
Programmet för klimatvänlig mat 

 

För att utveckla ett hållbart livsmedelssystem och uppnå klimatmålen har jord- och 

skogsbruksministeriet i enlighet med regeringsprogrammet berett ett nationellt program för 

klimatvänlig mat. Syftet med programmet är att stödja samhällets rättvisa övergång  mot ett hållbart 

livsmedelssystem så att alla aspekter av hållbarhet beaktas: ekologisk, social, kulturell och 

ekonomisk hållbarhet. Programmet för klimatvänlig mat stöder det mål om ett klimatneutralt 

samhälle 2035 som fastställts av Finlands regering.  

Programmet för klimatvänlig mat genomför Den europeiska gröna givens (European Green Deal) mål 

om ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle (Kommissionens meddelande COM(2019) 

640, 2019). Centrala Green Deal-initiativ som gäller ett hållbart livsmedelssystem är strategin Från 

jord till bord, strategin för biologisk mångfald och mekanismen för en rättvis omställning. 

Programmet för klimatvänlig mat främjar genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 

2030, 2015). 

Hur har programmet för klimatvänlig mat utarbetats? 

Programmet för klimatvänlig mat har tagits fram i nätverk vid jord- och skogsbruksministeriet. Det 

förberedande arbetet inleddes 6.2.2020 med en workshop för intressentgrupper där aktörer 

presenterade sin egen uppfattning om vad som ska beaktas i övergången till ett klimathållbart 

livsmedelssystem. I expertinlägg definierades utifrån forskning vad man vet om en klimathållbar 

kost, vad genomförande av en systemisk förändring förutsätter samt vilken informationoch 

perspektiv medborgare söker om klimatet i medier.  

Experter från olika sektorer i jord- och skogsbruksministeriets olika enheter och avdelningar har 

deltagit i utarbetandet av programmet för klimatvänlig mat. Därmed har syftet varit att säkerställa 

att olika perspektiv beaktas samt att samarbete görs med andra politiska program som berör temat. 

Centrala program är bland annat programmet för främjande av inhemsk fisk, 

markanvändningssektorns åtgärdsprogram Fånga kolet, ekostrategin samt bioekonomistrategin.  

Dessutom har gemensamma beröringspunkter identifierats bland annat med Programmet för 

främjande av cirkulär ekonomi och Den klimatpolitiska planen på medellång sikt som utarbetats 

under ledning av miljöministeriet, sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle som 

beretts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriets plan för 

anpassning till klimatförändringen 2021–2031. Utarbetandet av programmet har också regelbundet 

fått stöd av andra ministerier som främjar och styr mat- och näringsfrågor samt statsrådets kansli.  

De mål och medel som programmet för klimatvänlig mat innehåller stöder sig på vetenskaplig data. 

Programmet och beredningen av de åtgärder som inletts i samband med det har genomförts i nära 

interaktion med forskare, som exempel kan nämnas samarbetet med Strategisk forsknings 

matprojekt (https://www.aka.fi/sv/strategisk-forskning/strategisk-forskning/strategisk-forskning-i-

korthet/program-och-projekt/food/).  

I och med programmet för klimatvänlig mat genomfördes ett mycket mångsidigt samarbete med 

aktörer i livsmedelssystemet. De aktörer i jordbruksproducenternas, livsmedelsindustrins, 

restaurang- och inkvarteringsbranschens samt dagligvaruhandelns förbund och föreningar som har 

berett färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle för livsmedelssystemet är en central 

intressentgrupp. I ett webbseminarium som ordnades 7.5.2020 i samarbete med projektet Just Food 

– Reilu ruokamurros och arbets- och näringsministeriet inbjöds aktörer som tar fram färdplaner för 

https://www.aka.fi/sv/strategisk-forskning/strategisk-forskning/strategisk-forskning-i-korthet/program-och-projekt/food/
https://www.aka.fi/sv/strategisk-forskning/strategisk-forskning/strategisk-forskning-i-korthet/program-och-projekt/food/


ett koldioxidsnålt samhälle att diskutera en rättvis övergång. I ett evenemang om klimatarbete som 

framgångsfaktor i den inhemska livsmedelskedjan (Ilmastotyö kotimaisen ruokaketjun 

menestystekijänä) presenterade aktörerna genom färdplaner sin egen syn på sin roll  och sina steg 

mot klimathållbarhet.  

