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Det här vill Civilförsvarsförbundet: 

Livsmedelsstrategi och försörjningsberedskap för kris 

Oroande utveckling av svensk försörjningsberedskap 

Svensk jordbruksproduktion har sedan EU-inträdet 1995 sjunkit drastiskt. Särskilt hårt har kon-
kurrensen slagit mot mjölk- och animalieproduktionen i Sveriges skogs- och mellanbygder. I hela 
landet finns idag (2015) endast 3 200 mjölkbönder (i hela Härjedalen endast en mjölkbonde) och 
många av dem står inför konkurshot.  

Det handlar inte bara om mjölk. Tvingas ännu fler att avveckla sin verksamhet påverkas inte bara 
mjölkproduktionen utan också miljön och landskapsbilden och vår försörjningsberedskap. För-
svinner landsbygdens basnäring så förändras också i grunden landsbygdens framtida ut-
vecklingsmöjligheter.  

I takt med att produktionen av egna livsmedel minskar har också försörjningsberedskapen av-
vecklats – två åtgärder som båda ökat samhällets sårbarhet vad gäller tillgången på mat i händelse 
av kris. I boken Beredskap i kris. Om livsmedelsstrategi och försörjning författad av Susanne Gäre & 
Gunnar Lyckhage utgiven av Civilförsvarsförbundet och Svenska Blå Stjärnan beskrivs ingående 
hur avvecklingen av svensk beredskapslagring gått till. De skildrar också hur Sverige gått sin egen 
väg. Andra EU-länder, särskilt Finland men också England och Frankrike, för en långt mer an-
svarsfull politik. Särskilt Finland är intressant att jämföra oss med. I boken nämns en rad exempel 
på åtgärder som kan och bör vidtas för att stärka den svenska försörjningsförmågan. Sverige har 
trots allt med sina fina klimatförutsättningar och en god tillgång på mark och vatten stora möjlig-
heter för större produktion av jordbruks- och trädgårdsprodukter.  

Politiska beslut har dock hittills gått i motsatt riktning. 

1993 års beredskapsförordning (SFS 1993:242) upphävdes den 1 juli 2002. Sedan dess har det inte 
funnits någon myndighet som har ett speciellt ansvar för livsmedelsförsörjning och inga systema-
tiska och regelbundna studier av livsmedelsförsörjningen i ett krisberedskapsperspektiv genom-
fördes.  

På initiativ av Livsmedelsverket fick myndigheten år 2010 regeringens uppdrag att göra studier av 
risker och sårbarheter. Dock inskränker sig Livsmedelsverkets ansvar till ledet efter produk-
tionen, dvs. distributionen av mat och andra förnödenheter, utan anknytning till frågan om 
svensk livsmedelsproduktion. 2011 kom verkets första rapport ”Livsmedelsförsörjning i ett kris-
perspektiv”. Livsmedelsverket konstaterade att cirka 50 procent av de livsmedel som konsumeras 
har sitt ursprung i utlandet.  

Dagsläget 

 Det finns inget produktionsmål för svenskt jordbruk. 

 Vi är självförsörjande på spannmål, men produktionen av mjölk, griskött och nötkött har 
sjunkit till mellan 40 och 60 procent. Varannan tugga är importerad. 

 Det finns inte längre några beredskapslager sedan inträdet i EU. Inte heller EU har några 
beredskapslager. 

 



 
 

 Det finns ingen statlig myndighet med ett samlat försörjningsansvar. De resultatmål som 
MSB har tagit fram har inte godkänts av regeringen. 

 Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.  

 Om landet isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel borta efter 10-12 dagar - även om 
transportsystemet skulle vara intakt. 

Av Livsmedelsverkets rapport framgår den höga sårbarheten på kort sikt. En viss lagerhållning 
finns i alla delar av livsmedelskedjan. Men den är kort. De enskilda hushållens livsmedelslager 
beräknas räcka i tre-tolv dagar. Dagens butiker har inga lager. Det vi ser på hyllorna är det som 
finns, och det räcker bara en dag! De fåtaliga centrallagren har livsmedel för tre-åtta dagar, livs-
medelsindustrin och importhamnarna har tillgångar för ytterligare ett par dagar. Alla lager är i 
princip på hjul. ”Just in time” är det som gäller. Det är inte den ursprungliga innebörden av ”dag-
ligvaruhandel”! 

