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Ett hållbart livsmedelssystem - inrättande av en 
EU-ram

Fält märkta med * är obligatoriska.

Inledning

Bakgrund

Inom ramen för den europeiska gröna given antog Europeiska kommissionen den 
övergripande från jord till bord-strategin[1], som tar hänsyn till de komplexa sambanden 
mellan friska människor, sunda samhällen och en frisk planet och syftar till att hantera frågan 
om hållbara livsmedelssystem på ett övergripande sätt. 

Under de senaste årtiondena har EU till stor del varit förskonat från kriser som hotat 
livsmedelsförsörjningen. Den ryska invasionen av Ukraina och covid-19-pandemin visar dock 
att vårt livsmedelssystem kan utsättas för sådana risker. De hot som världen står inför är 
allvarliga och överhängande, men det är också de utmaningar kopplade till klimatet och den 
bio logiska mångfalden som är här för  at t  s tanna.

Hållbarhet är grundläggande för att trygga livsmedelsförsörjningen på lång sikt. Utan en 
omställning av det slag som fastställs i från jord till bord-strategin kommer 
livsmedelsförsörjningen att vara allvarligt hotad på lång sikt, med oåterkalleliga konsekvenser 
på global nivå. Naturresurser, såsom mark, frisk jord, vatten och biologisk mångfald, är viktiga 
insatsvaror i livsmedelsproduktionen, och den växande bristen på naturresurser i många delar 
av världen gör det absolut nödvändigt att använda och förvalta dem på ett hållbart sätt.

För att främja övergången till ett hållbart livsmedelssystem har man inom från jord till bord-
strategin inlett ett antal åtgärder som kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, 
bevara den biologiska mångfalden och behålla försörjningsmöjligheterna på landsbygden, 
minska användningen av och riskerna med bekämpningsmedel samt belastningen på vatten-, 
mark- och luftkvaliteten. Åtgärderna bör också förbättra konsumentinformationen och djurens 
välbefinnande, och samtidigt stärka hela livsmedelssektorns konkurrenskraft och fortsatt 
t r y g g a  l i v s m e d e l s f ö r s ö r j n i n g e n .

Strategin tar hänsyn till att dessa enskilda och sektorsspecifika åtgärder varken ensamt eller i 
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kombination med varandra fullt ut kan säkerställa politisk samstämmighet på EU-nivå och 
nationell nivå, och inte heller helt integrera hållbarhet i all livsmedelsrelaterad politik eller 
stärka livsmedelssystemens motståndskraft. I från jord till bord-strategin aviserades därför ett 
initiativ till en övergripande rättslig ram för att omställningen till hållbarhet ska gå snabbare 
och lättare och för att säkerställa att livsmedel som släpps ut på EU-marknaden blir alltmer 
hållbara. En sådan insats på EU-nivå syftar till att skapa nya grundvalar för framtida 
livsmedelspolitik genom införande av hållbarhetsmål och hållbarhetsprinciper som bygger på 
ett integrerat livsmedelssystem. Detta initiativ kommer bland annat att omfatta bestämmelser 
om en ram för märkning av hållbart producerade livsmedel så att konsumenter kan göra 
hållbara livsmedelsval. Man kommer också att utforska nya styrningssystem för att 
allmänheten och berörda parter ska kunna delta mer aktivt på alla nivåer.

Ytterligare bakgrundsinformation finns i den inledande konsekvensbedömningen om initiativet 
, som kommissionen offentliggjorde 2021.för ett hållbart livsmedelssystem i EU

Syftet med detta offentliga samråd är att samla in synpunkter och underlag från allmänheten 
och berörda parter om de centrala frågor som det är tänkt att initiativet ska ta upp, och om de 
viktigaste faktorer som kan användas vid utformningen av politiska alternativ för att hantera 
dessa frågor. Samtidigt bör det noteras att denna enkät inte är uttömmande. Utformningen av 
initiativet om en ram för ett hållbart livsmedelssystem i EU kommer att bygga på andra 
processer som pågår när det gäller särskilda aspekter, t.ex. initiativet om import av jordbruks- 

[2], eller andra och livsmedelsprodukter - tillämpning av EU:s hälso- och miljönormer (rapport)
initiativ som nämns på .webbplatsen för från jord till bord-strategin

Dessutom planeras mer riktade samråd under detta år för särskilda kategorier av berörda 
p a r t e r .

Vem ska fylla i enkäten och hur går det til l?

Frågeformuläret för allmänheten finns tillgängligt på alla officiella EU-språk. Eftersom det kan 
ta tid att översätta svar som tas emot på vissa språk är bidrag på engelska välkomna, 
eftersom det då går snabbare att analysera enkäten.

Du kan när som helst avbryta enkäten och fortsätta senare. När du har skickat in dina svar 
kan du ladda ned en kopia av dem. Det är obligatoriskt att svara på de frågor som markerats 
med en asterisk (*). Den som vill kan välja att skriva utförligare svar.

