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Strategin Från jord till bord…
• … är en del av EU:s Gröna giv.
• … samlar olika instrument/incitament för att nå ett
rättvisare, hälsosammare och miljövänligare
livsmedelssystem.
• … omfattar hela livsmedelskedjan inklusive
förpackningsindustrin och slutkonsument.
• … har tydliga hänvisningar till pågående pandemin och
lågkonjunkturen.
• … saknar en tydlig konsekvensanalys.

Siffersatta målsättningar
• Det finns flera siffersatta målsättningar, på ett
övergripande plan.
• Risker med centralt siffersatta mål, t.ex. låg acceptans
och urvattning.
• Sverige har under lång tid arbetat i linje med
intentionen i strategin.

• … finns även i andra strategier kopplade till den gröna
given (t.ex. strategi för biologisk mångfald,
handlingsplan för den cirkulära ekonomin).
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Kommissionen kommer vidta
åtgärder som ska bidra till:
Växtskyddsmedel

En minskning av:
• den totala användningen bekämpningsmedel med 50%
• risken med kemiska bekämpningsmedel med 50%
• användningen av bekämpningsmedel med hög risk med 50%

Växtnäringsmedel

En minskning av:
• näringsförlusterna med minst 50 %
• användningen av gödselmedel med minst 20 %

Antibiotikaanvändning

En minskning av
• användningen av antimikrobiella medel till produktionsdjur och
vattenbruk med 50 %

Ekologisk produktion

Att uppnå målet om:
• att minst 25 % av EU:s jordbruksareal ska vara ekologiskt jordbruk

Bredband

Att nå målet om:
• 100 % tillgång till snabbt bredband i landsbygdsområdet (till 2025)
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Växtskyddsmedel
En minskning av:
• den totala användningen bekämpningsmedel med 50%
• risken med kemiska bekämpningsmedel med 50%
• användningen av bekämpningsmedel med hög risk
med 50%

Växtnäringsämnen
En minskning av:
• näringsförlusterna med minst 50 %
• användningen av gödselmedel med minst 20 %
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Antibiotikaanvändning
En minskning av:
• användningen av antimikrobiella medel till
produktionsdjur och vattenbruk med 50 %

Ekologisk produktion
Att uppnå målet om:
• att minst 25 % av EU:s jordbruksareal ska vara
ekologiskt jordbruk
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Bredband
Att nå målet om:
• 100 % tillgång till snabbt bredband i
landsbygdsområdet (till 2025)
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Likheter och skillnader med
livsmedelsstrategin
• Stora likheter, men också skillnader.
• F2F har tydligare miljöfokus och trycker mer på
folkhälsoaspekten och konsumtionsvanorna.
• F2F kan snarare betraktas som en omställningsstrategi
medan livsmedelsstrategin är mer av en tillväxtstrategi
• Siffersatta mål i F2F, medan målen i
livsmedelsstrategin anger riktningar.
• Livsmedelsstrategin fokuserar på rådgivning och en
översyn av regler och villkor för att nå målen, medan
förslagen i F2F har en tyngdpunkt på nya regler.
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Vad säger näringen?
• De är överlag positiva, men oro finns för ökad
toppstyrning, för mycket piska och för lite morötter.
• Eniga om att SE ligger långt framme i många av målen
och att det inte ska missgynna oss i implementeringen.
• Flera organisationer saknar den ekonomiska
hållbarhetsdimensionen. Konkurrenskraftig och lönsam
produktion är nödvändigt för en hållbar produktion.
• Oro för framsidesmärkningen och om den blir
obligatorisk, då den saknar bl.a. fullkorn. Olika länder i
EU behöver öka/minska olika matvaror för att förbättra
folkhälsan.
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Sverige redan långt framme
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