Vid ett isolerat eller avstängt krisläge bortfaller alltså häften av Sveriges livsmedelstillgångar, dem 
vi importerar från utlandet. Sammanfattningsvis beror försörjningsberedskap i en kris eller krigs-
situation på om den är kortvarig eller långvarig. En kortvarig kris handlar om problemen att dis-
tribuera varor och hanteras i första hand lokalt och regionalt. En långvarig kris handlar om att 
hantera bortfall av varor och måste hanteras genom att hitta vägar att klara sig utan dem. Vi kan 
naturligtvis livnära oss genom att slakta djuren och sedan leva på potatis och bröd, att äta vege-
tabiliskt. 

Livsmedelsstrategi med beredskap  

Civilförsvarsförbundet anser att det utredningsarbete som regeringen initierat angående livsme-
delsstrategi även måste inbegripa beredskapsaspekter – inte bara produktionsinriktning. Utan att 
göra anspråk på att ha alla svar och lösningar på de problem som den svenska produktionen står 
inför eller hur beredskapen bör utformas i detalj, vill vi lyfta fram några av de åtgärder som be-
hövs för att bygga ett tryggare samhälle i detta avseende. 

1. En livsmedelsstrategi behöver omfatta hela kedjan från inhemsk produktion, utbildning 
vid naturbruksgymnasier, forskning och FoU, tydliga krav på berört näringsliv (alla delar 
av livsmedelskedjan), transportväsendet samt beredskap av vatten, mat, insatsmedel för 
jordbruk och bränsle. 
 

2. Det moderna samhällets sårbarhet måste tas på allvar. Det räcker inte med beskrivning av 
tänkbara händelser, beskrivning av mål eller resultatmål. Det behövs också tas fram verk-
tyg och förmågor att hantera uppkomna situationer. 
 

3. Politiker, myndigheter och allmänhet måste göras medvetna om sin del av samhällets 
krisberedskap. Detta gälla primärt frågan om säker tillgång till mat och vatten. 
 

4. Lagstiftningen måste förtydligas vad gäller vår försörjningsberedskap i händelse av kris. 
Detta gäller inte minst landets 290 kommuner, vars invånare i hög grad dagligen är bero-
ende av offentligt tillhandahållna måltider. Personal som har hand om samhällsviktiga 
funktioner till vardags – inte bara ledningsorganisationer – behöver involveras i krisplane-
ring, åtgärdsprogram och övningsverksamhet.  



 
 

5. Svensk livsmedelsförsörjning berör inte bara bönder och andra verksamma i landsbyg-
dens näringar. Alla konsumenter i stad och land berörs. Vi bör sträva efter en decentrali-
serad livsmedelsproduktion för att minska sårbarheten, öka försörjningstryggheten och 
minska behoven av transporter. 
 

6. En nationell risk- och sårbarhetsanalys omfattande hela livsmedelskedjan från pro-
duktion, import, livsmedelsindustri, handel och distribution behöver göras. 
 

7. Alla privata företag av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap måste involveras i 
byggande av ett nytt civilt försvar genom bindande avtal eller genom lagstiftning. Sam-
hällskrav på privata företag ska ersättas ekonomiskt. 
 

8. Konkurrenshämmande skatter på inhemsk produktion och andra pålagor, t.ex. EU:s 
vattendirektiv, måste undvikas. Konkurrenskraftsutredningens (SOU 2015:15) redan 
framlagda förslag om vision, mål och strategi är bra. Många av utredningens konkreta 
förslag till förbättrad konkurrensförmåga – bl.a. regelförenkling, offentlig upphandling, 
konkurrensvillkor inom EU, rådgivning, kompetensutveckling, företagsutveckling – bör 
genomföras omgående utan att avvakta senare beslut om livsmedelsstrategi. 
 

9. Offentlig upphandling av livsmedel bör innehålla krav som beaktar vikten av ett hållbart 
jordbruk och som samtidigt beaktar behovet av en långsiktig självförsörjning. 
 

10. För att trygga försörjningsberedskapen behövs strategiska lager av såväl livsmedel som in-
satsvaror till jordbruket och processindustrin och av fossilt bränsle så länge det beroendet 
är fortsatt stort.  
 

11. Utveckling av inhemsk produktion av drivmedel gjord på förnybara råvaror är nödvändig, 
liksom teknikutveckling av maskiner och fordon som kan köras på biogas eller el. 
 

12. Civilförsvarsförbundet bör ges i uppdrag att genomföra en nationell informations-
kampanj för att stärka enskildas hushållsberedskap för en tid av minst 72 timmar. För 5 
miljoner kronor kan förbundet informera 200 000 skolelever i 8 000 grupper för en kost-
nad per elev på endast 25 kronor.  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

att propositionen antas som Civilförsvarsförbundets uppfattning om åtgärder som behöver vid-
tas för att bygga upp en tryggare försörjningsberedskap i hem och samhälle, samt 

att propositionen ska utgöra underlag för en skrivelse till regeringen om detta. 