Syftet med den här enkäten är inte att samla in uppgifter om identifierbara personer. Om du 
vill beskriva en viss erfarenhet eller situation ber vi dig göra det på ett sådant sätt att 
uppgifterna inte kan kopplas till en viss person, oavsett om det gäller dig själv eller någon 
a n n a n .

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13371-Imports-of-agricultural-and-food-products-applying-EU-health-and-environmental-standards-report-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13371-Imports-of-agricultural-and-food-products-applying-EU-health-and-environmental-standards-report-_en
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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Bidragen kommer att läggas ut på nätet. Det är därför viktigt att du läser det särskilda 
meddelandet om skydd av personuppgifter som bifogas detta samråd, där det beskrivs hur 
personuppgif ter och bidrag kommer at t  hanteras.

[1] Från jord till bord-strategin (europa.eu).
[2] Rapporten, som förväntas vara klar i juni 2022, kommer att innehålla en bedömning av den 
rättsliga genomförbarheten av att tillämpa EU:s hälso- och miljönormer (inbegripet för 
djurskydd) på importerade jordbruksbaserade livsmedelsprodukter samt kartlägga konkreta 
initiativ för att säkerställa en mer konsekvent tillämpning av dem, i enlighet med WTO:s regler. 
Rapporten kommer dock inte att innehålla några förslag till nya initiativ.

Ordlista/förklaring av termer som används i enkäten

I denna enkät används vissa centrala begrepp som förklaras nedan (dvs. definitionen av dem 
i  d e n n a  e n k ä t ) :

 omfattar alla berörda aktörer, resurser i vid bemärkelse och Livsmedelssystemet
verksamheter som är relevanta för produktionen och konsumtionen av livsmedel och drycker 
och därtill kopplat avfall, samt deras inverkan på ekonomin, miljön och samhället (inklusive 
hälsan)[1]. I livsmedelssystemet ingår de processer, infrastrukturer och interaktioner som 
krävs för att ti l lhandahålla livsmedel ti l l en befolkning.

 är en mycket bred kategori, men i praktiken (och inom ramen för Livsmedelssystemets aktörer
denna enkät) är de mest relevanta aktörerna livsmedelsföretagare/foderföretagare, däribland 
primärproducenter av livsmedel/foder, tillverkare, detaljhandlare, distributörer samt 
leverantörer av insatsvaror, handlare, konsumenter, finansiella aktörer, internationella 
h a n d l a r e ,  r å d g i v a r e  o c h  m y n d i g h e t e r .

Med begreppet  avses här såväl den fysiska som den digitala miljön. Den livsmedelsmiljö
fysiska livsmedelsmiljön kan definieras som det fysiska, ekonomiska, politiska och 
sociokulturella sammanhang inom vilket människor deltar i livsmedelssystemet när de fattar 
beslut om att köpa, tillaga och konsumera mat. Den digitala livsmedelsmiljön avser den 
onlinemiljö genom vilken tjänster och information som påverkar människors val av livsmedel 
och kost flödar. Den omfattar en rad olika komponenter, däribland sociala medier, digitala 
åtgärder för att främja välmående, digital marknadsföring av livsmedel och 
l i v s m e d e l s d e t a l j h a n d e l  p å  n ä t e t [ 2 ] .

Ett  skulle preliminärt kunna definieras som ett system som hållbart livsmedelssystem
tillhandahåller och främjar säkra, näringsrika och hälsosamma livsmedel med liten 
miljöpåverkan för alla människor i EU, både i dag och i framtiden, på ett sätt som också 
skyddar och återställer naturmiljön och dess ekosystemtjänster. Systemet ska vara robust och 
motståndskraftigt, dynamiskt ur ekonomiskt hänseende samt rättvist, socialt godtagbart och 
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inkluderande, utan att äventyra tillgången till näringsrika och hälsosamma livsmedel för 
människor som bor utanför EU eller försämra deras naturmiljö[3].
 
[1] Gemensamma forskningscentrumet: Bock, A., Bontoux, L. och Rudkin, J., Concepts for a 

, EUR 30894 EN, Europeiska unionens publikationsbyrå, sustainable EU food system
Luxemburg, 2022, ISBN 978-92-76-43727-7 (online), doi:10.2760/381319 (online), 
JRC126575.
[2] Se ovan.
[3] .https://www.sapea.info/wp-content/uploads/sustainable-food-system-report.pdf

Om dig

Vilket språk svarar du på?
Bulgariska
Danska
Engelska
Estniska
Finska
Franska
Grekiska
Iriska
Italienska
Kroatiska
Lettiska
Litauiska
Maltesiska
Nederländska
Polska
Portugisiska
Rumänska
Slovakiska
Slovenska
Spanska
Svenska
Tjeckiska
Tyska
Ungerska

*

https://www.sapea.info/wp-content/uploads/sustainable-food-system-report.pdf
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Vem företräder du eller svarar du som?
Universitet/högskola eller forskningsinstitut
Branschorganisation
Företag/företagarorganisation
Konsumentorganisation
EU-medborgare
Miljöorganisation
Medborgare i ett land utanför EU
Icke-statlig organisation
Myndighet
Fackförening
Annat

Förnamn

Maria

Efternamn

Lönn

Mejladress (publiceras inte)

maria@djurskydd.org

Organisationens namn
högst 255 tecken

Svenska Djurskyddsföreningen

Organisationens storlek
Mikro (1-9 anställda)
Liten (10-49 anställda)
Medelstor (50-249 anställda)
Stor (minst 250 anställda)

Nummer i öppenhetsregistret
högst 255 tecken

*

*

*

*

*

*
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Kontrollera om din organisation är registrerad i . Det är ett frivilligt register över EU:s öppenhetsregister
organisationer som vill påverka EU:s beslutsfattande.

