
 
Byggandet av ett hållbart livsmedelssystem – EU:s
strategi
 
EU:s livsmedelsstrategi ska skydda miljön och garantera hälsosam mat för alla –
samtidigt som jordbrukarnas försörjning ska säkerställs.
 
Livsmedelskedjan från produktion till konsumtion och avfall, har en stor inverkan på miljö, hälsa
och livsmedelssäkerhet. Med strategin från jord till bord som presenterades 20 maj 2020, vill
EU-kommissionen bygga ett hållbart EU-livsmedelssystem som skyddar livsmedelssäkerheten,
människor och naturen.
 
Sätta upp mål 
Strategin sätter ramen för en serie lagar som kommissionen kommer att föreslå, som täcker
frågor från en översyn av EU:s bekämpningsmedellagstiftning, EU:s djurskyddsregler och
planer för att hantera matavfall och livsmedelsbedrägerier – till livsmedelsmärkning, ett
kolodlingsinitiativ och en reform av EU:s jordbrukssystem.
 
Det kommer att komplettera befintlig EU-lagstiftning och bygga ett omfattande ramverk som
täcker hela livsmedelskedjan.
 
Samtliga förslag kommer att förhandlas med och godkännas av rådet och parlamentet.
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Viktigaste målen för 2030-strategin
• 50 procents minskning av användningen och risken för bekämpningsmedel och minst 20
procents minskning av användningen av gödselmedel

• 50 procents minskning av försäljningen av antimikrobiella medel som används för odlade djur
och vattenbruk

• 25 procent av jordbruksmark ska användas för ekologiskt jordbruk
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX:52020DC0381


Bygga ett miljövänligt livsmedelssystem 
 
Även om EU:s jordbruk är den enda stora jordbrukssektorn i världen som har minskat sina
utsläpp av växthusgaser (med 20 procent sedan 1990), så står de fortfarande för cirka 10
procent av växthusgasutsläppen (varav 70 procent beror på djur). Tillsammans med tillverkning,
bearbetning, förpackning och transport är livsmedelssektorn en av de största orsakerna till
klimatförändringar.
 

Enligt strategin är en förändring i vårt sätt att producera, köpa och konsumera livsmedel
nödvändig för att förbättra miljöavtrycket och bidra till att mildra klimatförändringarna, samtidigt
som vi skyddar försörjningen för alla ekonomiska aktörer i livsmedelskedjan, genom att skapa
rättvisare ekonomisk avkastning och öppna upp nya affärsmöjligheter.
 
Från jord till bord-strategin är en del av den europeiska gröna given, vars mål är att göra EU
klimatneutralt till år 2050 och är nära kopplat till den nya strategin för biologisk mångfald 2030
och reformer av den nya gemensamma jordbrukspolitiken.
 
Syftet är att göra EU:s livsmedelssystem mer robust och motståndskraftig mot framtida kriser
som covid-19 och återkommande naturkatastrofer som översvämningar och torka.
 
Ta reda på hur EU hjälper jordbrukare genom den gemensamma jordbrukspolitiken
 

"Från jord till bord"
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/safe-and-sustainable-european-food_N01-PUB-200527-FORK_ev

20 procent
av maten som produceras i EU slängs
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/safe-and-sustainable-european-food_N01-PUB-200527-FORK_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180301STO98928/utslapp-av-vaxthusgaser-per-land-och-sektor-nyhetsgrafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180301STO98928/utslapp-av-vaxthusgaser-per-land-och-sektor-nyhetsgrafik
https://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates of European food waste levels.pdf
https://www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates of European food waste levels.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200109IPR69902/parlamentet-stoder-den-europeiska-grona-given-men-vill-hoja-ambitionsnivan
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190926STO62270/vad-betyder-koldioxidneutralitet-och-hur-kan-det-uppnas-till-ar-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190926STO62270/vad-betyder-koldioxidneutralitet-och-hur-kan-det-uppnas-till-ar-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200519STO79422/hur-den-biologiska-mangfalden-ska-bevaras-eu-s-politik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211118IPR17613/parlamentet-godkanner-reform-av-den-gemensamma-jordbrukspolitiken
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210916STO12704/den-gemensamma-jordbrukspolitiken-hur-stoder-eu-jordbrukarna


Prisvärd, hälsosam och hållbar mat ska säkerställas 
Från jord till bord-strategin avser att säkerställa prisvärda, säkra och näringsrika livsmedel för
konsumenterna. Det som ett svar på ökande krav på hälsosamma och miljövänliga produkter.
 
Enligt en Eurobarometerundersökning från april 2021 handlar runt en tredjedel av européer (32
procent) organisk mat. Nästan lika många handlar och äter kött allt mer sällan (31 procent)
medan 16 procent försöker anpassa sina inköp efter klimatet.
 
Konsumtionsmönstren förändras, men med över 950 000 dödsfall 2017 relaterade till
ohälsosamma dieter – och hälften av vuxna som är överviktiga – finns det utrymme för
förbättringar. För att göra det lättare att välja hälsosamma alternativ och fatta välgrundade
beslut föreslår kommissionen ett obligatoriskt gemensamt system för märkning av
näringsinnehåll på förpackningen.
 
Visa vägen globalt 
EU är den största importören och exportören av livsmedelsprodukter världen över och den
största marknaden för skaldjur. Europeisk mat är av den högsta globala standarden och
strategin syftar till att främja en global övergång till hållbarhet i samarbete med partner och
genom handelsavtal.
 
Parlamentet försvarar hållbarhet 
Parlamentet välkomnade från jord till bord strategin i en resolution som antogs i oktober 2021
men ger ytterligare rekommendationer för att göra strategin ännu mer hållbar. Parlamentet
framhävde särskilt att 55%-paketet, som siktar på att minska utsläppen med 55 procent till år
2030, bör inkludera ännu mer ambitiösa mål för utsläppen från jordbruk och markbruk.
 
Utöver obligatorisk märkning av varors näringsvärde på förpakningens framsida, vill ledamöter
att kommissionen ska ta itu med överkonsumtionen av kött och bredda livsmedel genom att
reglera reklam, uppmana till omformulering av reklam och sätta en maxgräns på socker, fetter
och salt i särskilda livsmedelsprodukter.
 
Ledamöter vill också minska användningen av bekämpningssmedel för att skydda pollinerare
och mångfalden i naturen och krävde återigen ett stopp för användandet av burar i
djuruppfödning. Parlamentet stödjer att mer mark används för ekologiskt jordbruk till år 2030
men sa att åtgärder behövs för att möta efterfrågan av livsmedel från konsumenter.
 
Mer information
Faktablad: Strategin från jord till bord (en)
Frågor och svar: Från jord till bord-strategin
Lagstiftningståget: Den gröna given
Parlamentets utredningstjänst: Den gröna given, 2019-12-06 (en)
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https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_20_908
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/globalisering
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20211014IPR14914/new-eu-farm-to-fork-strategy-to-make-our-food-healthier-and-more-sustainable
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20191213STO69018/protecting-pollinators-what-the-parliament-wants-video
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20200624STO81911/animal-welfare-and-protection-eu-laws-explained-videos
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20200624STO81911/animal-welfare-and-protection-eu-laws-explained-videos
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180404STO00909/the-eu-s-organic-food-market-facts-and-rules-infographic
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/fs_20_908
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/qanda_20_885
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-farm-to-fork-strategy
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644205

