Ökad försörjningstrygghet
avseende livsmedel
– LRFs syn på frågan om försörjningstrygghet
avseende primärproduktion av livsmedel

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet.
LRF har omkring 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas
i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRFs medlemmar driver cirka 70 000 företag och LRF är
därmed Sveriges största småföretagarorganisation.
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1. Sammanfattning
För LRF är det uppenbart att Sverige, givet den säkerhetspolitiska
utvecklingen i vårt närområde, behöver vidta åtgärder som skapar en
ökad försörjningstrygghet avseende livsmedel. Sverige behöver både skapa
förutsättningar för en mer robust livsmedelsproduktion i fredstid och
planlägga hur produktionen ska kunna fortgå i kristid. Därtill kan de gröna
näringarna spela en avgörande roll för att öka försörjningstryggheten
avseende el och biodrivmedel.
Utgångspunkten bör vara den svenska livsmedelsstrategins strävan mot
en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där bland annat en
produktionsökning skulle minska sårbarheterna under eventuella kriser.
Följande principer menar LRF bör vara vägledande i arbetet för en mer
robust livsmedelsförsörjning i kris:
•

Ett livskraftigt lantbruk och ökad svensk produktion av mat
minskar sårbarheten

•

Försörjningstryggheten för den enskilda bonden avseende kritiska
insatsvaror och logistiklösningar är avgörande

•

Mer förnybar el- och drivmedelsproduktion i Sverige minskar
sårbarheten för totalförsvaret inklusive livsmedelsförsörjningen

•

Ökade åtaganden för de gröna näringarna ska regleras i avtal och
uppkomna kostnader ska ersättas av staten

LRF vill se ett antal politiska reformer för en ökad försörjningstrygghet:
1. För en livskraftig lantbruksnäring generellt – verka för en
konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja i enlighet med
livsmedelsstrategin genom att skapa bättre näringspolitiska villkor
för Sveriges bönder, exempelvis genom sänkt arbetsgivaravgift och
regelförenklingar inom tillstånds- och miljöprövning. Skärp också
kraven och öka kunskapen i offentliga upphandlingar motsvarande
svensk lagstiftning vad gäller både miljö- och djurskydd.
2. För en ökad försörjningstrygghet – kartlägg och säkerställ i fred,
lantbrukets behov av insatsvaror och förbered nödvändiga avsteg
och lättnader i lagstiftningen som kan tillämpas vid kris och
höjd beredskap. Ge Jordbruksverket helhetsansvaret för den
samordnande planeringen av primärproduktionen i Sverige.
3. För en ökad produktion av förnybar el och drivmedel – anlägg ett
tydligare försörjningstrygghetsperspektiv på energipolitiken
och klassificera lantbruket som en prioriterad sektor för el- och
drivmedelsförsörjning.
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4. För konkurrensneutralitet och marknadsmässiga åtaganden – säkerställ
också att de krav staten ställer på lantbruksföretag avseende
totalförsvaret sker på ett konkurrensneutralt sätt. Prioritera
och planera för robusta transporter och logistikkedjor för
livsmedelsförsörjningen i stället för att upprätta nya regionala och
lokala strukturer.

2. Bakgrund
Inom ramen för arbetet med den näringspolitiska reformagendan och
utvecklingsprojektet ”Tänk om” har LRF identifierat Ökad försörjningstrygghet
som ett viktigt temaområde. Politiskt råder enighet om att Sverige ånyo
behöver bygga upp ett totalförsvar, vilket har aktiverat myndigheter,
kommuner och regioner samt lett till att ett antal statliga utredningar
tillsatts. Det har även initierats forskning inom detta område. Bland
annat har Sveriges lantbruksuniversitet lyft ämnen i en så kallad
forskningsplattform.1
LRF har konstaterat att organisationen behöver utveckla en mer
heltäckande syn på lantbrukets roll och utmaningar vid allvarliga
störningar, kriser och ytterst krig. Av särskild betydelse är förmågan att
uthålligt kunna producera, lagra och leverera tillräckligt med mat i Sverige
men också frågor om energisystemets tillförlitlighet och möjligheten till
import av såväl vissa förnödenheter som av insatsvaror.
LRF vill med detta dokument beskriva och utveckla organisationens
ställningstaganden i frågor som handlar om att stärka den svenska
försörjningstryggheten av livsmedel inom ramen för totalförsvaret. Fokus ligger på
det första ledet, primärproduktionen, och mindre på förädling och distribution.
I framtagandet av detta policydokument har, förutom insamling och analys
av faktaunderlag, intervjuer genomförts med experter och chefer inom
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, FOI, MSB och Lantmännen. Intervjuer
har också genomförts med LRFs egna experter. För genomförande av
intervjuer och framtagande av underlag för denna promemoria har LRF
anlitat Paues Åberg Communications. Visst underlag har sammanställts av
Macklean AB.
Inom ramen för arbetet har också delar av LRFs ledning genomfört
en halvdags workshop under vilken man fördjupande sig i olika
frågeställningar kring försörjningstryggheten, bland annat affärsmässiga
utmaningar för den enskilda lantbrukaren, tidsperspektivet och
myndighetsansvaret.

¹ SLU Future food www.slu.se/futurefood
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3. Inledning
Dagens globala säkerhetspolitiska läge präglas av instabilitet och
oförutsägbarhet. För Europas och Sveriges del har konflikter i närområdet
inneburit en ökad hotbild mot den europeiska säkerhetsordningen.
Rysslands agerande i Georgien 2008, den olagliga annekteringen av Krim
2014 och de pågående krigen i Ukraina sedan 2014 och i Syrien sedan 2015
visar på en vilja att använda militära medel för att nå politiska mål, såväl
inom som utanför Europa.
Med anledning av detta beslutade riksdagen i det försvarspolitiska beslutet
för åren 2016–2020 att återuppta planeringen för och uppbyggnaden
av ett modernt totalförsvar. Sedan det tidigare totalförsvaret avvecklades
från mitten av 1990-talet, har dock samhället genomgått avgörande
förändringar. Ökad handel, EU-medlemskapet, minskat statligt ägande av
näringslivet och begränsad lagerhållning till följd av ”just-in-time”-principen
för leveranser är centrala faktorer till att gamla totalförsvarsplaner i dag
är obsoleta. Därtill har digitalisering, automatisering och elektrifiering
i grunden förändrat produktionen, distributionen och konsumtionen
av varor och tjänster. Uppbyggnaden
av ett
nytt
Transport behöver
och
Transport och
Transport
och totalförsvar
lagerhållning
lagerhållning
lagerhållning
därför ske utifrån andra förutsättningar än tidigare – inte minst avseende
livsmedelsförsörjningen.
Dagligvaruhandeln/
Förädling
Primärproduktion
Generell politik
Insatsvaror
konsumtion