828969446884-97

Varifrån kommer du eller din organisation?
Ange land eller region.

Afghanistan Färöarna Lettland Saint-Barthélemy
Åland Fiji Libanon Saint Kitts och 

Nevis
Albanien Filippinerna Liberia Saint Lucia
Algeriet Finland Libyen Saint-Martin
Amerikanska 
Jungfruöarna

Förenade 
Arabemiraten

Liechtenstein Saint-Pierre-et-
Miquelon

Amerikanska 
Samoa

Förenade 
kungariket

Litauen Saint Vincent och 
Grenadinerna

Andorra Förenta staterna Luxemburg Salomonöarna
Angola Förenta staternas 

mindre öar
Macao Samoa

Anguilla Frankrike Madagaskar Sankt Helena, 
Ascension och 
Tristan da Cunha

Antarktis Franska Guyana Malawi San Marino
Antigua och 
Barbuda

Franska 
Polynesien

Malaysia São Tomé och 
Príncipe

Argentina Gabon Maldiverna Saudiarabien
Armenien Gambia Mali Schweiz
Aruba Georgien Malta Senegal
Australien Ghana Marocko Serbien
Azerbajdzjan Gibraltar Marshallöarna Seychellerna
Bahamas Grekland Martinique Sierra Leone
Bahrain Grenada Mauretanien Singapore
Bangladesh Grönland Mauritius Sint-Maarten
Barbados Guadeloupe Mayotte Slovakien
Belarus Guam Mexiko Slovenien
Belgien Guatemala Mikronesien Somalia
Belize Guernsey Moçambique Spanien

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Benin Guinea Moldavien Sri Lanka
Bermuda Guinea-Bissau Monaco Sudan
Bhutan Guyana Mongoliet Surinam
Bolivia Haiti Montenegro Svalbard och Jan 

Mayen
Bonaire, Sint 
Eustatius och Saba

Heardön och 
McDonaldöarna

Montserrat Sverige

Bosnien och 
Hercegovina

Honduras Myanmar
/Burma

Sydafrika

Botswana Hongkong Namibia Sydgeorgien och 
Sydsandwichöarn
a

Bouvetön Indien Nauru Sydkorea
Brasilien Indonesien Nederländern

a
Sydsudan

Brittiska 
Jungfruöarna

Irak Nepal Syrien

Brittiska territoriet i 
Indiska oceanen

Iran Nicaragua Tadzjikistan

Brunei Irland Niger Taiwan
Bulgarien Island Nigeria Tanzania
Burkina Faso Isle of Man Niue Tchad
Burundi Israel Nordkorea Thailand
Caymanöarna Italien Nordmakedon

ien
Tjeckien

Centralafrikanska 
republiken

Jamaica Nordmarianer
na

Togo

Chile Japan Norfolkön Tokelauöarna
Clipperton Jemen Norge Tonga
Colombia Jersey Nya 

Kaledonien
Trinidad och 
Tobago

Cooköarna Jordanien Nya Zeeland Tunisien
Costa Rica Julön Oman Turkiet
Curaçao Kambodja Österrike Turkmenistan
Cypern Kamerun Östtimor
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Turks- och 
Caicosöarna

Danmark Kanada Pakistan Tuvalu
De franska 
territorierna i 
södra Indiska 
oceanen och 
Antarktis

Kap Verde Palau Tyskland

Demokratiska 
republiken Kongo

Kazakstan Palestina Uganda

Djibouti Kenya Panama Ukraina
Dominica Kina Papua Nya 

Guinea
Ungern

Dominikanska 
republiken

Kirgizistan Paraguay Uruguay

Ecuador Kiribati Peru Uzbekistan
Egypten Kokosöarna Pitcairnöarna Vanuatu
Ekvatorialguinea Komorerna Polen Västsahara
Elfenbenskusten Kongo Portugal Vatikanstaten
El Salvador Kosovo Puerto Rico Venezuela
Eritrea Kroatien Qatar Vietnam
Estland Kuba Réunion Wallis och Futuna
Eswatini Kuwait Rumänien Zambia
Etiopien Laos Rwanda Zimbabwe
Falklandsöarna Lesotho Ryssland

EU-kommissionen kommer att publicera alla svar på samrådet. Du kan välja om du vill vara anonym eller 
inte. Av öppenhetsskäl publiceras alltid svarandekategori (t.ex. branschorganisation, 
konsumentorganisation, EU-medborgare), ursprungsland samt organisationens namn, storlek och 

 Välj det integritetsalternativ som nummer i öppenhetsregistret. Din mejladress publiceras aldrig.
passar dig bäst. Standardalternativ för din svarandekategori:

Vill du vara anonym eller offentlig?
EU-kommissionen kommer att publicera svaren på samrådet. Du kan välja om du vill vara anonym eller inte.

