
 

 

Motion att införa reform MvM – Mat & Välmående på Mälaröarna 

Matorganisationens lokalt stärkande koncept- och livsmedelsstrategi. 

Vi i Sverigedemokraterna Ekerö vill verka för en politik där de politiska riktlinjerna verkar stödjande 

och inte motverkande för utförarna. I stället för hårda ramar och begränsningar ser vi en kommun 

där vi ger incitament och stöd för utförarna att leva upp till uppsatta mål. 

 

Livsmedelsproduktionen världen över går på full fart och efterfrågan gällande både export och 

import av livsmedel ökar ständigt, vilket tyvärr gör många jordbruk till destruktiva krafter i arbetet 

för en hållbar framtid. En framtid där miljö, klimat, biologisk mångfald och folkhälsa står, och måste 

få stå i centrum. Efterfrågan resulterar inte endast i att hållbarhetsarbetet får stå tillbaka, utan även 

överdoseringen av antibiotika i djurbeståndet ökar. Sverige innehar en världsledande ställning när 

det gäller djurhållning och står för en av världens hårdaste djurskyddslagar. Sverige står för bra 

kvalitet, såväl gällande konventionellt såväl som ekologiskt. Utifrån detta hämtar vi grunden för 

denna reform. Vi ska inte stirra oss blinda på ekologiskt, eller gul- eller grön listat, utan vår devis bör 

vara Alltid svenskt kött! 

Vi vill se ett Ekerö kommun, där vi arbetar för klimatet, jobben, hälsan och miljön. En ökad svensk 

livsmedelsproduktion bidrar till en bättre hälsa, djuromsorg, miljö och lägre klimatpåverkan globalt 

och orsakerna till det är många, till exempel: 

- Svensk mjölk- och köttproduktion har avsevärt lägre klimatpåverkan än andra länders 

produktion. Svensk mjölkproduktion ger 44 % lägre utsläpp av växthusgaser och svensk 

köttproduktion 70 % lägre än jämfört med världssnittet. 

 

- 100 % av den soja som svenska bönder köper är certifierad och bidrar inte till skövling av 

regnskog. Allt fler bönder använder egenproducerad protein för att minska miljöpåverkan. 

 

- Svensk frukt, svenska bär och grönsaker odlas med låg klimatpåverkan. Sedan början av 

2000-talet har energiförbrukningen i växthusodlingen mer än halverats samtidigt som 

användningen av fossila bränslen har minskat med över 80 %. Till exempel kräver äpplen från 

Nya Zeeland upp till 7,5 gånger så mycket energi som svenska äpplen. 

 

- I Sverige har grisarna kvar knorren och korna går på bete. 

Råvaran och produktionen har centrala roller i MvM – Mat & Välmående på Mälaröarna. Med vår 

reform bidrar vi till våra bönders utveckling och deras omställningsmöjligheter samt för att trygga en 

fortsatt bra tillgång till svenska råvaror, nu som i framtiden. Vi väljer aktivt svenskproducerad mat, 

charkuterier och dryck. 



Grunden i MvM-Mat & Välmående på Mälaröarna och dess riktlinjer som ska följas är: 

- Alla djur är födda och uppväxta i Sverige. 

- All förädling och packning har gjorts i Sverige. 

- Kött, mjölk, ägg och fågel ska alltid och utan undantag vara 100 % svenskt. Gäller även korv 

som består av flera ingredienser. 

- För övriga produkter som består av fler än en ingrediens, ska minst 60 – 75 % vara svenskt. 

I avsaknaden av en nationell livsmedelsstrategi, ser vi MvM som en lokalt stärkande 

livsmedelsstrategi. Idag är vartannat kilo livsmedel som svensken konsumerar importerat till Sverige. 

Genom att vi i MvM endast väljer svenska råvaror gör vi därför stor skillnad. Vi ser att vi även stora 

möjligheter i att öka antalet lokalproducerade produkter, såsom exempelvis vildsvinskött.  

Precis som inom konventionell produktion gör vi störst skillnad genom att främst inhandla svenskt 

ekologiskt i stället för ekologiskt inom och utanför EU. Exempelvis har man i KRAV-märkta produkter 

skärpt sina krav ytterligare, i jämförelse med EU:s förordningar kring ekologisk produktion. 

Tilläggskraven utgår från mervärden för djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. 

Ekologiska regler skiljer sig mellan länderna på grund av skillnader i traditioner, klimat och övriga 

förutsättningar, vilket således leder till olikheter i de ekologiska förordningarna länderna emellan. Till 

detta ska tilläggas problematik kring långa och osmidiga transporter vilket sammantaget ger att den 

stora nyttan i ett helhetsperspektiv landar i att endast välja svenskt ekologiskt i enlighet med MvM – 

Mat & Välmående på Mälaröarna. 

Matsvinn är bland det viktigaste att arbeta aktivt med för att påverka i stort. Produktionen för 

världens totala matsvinn uppgår idag till en yta motsvarande Kinas areal. Ökad kunskap både för 

brukare och köpare är viktigt och är därför en viktig del av MvM. Ett aktivt och ihållande arbete kring 

matsvinn i det offentliga i Ekerö kommun ger spinoff-effekter i att även de privata hushållen 

medvetandegörs om vikten av kloka val.   

I Ekerö kommun ska vi inte ta bort något från tallriken, utan i stället addera mervärde i att lyfta fram 

det gröna och belysa de positiva effekterna för folkhälsan.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Ekerö 

Att kommunfullmäktige godtar MvM - Mat och Välmående på Mälaröarna som koncept i 

Matorganisationen. 

Att samtliga punkter i MvM´s styrdokument efterlevs och följs i det dagliga arbetet 

För Sverigedemokraterna Ekerö 

Jimmy Fors 

 

 