3.1. Aktuella politiska processer och utredningar
Till följd av riksdagens ambition att återuppta planeringen för totalförsvaret
har ett antal politiska processer initierats vars slutsatser förväntas landa in
i ett nytt försvarspolitiskt beslut för åren 2021–2025. Beslutet väntas fattas
under 2020.
Den nationella livsmedelsstrategin

Försvarsberedningens
delrapport

Försvarsberedningens
slutrapport

Näringslivets roll
inom
totalförsvaret

Ansvar, ledning
och samordning
inom civilt
försvar

Den nya
försvarspolitiken

I december 2017 presenterade Försvarsberedningen sin delrapport
Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila
försvaret 2021–2025. I delrapporten redogör beredningen särskilt för
frågan om livsmedelsförsörjning.2 Delrapporten följdes i maj 2019 av
Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft – Inriktningen av säkerhetspolitiken
och utformningen av det militära försvaret 2021–2025.
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Försvarsberedningen drar bland annat slutsatsen att Sverige behöver bygga
upp en livsmedelsberedskap för att kunna förse civilbefolkningen och
Försvarsmakten med förnödenheter under en upp till tre månader lång
period med stora störningar och höjd beredskap. Livsmedelsberedskapen
föreslås främst byggas upp genom lagerhållning av nödvändiga livsmedel
då livsmedelskedjan – inklusive logistik och transporter – är komplex och
känslig för störningar. Berörda offentliga och privata aktörer på central
nivå föreslås gemensamt planera hur livsmedelsförsörjningen ska utformas
och distributionen inom landet säkras. Även en ökad inhemsk produktion
av livsmedel beskrivs som ett sätt att skapa förutsättningar för att förbättra
beredskapen. Beredningen hänvisar då till Den nationella livsmedelsstrategin
och dess konstaterande att ”En produktionsökning skulle kunna bidra till
en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan
ska minska”.3
Som en följd av Försvarsberedningens slutsatser tillsatte regeringen
en utredning om näringslivets roll inom totalförsvaret (Fö 2018:01, direktiv
2018:64). Utredningen ska lämna förslag på åtgärder för samverkansformer
och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer inom bland
annat livsmedelsförsörjningsområdet. Utredningen ska också lämna förslag
på vad som är en rimlig balanspunkt mellan näringslivets åtaganden, affärsoch avtalsmodeller och det offentligas ansvar för att säkerställa samhällets
funktionalitet. Utredningen redovisades den 2 december 2019 och LRF
representerades genom Svenskt Näringsliv.4
En annan utredning behandlar ansvar, ledning och samordning av civilt försvar
(Ju 2018:05, direktiv 2018:79) och har till uppgift att föreslå en struktur för
ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central, regional och
lokal nivå. I uppdraget ingår att utreda det nu otydliga myndighetsansvaret
vid höjd beredskap och ytterst vid krig. Utredningen ska redovisas senast
den 1 mars 2020.

4. Förutsättningarna för livsmedelsförsörjningen vid en kris
En central del i uppbyggnaden av totalförsvaret är att skapa förutsättningar,
planer och strukturer för att i händelse av kris och krig kunna försörja
befolkningen och Försvarsmakten med livsmedel.
Till del, och för vissa livsmedel, kan försörjningstryggheten öka genom
ökad lagring men också genom vidareförädling av produkter som gör
dem mer lagringsbara. Detta kommer emellertid inte att räcka hela vägen.
Det som kommer att vara av betydelse för Sveriges krishanteringsförmåga
är lantbrukets möjligheter att fortsätta primärproduktionen också under
besvärliga och utmanande förhållanden.

³ Prop. 2016/17:104 s. 1
4
SOU 2019:51
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"Det som kommer att vara
av betydelse för Sveriges
krishanteringsförmåga är
lantbrukets möjligheter att
fortsätta primärproduktionen
också under besvärliga och
utmanande förhållanden"

4.1. Begreppen försörjningstrygghet, självförsörjningsgrad och
robust livsmedelsförsörjning
Frågorna kring näringslivets roll i uppbyggnaden av totalförsvaret är breda
och olika aktörer använder olika begrepp för att beskriva den robusthet
som krävs i systemet. Regeringen använder begreppet försörjningstrygghet
för att beskriva detta, vilket kan definieras som att tillgodose behovet
av nödvändiga varor och tjänster genom såväl inhemsk produktion och
lagerhållning som import. Andra aktörer resonerar utifrån termer som
självförsörjningsgrad, det vill säga i vilken utsträckning det offentliga och
det privata producerar olika varor och tjänster inom landets gränser och
gör därifrån kopplingen till en mer robust livsmedelsförsörjning.
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4.1.1. Försörjningstrygghet rymmer flera aspekter

Begreppet försörjningstrygghet (av livsmedel) har flera beståndsdelar. Det
allmänna planerar för en försörjningstrygghet som ska medföra att det
militära försvaret och civilbefolkningen ska ha tillgång till livsmedel under
en tremånadersperiod. Samtidigt lyfter Försvarsberedningen att vid krig
i Sverige kommer den fredstida standarden för livsmedelsförsörjning att
behöva sänkas avsevärt. Vid minskade importmöjligheter kommer mindre
varierad kost och ett lägre energiintag att behöva accepteras.
LRF ser därmed att försörjningstryggheten avseende livsmedel i
tremånadersscenariot består av:
•
•
•

Nyttjande av lager
Inhemsk primärproduktion
Mycket begränsad import (beroende på om några
handelsvägar är fortsatt öppna)

Detta tillsammans med en ändrad konsumtion av livsmedel ska
sammantaget ge en uthållighet i tre månader.
Det ska dock noteras att punkterna ovan inte ensamma fångar in allt som
krävs för att det ska finnas en försörjningstrygghet avseende livsmedel. För
att maten (oavsett om den kommer från inhemsk produktion, lager eller
en begränsad import) ska kunna nå alla i Sverige krävs att den även kan
förädlas och distribueras.
4.1.2. Om självförsörjningsgraden