Anonym
Endast organisationens uppgifter publiceras: Din svarandekategori, namnet på 
den organisation för vars räkning du svarar samt dess nummer i 
öppenhetsregistret, storlek och ursprungsland, samt dina svar kommer att 

*
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publiceras i sin ursprungliga form. Ditt namn kommer inte att publiceras. 
Lämna inte några personuppgifter i själva svaren om du vill förbli anonym.
Offentlig 
Organisationens uppgifter och den svarandes uppgifter publiceras: Din 
svarandekategori, namnet på den organisation för vars räkning du svarar samt 
dess nummer i öppenhetsregistret, storlek och ursprungsland samt dina svar 
kommer att publiceras. Ditt namn kommer också att publiceras.

Jag samtycker till .reglerna om skydd av personuppgifter

Enkät

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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1. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Varken 
instämmer 

eller inte

Instämmer 
delvis inte

Instämmer 
inte alls

Vet 
ej

Tar 
inte 

ställning

EU:s befintliga livsmedelssystem är inte hållbart på lång sikt

Det finns ett starkt samspel och ömsesidigt beroende mellan 
de miljömässiga, sociala (bland annat hälsorelaterade och 
näringsmässiga) och ekonomiska aspekterna av hållbarhet

Hållbarhet är grundläggande för en tryggad 
livsmedelsförsörjning och för livsmedelssystemets 
motståndskraft på lång sikt

Konsumenterna har inte tillräcklig information om 
hållbarheten när det gäller livsmedel

Det nuvarande livsmedelssystemet är inte rustat för att möta 
framtida utmaningar, såsom klimatförändringarna, 
bevarandet av naturresurser och motverkandet av förlusten 
av biologisk mångfald

För att hållbara livsmedelssystem ska kunna uppnås måste 
hållbarheten säkerställas både i EU och globalt

*

*

*

*

*

*
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2. Hur viktigt (eller verkningsfullt) är det att följande aktörer vidtar åtgärder för att främja omställningen till hållbara livsmedelssystem?
  

Mycket 
viktigt

Ganska 
viktigt

Varken viktigt 
eller oviktigt

Inte så 
viktigt

Inte alls 
viktigt

Vet 
ej

Tar inte 
ställning

Konsumenter

Primärproducenter av animalieprodukter (t.ex. djuruppfödare)

Fiskare

Vattenbruksproducenter

Primärproducenter av livsmedels- och fodergrödor (t.ex. jordbrukare)

Tillverkare av livsmedel/foder

Handlare (av livsmedelsråvaror eller livsmedel/foder) som 
importerar produkter från länder utanför EU

Handlare (av livsmedelsråvaror eller livsmedel/foder) som 
exporterar produkter till länder utanför EU

Detaljhandelsföretag som säljer livsmedel/foder

Hotell- och livsmedelstjänster, inklusive restauranger och 
cateringföretag

Företagare som är verksamma på området växtskyddsmedel

Företagare som är verksamma på området gödselmedel

Företagare som är verksamma på området utsäde och 
förökningsmaterial

Företagare som är verksamma på området material som kommer i 
kontakt med livsmedel

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Företagare som är verksamma på området veterinärmedicinska 
läkemedel

Företagare som är verksamma inom bioteknik med anknytning till 
livsmedelssystemet

EU-institutioner

Nationella myndigheter

Regionala myndigheter

Städer, lokala myndigheter

Utbildningssystem

Icke-statliga organisationer

Investerare, banker eller finansinstitut

Kunskapsförmedlare, rådgivare, aktörer inom forskning och 
innovation

Annan (ange vilken)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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3. Hur lätt bedömer du att det är för följande aktörer att göra hållbara val?
  

Mycket 
svårt

Svårt
Ganska 
lätt

Mycket 
lätt

Vet 
ej

T a r  
in te  
ställning

Konsumenter

Primärproducenter av 
animalieprodukter (t.ex. djuruppfödare)

Fiskare och vattenbruksproducenter

Primärproducenter av livsmedels- och 
fodergrödor (t.ex. jordbrukare)

Tillverkare av livsmedel/foder

Handlare (av jordbruksråvaror eller 
livsmedel/foder), inklusive importörer
/exportörer och grossister

Detaljhandelsföretag som säljer 
livsmedel/foder

Hotell- och livsmedelstjänster, 
inklusive restauranger och 
cateringföretag

Företagare som är verksamma på 
området växtskyddsmedel

Företagare som är verksamma på 
området gödselmedel

Företagare som är verksamma på 
området utsäde och förökningsmaterial

Företagare som är verksamma på 
området material som kommer i 
kontakt med livsmedel

Företagare som är verksamma på 
området veterinärmedicinska 
läkemedel

Företagare som är verksamma inom 
bioteknik med anknytning till 
livsmedelssystemet

EU-institutioner

Nationella myndigheter

Regionala myndigheter

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Städer, lokala myndigheter

Utbildningssystem

Icke-statliga organisationer

Investerare, banker eller finansinstitut

Kunskapsförmedlare, rådgivare, 
aktörer inom forskning och innovation

Annan (ange vilken)

Valfritt: Motivera kortfattat ditt svar:
högst 1000 tecken

Q2 + Q3: Annan: Personer som arbetar med djurhälsa samt personer som arbetar med folkhälsa. 
Q2: Lagstiftningen bör vägleda all jordbruksbaserad livsmedelspolitik (inkl. CAP och CFP) 
Q3: Inför märkning för att hjälpa konsumenter att välja hållbart producerade produkter. 

