
 

MOTION ATT EKERÖ KOMMUN PRIMÄRT INHANDLAR SVENSKA RÅVAROR TILL DE 
KOMMUNALA VERKSAMHETERNA. 

 

Svenska djur är bland de friskaste i världen. Genom bekämpnings- och kontrollprogram har 

vi lyckats utrota eller effektivt kontrollera flera sjukdomar som finns i andra länder. Genom ett 

gott samarbete mellan veterinärer, djuruppfödare och myndigheter har vi bland annat blivit 

det EU-land som använder minst antibiotika i vår djurhållning. De tre viktigaste 

fokusområdena är god miljö, bra skötsel och bra utfodring. Enligt en omfattande 

undersökning som EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) genomfört är den 

viktigaste aspekten för den svenska konsumenten matens ursprung (65 %) matens 

näringsinnehåll (48 %) samt etiska värderingar såsom djurvälfärd och miljö (47 %) 

Undersökningen visar även att de svenska konsumenterna har högst kännedom inom EU om 

mat och de risker som finns förknippade med mat.  

Svenskarnas största källa till oro är antibiotika i kött. Hela 75 % av de tillfrågade känner en 

oro inför antibiotikaanvändningen, vilket är den högsta noteringen av alla EU-länder. Två 

tredjedelar av all antibiotika i världen ges till djur. I USA beräknas 80 % av all antibiotika gå 

till livsmedelsproducerande djur och alltså endast 20 % ges till människor. I EU bedöms 

förhållandet vara 50/50. I Sverige råder helt omvända förhållanden i jämförelsen med USA, 

endast 16 % av all antibiotika används i djurhållningen. I många länder ges djuren antibiotika 

i fodret i förebyggande syfte för att förhindra sjukdomar, för att de ska växa snabbare och 

således producera mer kött. Att behandla djur med antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte är 

förbjudet inom EU sedan 2006, men tillåts på många andra håll, till exempel i USA och 

Sydamerika.  

Dagens krav på snabb produktionstakt gör att bönderna inte har råd med sjuka djur som inte 

växer snabbt. Det handlar krasst om att producera så stor mängd kött som möjligt till en så 

låg kostnad som möjligt. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt är en av huvudorsakerna 

till den ökande antibiotikaresistensen, just den globala marknadens prispress och prisjakt. Av 

importstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB) framgår att Tyskland är den i särklass 

största exportören till Sverige. Även Polen, Nederländerna, Finland, Belgien, Storbritannien 

och Spanien har stärkt sina positioner som betydande exportörer. Skillnaden mellan 

länderna är stor. Sverige använder över hundra gånger mindre antibiotika per kilo kött än 

Spanien och cirka tio gånger mindre antibiotika än Tyskland. 

Resistenta bakterier är ett snabbt växande hot i världen, just på grund av en kraftig 

överanvändning av antibiotika. Ett hot som berör människor, djur och miljö och som på sikt 

hotar vår globala hälsa. Trots vår goda djurhållning förlorar vi mark till förmån för billigare 

produkter från länder med högre användning av antibiotika. Som kommun har vi ett ansvar 

för att den mat vi serverar i offentlig verksamhet håller en standard som motsvarar 

medborgarnas krav på ursprung, näringsinnehåll och att maten är producerad i enlighet med 



våra svenska etiska värderingar. Vi Sverigedemokrater anser att Ekerö kommun ska främja 

god djurhållning, en hållbar miljö och en god hälsa bland unga och gamla på Mälaröarna. 

Mot bakgrund av ovanstående vill Sverigedemokraterna Ekerö 

Att Ekerö kommuns verksamheter primärt inhandlar råvaror med ursprung från Sverige. 

Att Ekerö kommuns verksamheter ursprungsmärker råvaror på så vis att det på matsedel 

eller i anslutning till tagningstorg framgår vilken bondgård/slakteri råvaran kommer ifrån. 
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