Självförsörjningsgrad har ingen entydig definition utan kan i sin tur
beräknas på ett antal olika sätt.
Vissa menar att Sverige producerar tillräckligt med energi och protein för
att med god marginal vara självförsörjande på livsmedel medan till exempel
Jordbruksverket resonerar kring att Sveriges självförsörjningsgrad är
obefintlig på grund av importberoendet av insatsvaror som gödningsmedel
och protein till djurfoder.
4.1.2.1. Hög andel import är problematisk

För LRF är det uppenbart att den höga andelen importerade livsmedel är
problematisk ur flera aspekter och den har även implikationer på frågan
om försörjningstrygghet.5 Detta då en hög andel import minskar den
inhemska produktionen vilket i sin tur har en negativ effekt på utgångsläget
om en allvarlig kris eller krig bryter ut. Men som visas nedan rymmer frågan
om självförsörjningsgrad mer än beräkningar av import/export i värde och
volym.
För mer om LRFs syn på frågan om importberoende
www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/06/importandelen-fortsatter-oka
5
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4.1.2.2. Inhemsk primärproduktion och inhemsk konsumtion av livsmedel

Ett sätt att beskriva självförsörjningsgraden är att ställa inhemsk konsumtion
mot inhemsk produktion. En sådan sammanställning som gjorts av
Macklean AB på uppdrag av LRF där beräkningarna utgår från officiell
statistik ger följande bild.

kg per capita/år

Sveriges konsumtion/produktion per capita
inom olika kategorier
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Totalkonsumtion

Svensk produktion

Det kan noteras att Sverige producerar avsevärt mer än motsvarande 170–180 kg spannmål per capita.
En stor del av spannmålsproduktionen går dock till annat än humanföda (till exempel foder, utsäde eller
energiproduktion).
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9

4.1.2.3. Inhemsk produktion i relation till Livsmedelsverkets
rekommenderade intag

Även om frågorna om handelsbalans av livsmedel är viktiga och har
betydelse för möjligheten att långsiktigt utveckla svensk primärproduktion
kan det i detta sammanhang vara relevant att fokusera på inhemska
produktionens förmåga att producera tillräckligt med mat.
Livsmedelsverket ställer samman rekommendationer för dagligt intag
av protein, fett, kolhydrater och energi. Om inhemsk primärproduktion
relateras till dessa rekommendationer genererar det följande resultat.

Närings- och energivärde från svensk produktion
(per capita och dag)
Kategori
Mejeri & ägg

Kolhydrater (g)

Fett (g)

Protein (g)

Energi (kcal)

15

30

21

387

0

9

34

214

354

9

41

1721

Balj- & oljeväxter

11

31

5

346

Potatis

24

0

3

114

Grönsaker &rotfrukter

3

0

3

31

Frukt & bär

1

0

0

5

107

0

0

436

0

0

0

0

Ca 500

Ca 80

Ca 100

Ca 3200

250–300

70–90

50–70

1700–3200

Kött & fisk
Spannmål

Socker
Kaffe & te
TOTALT
RDI (SLV)

Sammanställningen ovan som gjorts av Macklean AB på uppdrag av LRF gör inte anspråk på att vara heltäckande
eller exakt. Till exempel redovisar den inte behovet av vitaminer eller mineraler. Resultatet sammanfaller dock
med andra sammanställningar.6

4.1.2.4. Totalkonsumtion eller direktkonsumtion?

LRF har inte kunnat finna någon standardmetod för att beräkna graden av
självförsörjning. LRF gör inte anspråk på att här presentera ett prefererat
sätt att beräkna självförsörjningen i relation till energi- och näringsbehov,
utan detta ska ses enbart som underlag för fortsatt diskussion. I tabellen
ovan har vi utgått från totalkonsumtionen av livsmedel med statistik från
Jordbruksverket.
Se till exempel
http://silvberg.se/Rapporter/sj%25c3%25a4lvf%25c3%25b6rs%25c3%25b6rjningsgrad.html
6
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Även om den totala produktionen utifrån ett energiperspektiv ligger relativt
högt, finns det flera utmaningar. Inte minst används en del av produktionen
inom förädlingsledet, vilket gör att en andel av energin och näringen inte
kommer direkt till konsument. Används totalkonsumtionen som underlag i
beräkningsmetoden torde uppskattningen av självförsörjningsgrad bli högre
än med direktkonsumtionen som underlag.7 Bland annat används socker,
men även spannmål, inom bröd- och dryckesindustrin, vilket gör att mycket
av denna näring inte kommer konsumenten tillgodo. Med utgångspunkt
från direktkonsumtionen, skulle tillgången på energi minska med cirka
30 procent, och tillgången på protein med cirka 10 procent jämfört med
tabellen ovan. Här har inte inkluderats faktorer såsom matsvinn, vilket
ytterligare sänker självförsörjningsgraden. Det är sannolikt att matsvinnet
i konsumentled skulle minska om tillgången på mat vore begränsad men
en stor del av matsvinnet från primärproducent vidare ut i handelsledet
hänger samman med bristande strategier för att öka hållbarheten hos olika
livsmedel. Samtidigt tillkommer faktorn att en del av matsvinnet går till
djurfoder. Implikationerna av det ur detta perspektiv är oklara och bör
belysas ytterligare.
För LRF har det under arbetet med detta dokument blivit tydligt att det
finns ett behov av att utveckla beräkningarna av självförsörjningsgrad men även
skapa bättre förståelse hur en modern kriskost skulle kunna se ut. Det är också
angeläget att det skapas en mental förberedelse hos allmänheten hur mat i
en sådan kost lagras, tillagas och smakar.
4.1.3. Svenskt jordbruk har möjlighet att hålla liv i Sveriges
befolkning – i fredstid…

Den sammantagna bilden blir att den genomsnittliga inhemska
produktionen av livsmedel i teorin sannolikt skulle kunna hålla Sveriges
befolkning vid liv i en situation utan import av livsmedel. Kostens
sammansättning skulle för de allra flesta skilja sig avsevärt från dagens
men det förefaller som den skulle innehålla tillräckligt med de i tabellen
ovan uppräknande delarna. Men det finns en avsevärd hake – det är bara i
fredstid som en sådan teoretisk förmåga finns.