4. I vilken utsträckning hindrar följande faktorer livsmedelssystemets aktörer från att göra 
hållbara val när det gäller produktion/bearbetning/distribution/konsumtion av 
livsmedelsprodukter?

I  s t o r  
utsträckning

I viss 
utsträckning

Inte 
alls

Vet 
ej

Tar 
inte 

ställning

Livsmedlets långsiktiga/faktiska kostnader 
och effekter återspeglas inte i priset och 
kostnaden för livsmedlet

De val som görs av livsmedelssystemets 
aktörer, inklusive konsumenterna, baseras 
huvudsakligen på kortsiktiga kostnader

Ökad konkurrens på de globala 
marknaderna

Ingen systematisk integrering av hållbarhet i 
den verksamhet som bedrivs av 
livsmedelssystemets aktörer

Bristande gemensam förståelse för 
hållbarhet bland livsmedelssystemets 
aktörer på EU:s inre marknad

Bristande gemensam förståelse för 
hållbarhet bland livsmedelssystemets 
aktörer på global nivå

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Bristande öppenhet/information om 
hållbarheten när det gäller en produkt eller 
dess produktions- eller distributionsprocess 
på EU:s marknad

Bristande öppenhet/information om 
hållbarheten när det gäller en produkt eller 
dess produktionsprocess på global nivå

Marknadsförings- och reklammetoder

Obalans i marknadsstyrkan inom 
livsmedelssystemet, vilket försvagar vissa 
aktörers (t.ex. jordbrukares) förmåga att 
investera i mer hållbara metoder

Beteendemönster och vanor hos 
livsmedelssystemets aktörer, inklusive 
konsumenter

Livsmedelsmiljöer som gör konsumenterna 
benägna att göra ohållbara val

Regelverket (avsaknad av systematiska 
hållbarhetsmål, definitioner osv.)

Brist på riktade incitament för att producera 
hållbara livsmedel (t.ex. ekonomiska 
incitament eller forskning och innovation)

Otillräcklig tillgång till hållbara processer
/produkter/tjänster

Förekomst av flera privata normer

Brist på internationella hållbarhetsnormer

Brist på ordentlig utbildning och rådgivning 
för att bistå livsmedelssystemens aktörer i 
omställningen till hållbara livsmedelssystem

Brist på investeringar i/kunskap om/tillgång 
till innovationsstödjande åtgärder

Otil lräcklig forskning om 
livsmedelssystemens ömsesidiga 
beroende, sidovinster och kompromisser 
mellan möjliga åtgärder

Annan (ange vilken)

Om du svarade ”Annan”, ange vilken:

Konkurrens med produkter som kommer från icke EU-land där det är lägre krav. 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Valfritt: Motivera kortfattat ditt svar:
högst 1000 tecken

Främja en hälsosam och hållbar livsmedelsmiljö genom att:
-Införa obligatoriska minimikriterier för offentlig livsmedelsupphandling,
-Begränsa möjligheten att marknadsföra produkter som inte bidrar till hållbara och hälsosamma val,
-Införa krav på EU-standard för importerade produkter,
-Införa en EU-omfattande hållbarhetsmärkning vad gäller produktionsmetoder för djurvälfärd, MoP+ (Animal 
Welfare Method of Production)
Informera konsumenterna om hur reklam och marknadsföring påverkar deras val i butiken. 

5. Vilka är enligt din egen erfarenhet de viktigaste hindren för omställningen till mer hållbara 
metoder?

högst 4000 tecken

1. Brist på övergripande lagstiftning för hållbara livsmedelssystem. (Gemensam styrning av all 
jordbruksbaserad livsmedelspolitik, t.ex. CAP och CFP). 
- Koppla samman konsumtions- och produktionspolitiken. 
2.Brist på mål för att minska produktionen och konsumtionen av animaliska produkter. 
- Intensiv djurhållning är problematiskt ur ett miljöperspektiv. 
- Överdriven köttkonsumtion är ett hälsoproblem.  
3. De flesta EU-normer för hållbarhet och djurskydd gäller i dagsläget inte för importerade produkter. Genom 
att importera varor som är producerade med lägre standard än EUs, kommer produktionen i tredje land att 
gynnas och konkurrera ut EUs produkter som producerats med högre krav på  t.ex. djurskydd. Problemen 
som EU försöker lösa riskerar att endast flyttas till icke EU-länder.
- Handelsavtal bör villkora beviljandet av ytterligare handelsförmåner med hänsyn till hållbarhets- och 
djurskyddskraven. 

