

• Färdiga råd notifieras t

• Synpunkter från komm

val – processenval processen
urvårdsverket

g 2007-2008 
kter och miljöaspekter)j p )

 test i , test i 
08

till EU maj 2009

missionen och Rumänien



Miljösmarta matvMiljösmarta matv
I samarbete med Natu

• Omarbetade råd mars 

• Gemensamberedning p

• Regeringen drar tillbak
no embe  2010november 2010

• Information om maten
olika livsmedelsgruppe

val – processenval processen
urvårdsverket

 2010 (SLV, NV, SJV)

på Regeringskansliet

ka miljösmarta matval 

åns miljöpåverkan för 
er februari 2011



Ät b  fö  häl  Ät bra för hälsan o
• Minska köttkonsumtionen gener• Minska köttkonsumtionen gener

ut en eller par kötträtter i vecka

• Ät fisk som är fiskad eller odlad 

• Ät mer frukt och grönt som tål a
grönsaker. Välj känsliga frukter 

• Konsumera mindre av mat som
l di  h kexempel godis och snacks.

Slä  i t  t• Släng inte mat.

h iljöoch miljön
rellt  Minska köttportionerna eller bytrellt. Minska köttportionerna eller byt
an mot vegetariska alternativ. 

 på ett hållbart sätt.

att lagras, till exempel grova 
 och grönsaker efter säsong.

m inte behövs för näringens skull, till 



Tack föTack fö
intrintr

www.slv.se/

ör visat ör visat 
resseresse

/matomiljo





Till ä å ättTillvägagångssätt

AvgränsningarAvgränsningar
• Nationella miljökvalitetsmå

(näringsaspekter) utgör gr(näringsaspekter) utgör gr
• Ej hänsyn till etiska, djursk
• Ej hänsyn till mullhalt och Ej hänsyn till mullhalt och 
• Sex livsmedelsgrupper
Tillvägagångssättg g g
• Livscykelanalyser (LCA) fö

miljöpåverkan
• Statistik över konsumtion 
• Statistik över användning a

kontrollkontroll

ål och kostråd 
rundenrunden
kydds- eller rättviseaspekter
virtuellt vattenvirtuellt vatten

r att bedöma potentiell 

(mängd och ursprung)
av växtskyddsmedel och 



KöttKött

Miljöpåverkan
- utsläpp av växthusgaser pp g

(fodersmältning – nöt och få
gödsel, ändrad markanvändn

- användning av växtskyddsm
- öppna betesmarker och biolo

SlutsatserSlutsatser
- minska konsumtionen

ekologiskt- ekologiskt
- naturbete 

år, 
ning, transporter)

medel (foder)
ogisk mångfald



Fi k h k ldjFisk och skaldjur

Miljöpåverkan
- hotade bestånd
- icke-selektiva fångstmetode
- lokal övergödning

å- fossila bränslen - fiskebåtar
Slutsatser

å å å- fisk från hållbara bestånd oc
hållbart sätt (MSC, KRAV)
minska trycket på enskilda a- minska trycket på enskilda a

r

å åch fångade eller odlade på

arter  variera meraarter, variera mera



F kt  bä  ö t h Frukt, bär, grönt och 

Miljö å kMiljöpåverkan
- växthusodlade – fossila bräns
- varierande lagringsduglighetvarierande lagringsduglighet
- mycket svinn
- transporter – särskilt flyg
- användning av växtskyddsme

Slutsatser
- mer frilandsodlade- mer frilandsodlade
- mer lagringsdugliga (grova) 
- förvara rätt och köp lagomp g
- säsongsanpassat (särskilt kän
- mer transportsnålt (mindre fly

k l i kt ll  dä  i d  ä- ekologiskt eller där mindre vä
- ökat intag, särskilt ärtor, bön

 b lj ä t baljväxter

slen

edel

nsligare sorter)
ygimporterat)
ä t k dd ä täxtskydd använts
or och linser



S ål  i  h Spannmål, ris och 

Miljöpåverkan
- användning av växtskyddsmg y
- utsläpp av växthusgaser (fri

metangas – ris, mineralgöds
transporter)

Slutsatser
k l i kt ll  dä  i d  - ekologiskt eller där mindre v

använts
- variera riset med pasta  matvariera riset med pasta, mat

mathavre eller liknande
- mer transportsnåltp

 t ti potatis

medel
görande av 

sel, plöjning,

ä t k dd växtskydd 

tvete  tvete, 



M tf ttMatfett

Miljöpåverkan
- utsläpp av växthusgaser (fodpp g (

smör, ändrad markanvändni
produktionen, transporter)

- användning av växtskyddsm
- öppna betesmarker och biolo

SlutsatserSlutsatser
- mer rapsolja, och matfetter 

mindre palmolja- mindre palmolja

dersmältning-g
ng - palmolja, gödsel, energi i 

medel
ogisk mångfald

med mycket rapsolja



Mi k  ditt tMinska ditt matsv

• Släng inte mat som passerat b
lukta och smaka. Våga lita på 

• Förvara maten rätt så håller de
- Sätt in kylvaror, som färskt kött, fisk oc
k l kå °Ckylskåpstemperatur är + 4-5 °C.
- De flesta grönsaker och frukter håller lä
- Frys in mat som du vill spara länge, brays at so du spa a ä ge, b a

• Planera dina inköp och köp int
• Ta hand om rester – gör en ploTa hand om rester gör en plo

maträtt eller frys in.

iinn

bäst före-dag utan att först titta, 
dina sinnen. 
en längre – läs på förpackningen.
ch mejerivaror, i kylen så fort som möjligt. Bra

ängre om de förvaras i kylskåp.
a frystemperatur är -18 °C.a yste pe atu ä 8 C

e mer än du gör av med.
ockmåltid, använd dem i en ny ockmåltid, använd dem i en ny 