För mer om definitionerna totalkonsumtion och direktkonsumtion se till exempel
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2013/01/23/skillnaden-mellan-direktkonsumtion-ochtotalkonsumtion-av-kott/
7
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4.2. Självförsörjningsgraden för svensk primärproduktion är dålig
En avgörande utgångspunkt för LRFs syn på frågan om försörjningstrygghet
är det faktum att den nyss redovisade förmågan att producera livsmedel
till Sveriges befolkning är i hög grad känslig för störningar avseende
olika typer av insatsvaror med mera. Men även samhällets förmåga
att förädla och distribuera livsmedel är avgörande för den samlade
försörjningstryggheten. Ett försök att övergripande illustrera kopplingen
mellan primärproduktionens egen självförsörjning och samhällets
försörjningstrygghet ges i följande skiss:
Försörjningstrygghet
(Livsmedel)

Förädling

Lagring

Distribution

Inhemsk produktion

Begränsad import

Insatsvaror

Arbetskraft

Lagring?

Ransonering?

Import?

Inhemsk produktion?

Försörjningstryggheten avseende livsmedel är bland annat beroende av den inhemska primärproduktionen
som i sin tur är beroende av främst insatsvaror och arbetskraft. Det är därför relevant att se hur god
försörjningstryggheten är av insatsvaror och arbetskraft är för primärproduktionen i händelse av kris eller krig.

5. Lantbrukets utmaningar
Utöver de svårigheter som samhället som helhet ställs inför vid en kris
möter lantbruket särskilda utmaningar till följd av verksamhetens särskilda
karaktär. Också en mer begränsad kris som slår mot elförsörjning och
import riskerar ganska snabbt att lamslå primärproduktionen och därmed
få konsekvenser för den svenska försörjningstryggheten avseende livsmedel.
Livsmedelsproduktion är också i större utsträckning än annan verksamhet
mer beroende av väder och årstidernas växlingar vilket gör det svårt att
planera utifrån generella tidshorisonter.
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5.1. Tremånadersscenariot
Totalförsvarsplaneringen förhåller sig till, och uppmanar övriga
samhällsaktörer att planera för, ett tremånadersscenario med höjd
beredskap, begränsad import och stora störningar i el- och it-försörjningen.
Tremånadersperspektiv får konsekvenser för lantbruket av flera
anledningar:
•

Primärproduktionen kan inte ställas om på tre månader för att
möta de förändrade samhällsbehov som uppstår vid en kris. Den
primärproduktion som sker i fred är också den som finns att tillgå
vid höjd beredskap.

•

Konsekvenserna är årstidsberoende. Krisens påverkan på den
enskilda bonden är beroende av när på året krisen inträffar – en
kris som uppstår i exempelvis november ställer bonden inför delvis
andra situationer än en kris som inleds i maj.

•

Lantbrukets planeringscykel sträcker sig minst över ett år. För
spannmålsproducerande bönder är viktiga hållpunkter under året
när grödorna sås och skördas, när insatsvaror köps in och lagerhålls
och när skörden lämnar gården. För mjölk- och köttproducenter
är motsvarande hållpunkter bland annat när djuren föds, när de
släpps på bete och när djuren lämnar gården.

En reflektion är att även om planeringen ska utgå från ett
tremånadersscenario får det anses högst troligt att en sådan period
kommer att föregås av en tid som inte är normal, ibland beskrivet som ett
skymningsläge. I ett sådant läge skulle till exemepel viktiga funktioner i
livsmedelskedjan kunna drabbas av sabotage eller handelsvägarna komma
att stänga av helt eller delvis. LRF ser därför att det trots allt är rimligt att
planera för ett scenario som inte begränsas till tre månader.
5.2. Mer om beroendet av insatsvaror och arbetskraft
Sverige är i dag långtifrån självförsörjande på vissa för lantbruket centrala
insatsvaror. Utsäde i form av fröer, växtskyddsmedel, gödselmedel,
djurfoder, mediciner, reservdelar och drivmedel – företrädesvis diesel – är
nödvändiga insatsvaror som samtliga i dag importeras och levereras enligt
”just-in-time”-principen. Dessa varor, utom diesel i vissa fall, lagerhålls
endast i mycket begränsad omfattning av inhemska distributörer och kan
inte heller lagerhållas av den enskilda lantbrukaren. Eftersom ”just-in-time”principerna genomsyrar hela förädlingskedjan i fredstid är det inte heller
ekonomiskt försvarbart för den enskilda lantbrukaren att investera i ökad
lagringskapacitet av insatsvaror.
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"Vid en längre krissituation
med osäker elförsörjning
[...] blir detta ett
betydande problem för
lantbruksföretagen"

Energi, energi, energi…
Den samstämmiga bilden som ges i tidigare gjorda bedömningar är att
mest kritiskt är försörjningen av diesel och el till jordbruksföretagen.
Som visas nedan kan behoven och uthålligheten i ett bristläge skilja sig åt
mellan olika typer av produktion.8 När det gäller självförsörjningsgraden på
nationell nivå kan konstateras att Sverige är mycket beroende av import för
försörjningen av diesel även om det finns en liten men växande inhemsk
produktion. För elproduktion är bilden en annan då det finns en mycket
stor inhemsk produktion av el i Sverige.
Vad avser produktion på gårdsnivå kan noteras att allt fler lantbruksföretag
producerar el och energi utifrån en palett av produktionsmetoder
(vindkraft, solenergi, småskalig vattenkraft och biodrivmedel). Delvis som
en följd av detta är det angeläget med en upprustning och komplettering av
transformatorstationer.
Se även till exemepl www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/forskning/rapporter/ffreports-1_eriksson_livsmedelsproduktion-ur-ett-beredskapsperspektiv.pdf
8
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5.2.1. El- och internetförsörjning

Vid otillförlitlig elförsörjning är stora delar av primärproduktionen sårbar
vilket får långtgående konsekvenser. Även störningar i it-systemen påverkar
många delar av det moderna lantbruket.
5.2.1.1. El