6. I vilken utsträckning anser du att följande myndighetsnivåer främjar hållbara 
l i v s m e d e l s s y s t e m  i  s i n  p o l i t i k ?

Inte 
alls

Inte i tillräcklig 
utsträckning

I tillräcklig 
utsträckning

I för hög 
utsträckning

Vet 
ej

EU

Nationell

Regional

Lokal

7. Vilken roll har följande myndighetsnivåer när det gäller att påskynda omställningen till ett 
hållbart livsmedelssystem?

(kryssa i alla relevanta alternativ)
Ingen roll Begränsad roll Viktig roll

*

*

*

*

*
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Global (internationella organisationer)

EU

Nationell

Regional

Lokal

*

*

*

*
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8. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Varken 
instämmer 

eller inte

Instämmer 
delvis inte

Instämmer 
inte alls

Vet 
ej

Tar 
inte 

ställning

För att uppmuntra och påskynda omställningen till ett hållbart 
livsmedelssystem i EU är det nödvändigt att fastställa 
allmänna mål, principer och definitioner på EU-nivå som är 
relevanta för livsmedelssystemets hållbarhet

På EU-nivå och nationell nivå bör behöriga myndigheter 
säkerställa att hållbarhet integreras i all livsmedelsrelaterad 
politik

EU:s handelspolitik bör i synnerhet vara förenlig med målen 
för omställningen till ett hållbart livsmedelssystem i EU

Företagare som är verksamma inom livsmedelssystemet bör 
ha inrättat mekanismer för att säkerställa att verksamheten, 
processerna och/eller produkterna inom de företag som de 
kontrollerar uppfyller alla hållbarhetsrelaterade krav i EU:s 
lagstiftning

Hållbarhetsmålen för EU:s livsmedelssystem bör omsättas i 
särskilda krav per sektor om sådana inte finns tillgängliga

För att påskynda omställningen till hållbara livsmedelssystem 
krävs en global hållbarhetsanalys av en produkts eller 
verksamhets hållbarhetsprofil

Företagare av olika storlek bör ha olika stort ansvar

Bästa praxis för att uppnå ett hållbart livsmedelssystem i EU 
bör delas inom hela EU och nationellt

*

*

*

*

*

*

*

*
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Valfritt: Motivera kortfattat ditt svar:
högst 1000 tecken

9. Hur viktigt anser du det är att den verksamhet som bedrivs av livsmedelssystemets aktörer 
(dvs. deras interna verksamheter, processer och/eller produkter, verksamheten inom det egna 
företaget och inom företag som de kontrollerar) inte orsakar allvarlig skada avseende följande 
a s p e k t e r ?

Mycket 
viktigt

Viktigt
Inte 

särskilt 
viktigt

Inte 
alls 

viktigt

Vet 
ej

Tar 
inte 

ställning

Begränsning av klimatförändringar (t.ex. 
minskade växthusgasutsläpp)

Anpassning till klimatförändringar (t.ex. 
effektivare bevattning)

Hållbar användning och skydd av mark

Hållbar användning och skydd av vatten 
och marina resurser

Omställningen till en cirkulär ekonomi 
(minska, återanvända och återvinna)

Förebyggande och begränsning av 
föroreningar av luft, vatten och mark

Skydd och återställande av biologisk 
mångfald och ekosystem

Miljöskydd (på ett övergripande sätt 
minimera eller förbättra alla 
miljöaspekter kopplade till 
livsmedelssystemet)

Förebyggande av slaveri och 
tvångsarbete

Rättvisa arbetsförhållanden

Skälig och rättvis ersättning till 
primärproducenter (jordbrukare och 
fiskare)

Förebyggande av barnarbete samt 
skydd av unga i arbetslivet

Livsmedelssäkerhet och risker för 
människors hälsa

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Tillgång till livsmedel

Överkomliga priser för hållbara livsmedel

Tillgång till hållbara livsmedel

Kulturella vanor/matvanor

Näring av hög kvalitet för att främja 
människors hälsa

Djurskydd

Djurhälsa och växtskydd

Inverkan på utvecklingsländer

Annan (ange vilken)

10. Hur viktig är omställningen till hållbara livsmedelssystem på följande nivåer? (kryssa i alla 
relevanta alternativ)

Mycket viktig Viktig Inte särskilt viktig Inte alls viktig Vet ej Tar inte ställning

Global

EU

Nationell

Regional

Lokal

11. Hur ser du på din roll i omställningen till ett hållbart livsmedelssystem?
högst 1000 tecken

Svenska Djurskyddsföreningen arbetar för att alla animaliska livsmedel ska vara producerade med en hög 
nivå av djurvälfärd. Intensiv hållning av livsmedelsproducerande djur bör bytas ut till småskalig djurhållning, 
både för djurens, miljöns och folkhälsans skull. Med högre djurvälfärd i mindre system kan vi sänka 
antibiotikaförbrukningen, öka den biologiska mångfalden bl.a. genom betande djur och minska risken för 
uppkomst av zoonoser. 