Uppstår krisen under skördesäsong behöver spannmålen kunna torkas
för att bli lagringsduglig och förädlas som djurfoder eller livsmedel. Vid
ett långvarigt uppehåll i elförsörjningen kommer betydande delar av
växthusodlingen, som är beroende av el till bland annat bevattningssystem,
att slås ut.
Mjölk- och köttproduktion är också i stor utsträckning beroende av el.
Mjölkningen, som i princip är helt automatiserad, kräver inte bara el
utan också tillgång till internet. Utfordring, ventilation och vattenpumpar
är andra funktioner som är beroende av en fungerande eldrift.
Kycklingproduktion är den verksamhet som är allra mest sårbar för yttre
störningar eftersom kycklingstallar kräver konstant ventilation.
Jordbruksverket ställer i sina föreskrifter för olika typer av djurhållning
krav på en godtagbar plan för upprätthållande av djurskydd vid elavbrott.
I praktiken är därför reservelverk den nödvändig investering även om det
inte finns något uttryckligt krav i djurskyddslagen om att reservelverk måste
finnas.
Jordbruksverkets krav kan inte omsättas till generella tidsgränser. Elavbrott
till följd av enskilda händelser är inte så långvariga att de kan jämföras med
ett tremånadersscenario och kan därmed skulle hanteras med gårdens
egen dieselreserv. Vid en längre krissituation med osäker elförsörjning och
begränsade möjligheter till transporter blir detta ett betydande problem för
lantbruksföretagen.
5.2.1.2. It

Dagens primärproduktion (både växtodling och animalieproduktion)
sker till stor del med teknik som är helt beroende av fungerande itsystem. Produktionen sker dels med system inom respektive företag
som överför en stör mängd data internt men systemen på gårdsnivå
utbyter även information med externa system. En enkätundersökning
slår fast att behovet av säker it-infrastruktur delvis varierar utifrån
produktionsinriktning.9 Det är tydligt att utvecklingen på detta område är
mycket snabb och beroendet av robust och säker informationsöverföring
kommer att öka avsevärt inom livsmedelsproduktionen.

9

Resultat i undersökning Digital infrastruktur i lantbruket 2019 utförd av Landja Marknadsanalys
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5.2.2. Logistik och tillgänglighet till förädlingskedjan

Dagens moderna lantbruk är beroende av fungerande transporter till
och från gårdarna och därefter längre upp i förädlingskedjan. Avstånden
mellan gården och nästa steg i förädlingskedjan – slakterier, mejerier
och kvarnar – har generellt ökat på grund av stordriftsfördelar och
konsolidering. Det stora beroendet av en fungerande distribution och det
första förädlingssteget i livsmedelskedjan är och förblir således ett faktum
vid en krissituation.
Den enskilda bondens logistikbehov skiftar beroende på vad som
produceras på gården. Mjölk kan endast lagras tillfälligt på gården och
behöver hämtas upp varannan dag till mejeriet. Lantbrukarens egen
kylningskapacitet är anpassad till denna frekvens. Kan inte mjölken hämtas
går den till spillo. Också kyckling- och äggproduktionen blir snabbt sårbar
om logistiken inte fungerar.
Fördelen med annan djurproduktion i detta hänseende är att djuren i
större utsträckning kan lagerhållas levande. Skulle djur behöva avlivas
till följd av brist på foder och el och det saknas kapacitet hos slakterierna
uppstår sanitära problem på gården.
För spannmåls- och grönsaksodlare är logistikbehoven mer
säsongsberoende. Den gårdsnära lagringskapaciteten för spannmål har
minskat väsentligt samtidigt som det byggs ny lagringskapaciteten på gårdar.
De regionala lagringsanläggningarna är avgörande för det sammantagna
flödet och lagringen på nationell nivå och anläggningarnas roll bör beaktas
i arbetet med att stärka försörjningstryggheten.
5.2.3. Brist på samordning

Den bärande tanken med svensk krisplanering och krishantering är att de
aktörer som ansvarar för ett område under normala förhållanden också ska
ta ansvar under en krissituation. Undantaget är dock det ökade behov av
samordning och tydligare ansvarsfördelning som krävs i händelse av kris.
Eftersom ingen myndighet har det totala ansvaret för livsmedelsförsörjning
och hela livsmedelskedjan i fredstid, saknas myndighetsansvar för detta
också vid en kris. Till exempel har Jordbruksverket i dag inget tydligt
mandat och ansvar inom totalförsvarsplaneringen för primärproduktionen
vilket bör förändras. Det saknas också tydlighet kring vilken myndighet som
har ansvar för att vid en kris prioritera mellan olika aktörers och näringars
behov av el, diesel och andra viktiga insatsvaror vid behov av ransonering.
5.2.4. Förändrade samhällsbehov under kris

Ytterligare en aspekt att förhålla sig till är att efterfrågan och priset på olika
varor kommer att förändras i händelse av kris. Det livsmedelsutbud som
finns under normala förhållanden kan medborgarna inte räkna med finns
under en kris.
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En angränsade fråga är hur samhället vid en längre kris eller krig avser att
skydda de livsmedel som då finns från plundring.
Utöver livsmedel kommer lantbrukarens resurser att prissättas på ett annat
sätt i kris än i fred. Betalningsviljan för el och diesel kan således komma att
förändras drastiskt. Att lantbrukarens reserver av el och diesel används som
insatsvaror i primärproduktionen är således ingen självklarhet, om priset på
dem överstiger värdet av att nyttja dem själv.

6. Försörjningstrygghet för lantbruket – en förutsättning
för en robust livsmedelsförsörjning i Sverige
För LRF är det uppenbart att Sverige, givet det den säkerhetspolitiska
utvecklingen i vårt närområde, behöver vidta åtgärder som skapar en
ökad försörjningstrygghet avseende livsmedel. Sverige behöver skapa
förutsättningar för en mer robust livsmedelsproduktion i fredstid samt
planlägga hur produktionen ska kunna fortgå i kristid. Därtill kan de gröna
näringarna spela en avgörande roll för att öka försörjningstryggheten
avseende el och biodrivmedel.
Utgångspunkten bör vara den svenska livsmedelsstrategins strävan mot
en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där bland annat en
produktionsökning skulle minska sårbarheten under eventuella kriser.
Analyser som görs bör brytas ner dels på regional nivå och på sektorsnivå.

"Sverige behöver skapa
förutsättningar för en mer
robust livsmedelsproduktion
i fredstid samt planlägga hur
produktionen ska kunna fortgå
i kristid"
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6.1. En livskraftig jordbruksnäring och ökad svensk produktion av mat
I den nationella livsmedelsstrategin fastslås att en ökad svensk
livsmedelsproduktion minskar sårbarheten i den svenska livsmedelskedjan.
En ökad produktion drivs av en efterfrågeökning, som kan ske på två sätt:
genom export och genom ökad inhemsk efterfrågan.
Det finns en god samsyn inom den svenska livsmedelssektorn att exporten
av livsmedel behöver öka. I dag exporteras livsmedel till ett värde av cirka 45
miljarder kronor per år medan importvärdet motsvarar cirka 95 miljarder
kronor per år.10 Möjligheterna att öka exporten finns på flera varuområden
men fokus bör ligga på förädlade produkter av hög kvalitet och med ett lågt
miljö- och klimatavtryck. På så sätt kan befintliga livsmedelsföretag växa, nya
utvecklas, och ytterligare 600 000 hektar åkermark odlas.
LRF anser att offentlig konsumtion och upphandling inte bara är viktiga
instrument för att öka den inhemska livsmedelsproduktionen utan också
betydelsefulla ur ett hållbarhetsperspektiv. Sverige har en av världens strängaste
lagstiftningar på djurskydds- och miljöområdet och att det offentliga samtidigt
inte självt efterfrågar råvaror som lever upp till dessa hårt ställda krav skapar
en dubbelhet i systemet, som driver kostnader men som inte motsvaras av en
efterfrågeökning. Det skapar en konkurrensnackdel för Sverige gentemot andra
EU-länder och motarbetar möjligheten att bedriva en långsiktig hållbar produktion
också ur ett ekonomiskt perspektiv.
6.1.1. Försörjningstryggheten för den enskilda lantbrukaren är avgörande

Försörjningstrygghet för bonden kräver att leden innan och efter
primärproduktionen är funktionella även i händelse av kris. I
praktiken innebär det tillgång till alla de insatsvaror som krävs för
att upprätthålla den produktion som sker i fredstid. I debatten är
en fungerande försörjningstrygghet ofta synonymt med tillgång till
livsmedel för slutkonsumenten, den enskilda medborgaren. Ett sällan
belyst perspektiv är den försörjningstrygghet som är nödvändig i varje
steg i livsmedelskedjan, från primärproduktionen till butikshyllan. Att
säkerställa försörjningstryggheten för bonden – av utsäde, fröer, växtskydd,
handelsgödsel, djurfoder, mediciner, reservdelar till maskiner, el och diesel
– är således en nödvändighet för att spannmål, mjölk och kött ska kunna
förädlas och så småningom komma slutkonsumenten, Försvarsmakten
inkluderad, till del. Förutom insatsvaror kommer det vara avgörande
att personer med rätt kompetens finns på plats att bedriva nödvändig
primärproduktion under en kris. Redan i dag finns det en svårighet att
hitta arbetskraft med rätt kompetens till primärproduktionen. Som lyfts
tidigare ökar kraven på utbildning och erfarenhet i sektorn allt eftersom
produktionsmetoderna utvecklas och blir mer specialiserade.

Se vidare
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handelmarknad/allmantomhandelsochjordbrukspolitik/
patalomjordbrukochfiske.4.6b0af7e81284865248a80002531.html
10
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LRF ser i detta sammanhang med oro på det importberoende som
primärproduktionen har i termer av insatsvaror. Sverige kan inte bli, och bör inte
heller sträva efter att bli, självförsörjande på samtliga insatsvaror. Att bygga upp
en robusthet för att minska risken som uppstår när handelsvägar stängs är däremot
nödvändigt. Det kan bland annat ske genom rekommendationer kring vilka
mängder av olika insatsvaror som bör lagerhållas av importörer och distributörer.
Viktigt i sammanhanget är också att säkerställa hur dessa aktörer ska kompenseras
ekonomiskt bland annat för att undvika att de ökade kostnaderna vältras över på
den enskilda lantbrukaren och därmed riskerar att sänka lönsamheten.
I ledet efter primärproduktionen är transporten mellan gården och
kvarnen, mejeriet eller slakteriet en avgörande länk. LRF anser att
infrastrukturens tillgänglighet bör vara högt prioriterad och att lokal och
regional samordning av transporter bör ske i så stor utsträckning som
möjligt.
LRF anser att en allt för regionaliserad syn på försörjningstrygghet av livsmedel
riskerar att leda fel. I stället för att upprätta en regional struktur bör planeringen
prioritera robusta transporter och logistikkedjor.
Transport och
lagerhållning

Generell politik

Insatsvaror

Transport och
lagerhållning

Transport och
lagerhållning

Primärproduktion

Förädling

Dagligvaruhandeln/
konsumtion

Att primärproduktionen, den första delen i livsmedelskedjan, har fungerande
strukturer för logistik och insatsvaror är en förutsättning för en robust
livsmedelsförsörjning vid kris.
6.1.2. Mer förnybar el- och drivmedelsproduktion minskar sårbarheten

Försörjningstrygghet för bonden handlar i stor utsträckning om tillgång till
Den nationella livsmedelsstrategin
el och diesel och det är därför viktigt att minska sårbarheten i jordbrukets
kraft- och drivmedelsförsörjning.
Försvarsberedningens
delrapport

Försvarsberedningens
slutrapport

Näringslivets roll
inom
totalförsvaret

Ansvar, ledning
och samordning
inom civilt
försvar

Den nya

LRF anser att Sverige genom att främja inhemsk biobränsleproduktion kanförsvarspolitiken
bli mindre beroende av importerat drivmedel. Samtidigt bör småskalig
energiproduktion som kan göra lantbrukare mer självförsörjande på el främjas.
Lantbrukarnas
Riksförbund
| 34
Vid
krissituationer

anser LRF att lantbruket bör ses som en samhällsnödvändig
verksamhet och där jordbrukets tillgång på el prioriteras vid elransonering.
Detta är inte minst centralt vid längre kriser, när upprätthållande av
primärproduktionen spelar än större roll.
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6.1.3. Ökade åtaganden för näringslivet ska regleras via avtal