12. Deltar du i plattformar/dialoggrupper/initiativ som syftar till att bidra till hållbara 
livsmedelssystem?

Ja
Nej

13. Om ja: på vilken nivå?

Internationell

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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EU
Nationell
Regional
Lokal

Beskriv dess verksamhet och din roll i verksamheten:Valfritt: 
högst 1000 tecken

Svenska Djurskyddsförening är en aktiv medlem i organisationen Sveriges Konsumenter samt dess 
undergrupp Sveriges Konsumenters Matgrupp. Där arbetar vi för att stärka konsumenternas roll i Sverige 
samt EU och jobbar för hållbart producerade livsmedel. 

14. Vilken roll förväntar du dig att plattformar/dialoggrupper/initiativ kommer att spela i 
omställningen till och styrningen av ett hållbart livsmedelssystem?

högst 2500 tecken

EU:s medborgare har tydligt visat att djurskydd och djurvälfärd är en viktig faktor när det gäller vilka 
livsmedel de vill ha tillgång till. Svenska Djurskyddsföreningen förväntar sig att EU-medborgarnas önskemål 
tillgodoses genom att införa djurskyddskrav på en hög etisk nivå. 

I frågorna 15, 16 och 17 i denna enkät omfattar hållbarhetsinformation till konsumenter 
(eller hållbarhetsmärkning) information om livsmedelsprodukters näringsmässiga, 
klimatmässiga, miljömässiga och sociala aspekter, i enlighet med från jord till bord-
strategin. De sociala aspekterna omfattar bland annat djurskydd och socioekonomiska 
aspekter.

15. Vilka av nedanstående hållbarhetsaspekter bör konsumenterna informeras om för att de 
s k a  k u n n a  g ö r a  h å l l b a r a  l i v s m e d e l s v a l ?

(välj och rangordna aspekterna utifrån hur viktiga de är, där den första är viktigast 
och den sista är minst viktig)

Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or .accept the initial order

Djurskydd

Klimat

Miljö

Näring

Rättvisa arbetsförhållanden

Skälig och rättvis ersättning till producenter

*
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Andra aspekter (ange vilka)

Om du svarade ”Andra aspekter”, ange vilka:
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16. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Varken 
instämmer 

eller inte

Instämmer 
delvis inte

Instämmer 
inte alls

Vet 
ej

Tar 
inte 

ställning

Konsumenterna ägnar alltmer uppmärksamhet åt 
hållbarheten när det gäller de livsmedel de köper

Den hållbarhetsinformation som för närvarande tillhandahålls 
konsumenterna om livsmedelsprodukter är tillförlitlig

Den hållbarhetsinformation som för närvarande tillhandahålls 
konsumenterna om livsmedelsprodukter är tydlig och 
lättbegriplig

Den hållbarhetsinformation som för närvarande tillhandahålls 
om livsmedelsprodukter gör att konsumenterna kan välja 
hållbara livsmedelsprodukter

De många olika hållbarhetsmärkningarna på 
livsmedelsprodukter är förvirrande för konsumenterna

Att informera konsumenterna om hållbarheten när det gäller 
de livsmedel de köper är ett användbart verktyg som 
påskyndar omställningen till ett hållbart livsmedelssystem

En tillförlitlig och evidensbaserad hållbarhetsmärkning av 
livsmedelsprodukter skulle även skapa incitament för 
aktörerna att tillhandahålla mer hållbara produkter

Alla livsmedelsföretag i EU bör omfattas av samma regler om 
hållbarhetsinformation till konsumenter

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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En särskild hållbarhetsmärkning som gör det möjligt att 
jämföra livsmedelsprodukters hållbarhet skulle hjälpa 
konsumenterna att göra hållbara livsmedelsval
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17. En eventuell EU-hållbarhetsmärkning
(välj endast ett svar)

bör vara frivillig och endast användas för att identifiera hållbara 
livsmedelsprodukter
bör vara frivillig och användas för att identifiera både hållbara 
livsmedelsprodukter och livsmedelsprodukter som inte är hållbara
bör vara obligatorisk och användas för att informera om hållbarheten när det 
gäller alla livsmedelsprodukter som framställs i EU
bör vara obligatorisk och användas för att informera om hållbarheten när det 
gäller alla livsmedelsprodukter som framställs i EU eller som importeras
är inte nödvändig/önskvärd
Vet inte
Annat (precisera)

18. I vilken utsträckning bör skolor och offentliga institutioner överväga hållbarhet när de 
köper livsmedel?

Inte alls
I liten utsträckning
I måttlig utsträckning
I stor utsträckning
Vet ej
Ingen åsikt

19. Om du svarade ”I måttlig utsträckning” eller ”I stor utsträckning”, hur viktig bedömer du att 
en sådan åtgärd skulle vara för omställningen till ett hållbart livsmedelssystem?

Mycket viktig/verkningsfull
Ganska viktig/verkningsfull
Neutral
Inte särskilt viktig/verkningsfull
Inte alls viktig/verkningsfull
Vet ej
Tar inte ställning

*

*
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20. När det gäller , i vilken utsträckning offentlig upphandling av livsmedel som serveras i skolor och vid offentliga institutioner
instämmer du i följande påståenden?

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Varken 
instämmer 

eller inte

Instämmer 
delvis inte

Instämmer 
inte alls

Vet 
ej

Tar 
inte 

ställning

Måltiderna bör vara behagliga och smaka gott

Måltiderna bör vara tillgängliga för alla, till ett överkomligt pris

Växtbaserade alternativ bör erbjudas oftare

Lokalt producerade livsmedel bör erbjudas oftare

Näringsmässigt välbalanserade måltider (t.ex. alternativ med 
mindre socker och fett) bör erbjudas oftare

Mer frukt och grönsaker bör erbjudas

Livsmedel som framställts av traditionella och lokalt 
anpassade sorter, särskilt för frukt och grönsaker, bör 
erbjudas oftare

Framställningen av livsmedel av animaliskt ursprung bör 
uppfylla höga djurskyddskrav

Ekologiska måltider/ingredienser bör erbjudas oftare

De sociala konsekvenserna av de måltider som erbjuds (t.ex. 
för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter) bör 
beaktas vid upphandling

Miljöpåverkan av de måltider som erbjuds bör beaktas vid 
upphandling

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Näringsvärdet för de måltider som erbjuds bör beaktas vid 
upphandling

Livsmedelsföretag som respekterar sociala värden utöver 
vad som fastställs i industriavtalen bör gynnas vid 
upphandling

Skolan har en viktig utbildande roll när det gäller livsmedels 
hållbarhet

Information om näringsinnehållet i de måltider som serveras 
bör ges i matsalarna vid offentliga institutioner

Information om miljöpåverkan av de måltider som serveras 
bör ges i matsalarna vid offentliga institutioner

Information om de sociala konsekvenserna av de måltider 
som serveras bör ges i matsalarna vid offentliga institutioner

Information om de djurskyddskrav som iakttas bör ges i 
matsalarna vid offentliga institutioner

*

*

*

*

*

*
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21. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
 

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Varken 
instämmer 

eller inte

Instämmer 
delvis inte

Instämmer 
inte alls

Vet 
ej

Tar 
inte 

ställning

Mål bör fastställas för livsmedlens sammansättning vad gäller 
socker, salt och mättat fett för alla livsmedelskategorier

Mål bör fastställas för tillsatt socker, salt och mättat fett för 
bearbetade och ultrabearbetade livsmedel och måltider

När de behöriga myndigheterna utformar politik som påverkar 
livsmedelspriserna (såsom subventionssystem och 
beskattning) bör de överväga hur denna politik kan främja en 
ökad konsumtion av fullkornsspannmål, grönsaker, frukt, 
baljväxter och nötter samt en minskad konsumtion av rött kött 
och livsmedel med mycket socker, salt och mättat fett

*

*

*
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22. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
 

Instämmer 
helt

Instämmer 
delvis

Varken 
instämmer 

eller inte

Instämmer 
delvis inte

Instämmer 
inte alls

Vet 
ej

Tar 
inte 

ställning

Marknadsföring, reklam och säljfrämjande åtgärder (även 
online) som riktar sig till barn och avser livsmedel med 
mycket mättat fett, salt eller socker bör begränsas

Metoder för marknadsföring bör begränsas om de inte avser 
produkter av hög näringskvalitet (t.ex. med lågt innehåll av 
mättat fett, salt eller socker)

Sponsring som leder till reklam under stora evenemang (t.ex. 
idrottsevenemang) bör begränsas för produkter med mycket 
mättat fett, salt eller socker

Hälsosammare livsmedelsval bör främjas vid försäljning av 
livsmedel (dvs. genom hur livsmedelsprodukter presenteras 
vid försäljningsstället)

*

*

*

*
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23. Vilka incitament skulle vara mest effektiva för att stimulera metoder för hållbar produktion
/bearbetning/distribution/konsumtion?

högst 1000 tecken

24. Har livsmedelssystemets aktörer tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna ställa 
om till hållbara livsmedelssystem?

Ja
Nej
Vet ej
Tar inte ställning

Valfritt: Om du svarade nej på föregående fråga får du gärna utveckla ditt svar:
högst 500 tecken

25. Är vissa av livsmedelssystemets aktörer bättre förberedda för omställningen än andra?

Ja
Nej
Vet ej
Tar inte ställning

Tack för att du tagit dig tid att svara på denna enkät!

Ladda upp dokument

Du får gärna ladda upp ett kortfattat dokument, t.ex. ett ståndpunktsdokument. 
Dokumentet kommer att publiceras tillsammans med dina svar, som är det viktigaste bidraget till detta 
offentliga samråd. Det är frivilligt att ladda upp dokumentet och det kommer att användas som 
bakgrundsmaterial för att vi lättare ska förstå dina synpunkter.

Ladda upp din fil här.
Bara filer av typen pdf,txt,doc,docx,odt,rtf är tillåtna

Contact

*

*
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Contact Form