Lantbruket är en näringsverksamhet som i likhet med andra näringar
behöver goda ramvillkor för att kunna verka och expandera. Ju lönsammare
ett lantbruk är, desto mer aktuella blir investeringar som ökar den egna
kapaciteten. Existerande strukturer i form av omsättningslager samt
verksamheter för förädling av råvaror är dimensionerade utifrån rådande
marknad och förutsättningar. En politisk ambition att öka lagerkapaciteten,
exempelvis via regionala lager, förutsätter finansiering med statliga
medel. Denna utbyggnad kommer inte att ske på marknadsmässiga
grunder – annars hade lantbruksnäringen redan genomfört detta. Det är
angeläget att åtgärder för att stärka försörjningstryggheten inte utformas
på ett sådant sätt att förutsättningarna för fredstida primärproduktion
försämras. Exempelvis skulle en styrning av produktion (till exempel
arealmål per år och region för vissa grödor) skapa tydliga negativa effekter i
primärproduktionen.
LRF anser att en vägledande princip för all kommande offentlig kravställning
kring upprustning av totalförsvaret även ska finansieras av det offentliga. De
åtaganden ett lantbruksföretag tar utöver den kommersiella verksamheten
kräver med andra ord offentlig finansiering. Det är centralt att denna
finansiering motsvarar den faktiska kostnaden, för att inte skapa en systematisk
underfinansiering i systemet. Kravställningen bör i så stor utsträckning som möjligt
ske på ett konkurrensneutralt sätt och utan att försämra villkoren för fredstida
produktion.

"Primärproduktionen har potential
att öka Sveriges försörjningstrygghet
avseende livsmedel. Men det förutsätter
också att det offentliga agerar."
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6.1.4. Regelverk bör förberedas för ändrade förhållanden vid kris eller krig

Sverige har världens strängaste djurskyddslagstiftning, vilket har bidragit
till att landet är världsledande när det gäller att producera sund och säker
mat med en mycket låg användning av antibiotika. I händelse av kris där
tillgången till el, vatten och insatsvaror begränsats kommer vissa av dagens
regler inte fullt ut att kunna efterlevas. Det kan handla om exempelvis
djurtäthet samt hanteringen av handelsgödsel och vissa växtskyddsmedel.
LRF anser att vissa avsteg från gällande regelverk, en krisdjurskyddsförordning,
bör förberedas och lagfästas. Liknande lättnader bör även förberedas inom
miljöområdet.

7. Reformer för en ökad försörjningstrygghet
Primärproduktionen har potential att öka Sveriges försörjningstrygghet
avseende livsmedel. Men det förutsätter också att det offentliga agerar.
LRF anser att det offentliga; staten och dess myndigheter, kommunerna och
regionerna – i syfte att stärka försörjningstryggheten avseende livsmedel –
bör prioritera följande insatser
för en livskraftig lantbruksnäring:
1. Verka för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja
i enlighet med livsmedelsstrategin, där en ökad svensk
matproduktion prioriteras för att minska sårbarheten i händelse
av kris. Helhjärtade insatser krävs från politiken och övriga aktörer
för att förverkliga livsmedelsstrategin.
2. Skapa bättre näringspolitiska villkor för Sveriges
bönder, exempelvis genom sänkt arbetsgivaravgift och
regelförenklingar inom tillstånds- och miljöprövning. Bättre
villkor skapar mer robusta lantbruksföretag, som kan öka den
inhemska livsmedelsproduktionen och sänka sårbarheten i
försörjningskedjan vid kris.
3. Skärp kraven i offentliga upphandlingar och ge
Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utbilda offentliga aktörer
i hur de kan ställa krav i förfrågningsunderlagen på motsvarande
svensk lagstiftning vad gäller både miljö- och djurskydd.
för en ökad försörjningstrygghet:
4. Analysera och föreslå lämpliga åtgärder för att öka
försörjningstryggheten av insatsvaror till lantbruket.
5. Analysera konsekvenserna av lagerhållning i olika delar av
förädlingskedjan.
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6. Säkerställ att jordbrukets behov av el, drivmedel, vatten och
transporter prioriteras i händelse av kris.
7. Förbered nödvändiga avsteg och lättnader i lagstiftningen som kan
tillämpas vid kris och höjd beredskap.
8. Ge Jordbruksverket helhetsansvaret för den samordnande
planeringen av primärproduktionen i Sverige. I dag har ingen
myndighet det formella ansvaret.
9. Planera för att upprätthålla produktionen på oförändrad nivå
i händelse av kris genom att klassificera lantbruket som en
prioriterad sektor för el- och drivmedelsförsörjning samt genom att
nyckelpersoner verksamma i företag inom hela livsmedelskedjan
ges möjlighet fortsätta att arbeta i sektorn vid en kris.
10. Bedriv analys och forskning för metodutveckling för beräkning av
försörjningstrygghet och självförsörjningsgrad.
11. Utveckla analys och kommunikation avseende en modern
näringstät kriskost.
för en ökad produktion av förnybar el- och drivmedel:
12. Anlägg ett tydligare försörjningstrygghetsperspektiv på
energipolitiken genom att främja en ökad inhemsk produktion av
flytande och gasformiga biodrivmedel samt främja en småskalig
energiproduktion och lagring som kan göra jordbruket mer
självförsörjande på el.
för konkurrensneutralitet och marknadsmässiga åtaganden:
13. Säkerställ att de krav staten ställer på lantbruksföretag
kompenseras fullt ut finansiellt samt att detta sker på ett
konkurrensneutralt sätt. Åtgärder för stärkt försörjningstrygghet
vid kris och krig får inte medföra försämrade möjligheter till
primärproduktion i fred, genom pålagor, begränsningar eller
motsvarande.
14. Prioritera och planera för robusta transporter och logistikkedjor
för livsmedelsförsörjningen i stället för att upprätta nya regionala
strukturer. I den mån behovet av nya kvarnar, mejerier och
slakterier uppstår bör de startas på marknadsmässiga villkor.
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Bilaga 1
Nedan avsnitt 16.3. s. 170 ff i Försvarsberedningens rapport Motståndskraft
Ds 2017:66
16.3. Livsmedelsförsörjning

Befolkningen i Sverige ska i krig ha tillgång till livsmedel i tillräcklig
omfattning med hänsyn till energi- och näringsbehov. Vid krig i Sverige
kommer den fredstida standarden för livsmedelsförsörjning att behöva
sänkas avsevärt. Vid minskade importmöjligheter kommer mindre varierad
kost och ett lägre energiintag att behöva accepteras.
Sverige har idag ett stort beroende av import av bl.a. råvaror och insatsvaror
för produktionen av livsmedel. Lagerhållning av livsmedelsprodukter är i
stort sett begränsad till de krav som handeln ställer och livsmedelskedjan
är beroende av transporter, elförsörjning, tele- och datakommunikationer
samt personal som utför en stor del av arbetet i produktionen.
Livsmedelskedjan är i sin helhet komplex och kan störas eller slås ut och
därmed orsaka avbrott i flödet av livsmedel.
Försvarsberedningen anser att Sverige behöver bygga upp en
livsmedelsberedskap för att kunna förse civilbefolkningen och
Försvarsmakten med nödvändiga förnödenheter.
I januari 2017 lanserade regeringen den nationella livsmedelsstrategin
(prop. 2016/17:104) med sikte mot år 2030. Syftet med strategin
är att uppnå en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala
livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella
miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till
hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen som bör svara mot
konsumenternas efterfrågan ska enligt strategin kunna bidra till en ökad
självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska även
minska.
En ökning i produktion av livsmedel i Sverige kan i förlängningen
skapa förutsättningar för att förbättra livsmedelsberedskapen.
Försvarsberedningen konstaterar dock att det krävs ytterligare åtgärder med
särskilt fokus på livsmedelsberedskapen vid krig för att snabbare säkerställa
en tillräcklig livsmedelsförsörjning.
Vid krig i vårt närområde eller i Sverige går det inte att garantera
att avtal om leveranser av livsmedel uppfylls. Försvarsberedningen
anser att en livsmedelsberedskap behöver byggas främst genom
lagerhållning av nödvändiga livsmedel för att klara försörjningen vid en
säkerhetspolitisk kris. Privata aktörer har en viktig roll i uppbyggandet av
livsmedelsberedskapen.
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Lagerhållning av livsmedel har tidigare utgjort en stor del av den svenska
livsmedelsberedskapen. Sverige har idag ingen nationell lagring av
livsmedel i statens ägo. Det finns en viss lagring av livsmedel i några få
lagercentraler främst i södra och mellersta Sverige som försörjer landets
konsumenter. Dessa lager ägs av privata aktörer. Försvarsberedningen
konstaterar att det finns behov av att lagra vissa strategiska varor i
omsättningslager, särskilt sådana varor som inte kan säkras genom
leveranser från utländska leverantörer eller som inte kan produceras
inom landet. För att säkerställa att varor och förnödenheter snabbt och
säkert kan nå ut till befolkningen behöver även ett arbete ske för att säkra
distributionsvägar.
För att förbättra livsmedelsberedskapen behöver olika åtgärder
genomföras på central, regional och lokal nivå. Åtgärderna för att öka
livsmedelsberedskapen bör utgå från en analys av näringsbehovet i händelse
av krig och de krav i övrigt som Försvarsberedningen identifierat i denna
rapport.
Försvarsberedningen anser att regeringen behöver ange en inriktning
avseende vilka metoder som ska användas för att öka den svenska
livsmedelsberedskapen. Inriktningen bör utgå från en analys av dagens
samhälleliga förutsättningar och de förändringar som har skett inom
livsmedelsförsörjningen. Berörda offentliga och privata aktörer på central
nivå behöver utifrån regeringens inriktning gemensamt planera för
hur livsmedelsförsörjningen ska utformas samt hur distributionen inom
landet ska säkras. De myndigheter på nationell nivå som främst har ansvar
och roller inom livsmedelssektorn är Jordbruksverket, Livsmedelsverket
och Statens veterinärmedicinska anstalt. Dessa myndigheter är
utpekade i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap
och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
och har därmed särskilt ansvar för krisberedskapen och inför och vid
höjd beredskap inom sina respektive ansvarsområden. Livsmedelsverket
har sedan 2010 bl.a. ansvar för den nationella samordningen av krisoch beredskapsplaneringen avseende dricksvattenförsörjning och
livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen.
Försvarsberedningen föreslår att sektorsansvarig myndighet enligt
beredningens förslag leder arbetet med att stärka livsmedelsberedskapen.
En analys behöver göras för att fastställa mängden livsmedel som måste
finnas tillgänglig för att en tillräcklig nivå av livsmedelsförsörjning
ska kunna upprätthållas under en allvarlig säkerhetspolitisk kris som
pågår upp till tre månader. Dessutom behöver en kartläggning göras
av vilka strategiska varor som behöver säkras samt hur verksamhetens
beroende av transporter, el, elektroniska kommunikationer och it-stöd ska
hanteras. Försvarsberedningen anser att Finlands beredskapsplanering
avseende livsmedel kan utgöra ett exempel på hur den svenska
livsmedelsberedskapen skulle kunna byggas upp.
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På central nivå behöver aktörer i fredstid även fastställa fördelnings- och
prioriteringsgrunder som kan användas vid höjd beredskap. Inför en
eventuell tillämpning av ransoneringslagen (1978:268) behöver i förväg
uppbyggda och förberedda strukturer finnas på plats på central, regional
och lokal nivå för att ett beslut om ransonering ska kunna implementeras.
Det yttersta ansvaret för att tillgodose livsmedelsförsörjningen på lokal
nivå åligger kommunerna. Av 3 kap. 3§ i lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap framgår att kommunen under höjd beredskap eller
när ransoneringslagen i annat fall tillämpas ska vidta de åtgärder som
behövs för försörjningen med nödvändiga varor. Kommunen ska även
medverka vid allmän prisreglering och ransonering och medverka i övrigt
vid genomförandet av åtgärder som är nödvändiga för landets försörjning.
På lokal nivå behöver kommuner tillsammans med privata aktörer
komma överens om och sluta avtal kring hur leveranser av livsmedel ska
genomföras.
Nuvarande lagstiftning är inte helt anpassad för att säkerställa att vissa
kritiska varor finns att tillgå vid krigsfara eller krig. Det saknas t.ex.
krav på privata aktörer som idag äger livsmedelsproduktionen och
distributionen att säkra tillgången på livsmedel i såväl fredstid som vid
krig. Försvarsberedningen föreslår att regleringen inom detta område ses
över för att tydliggöra både statens och privata aktörers ansvar och roll i
livsmedelsförsörjningen.
För ytterligare redogörelser kring ämnet se bland annat
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/futurefood/pagaende-projekt/
beredskap/
www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/fu-food/forskning/rapporter/ffreports-1_eriksson_livsmedelsproduktion-ur-ett-beredskapsperspektiv.pdf
www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4649--SE
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