Syftet var också att som stöd för beredningen av programmet för klimatvänlig mat nå människor 

som tidigare inte har deltagit i diskussioner om klimatvänlig mat. Tillsammans med Stiftelsen 

Dialogpaus ordnades tio Dialogpaus-diskussioner i olika delar av landet. Genom diskussionerna fick 

man även människors upplevelser av vardagen och känslor med i utformning av politiken. 

Programmet för klimatvänlig mat samarbetade också med programmet Pioneers into Practice som 

är en del av Climate-KIC-initiativet som finansieras av Europeiska institutet för innovation och teknik. 

Som svar på en utmaning från programmet för klimatvänlig mat utarbetade en grupp unga experter  

som stöd för programmet för klimatvänlig mat nya åtgärdsrekommendationer för att främja 

livsmedelssystemet Man mötte en stor grupp utvecklare, specialister och aktörer inom 

livsmedelssystemet i verkstäder, webbseminarier, sociala medier och på möten. Teman som hör till 

programmet för klimatvänlig mat har tagits upp i insändare, gästkolumner, bloggar och sociala 

medier. 

Hurdan förändring bör programmet för klimatvänlig mat ha som mål? 

Finland har som en del av Europeiska unionen förbundit sig till målet i Parisavtalet att eftersträva 

åtgärder som ska begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 1,5 grader. Enligt Sanna 

Marins regeringsprogram har Finland fastställt som mål att vara klimatneutralt 2035 och kolnegativt 

snart därefter. Enligt regeringsprogrammet uppnås detta genom att påskynda 

utsläppsminskningarna och stärka kolsänkorna. . Målet för det nationella programmet för 

klimatvänlig mat är att minska klimatavtrycket för den mat som konsumeras och att öka förståelsen 

för livsmedelsproduktionen. Enligt regeringsprogrammet ska åtgärderna för att minska utsläppen 

genomföras på ett socialt och regionalt rättvist sätt och så att alla samhällssektorer inkluderas. Enligt 

jord- och skogsbruksministeriet riktlinje ska man också i ett klimathållbart livsmedelssystem beakta 

alla hållbarhetsaspekter: social, ekonomisk, kulturell och ekologisk hållbarhet. Med hjälp av 

programmet för klimatvänlig mat ökas förståelsen för livsmedelsproduktionen och dess effekter 

genom att producera information och aktivt kommunicera om teman i programmet för klimatvänlig 

mat. 

Enligt en uppskattning av Finlands miljöcentral är hushållens andel av konsumtionsbaserade utsläpp 

i Finland cirka 66 procent, resten av konsumtionsbaserade utsläpp uppstår av inköp och 

investeringar inom den offentliga sektorn. I Finland utgör näring cirka 20 procent av den 

genomsnittliga konsumentens klimateffekt (Nissinen, A., Savolainen, H. (red.) 2019).  

Livsmedelskonsumtionens klimateffekter kan minskas genom att föredra livsmedel som belastar så 

lite som möjligt, ta hand om åkrarnas kollager och minimera matsvinnet (Klimatpanelens rapport 

4/2020). I Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals projekt MatMin utvärderades kosters 

miljökonsekvenser med en livsmedelsmodell som kombinerar miljökonsekvenser enligt livscykel och 

granskning av näringsinnehåll (Saarinen m.fl., 2019). Enligt projektets resultat utgör kött- och 

mjölkprodukternas andel sammanlagt 65 procent av den nuvarande finländska kostens 

miljöeffekter. Enligt resultaten kan man minska kostens miljökonsekvenser med 30–40 procent 

genom att ändra kosten och ta hand om åkrarnas kollager.  

En genomsnittlig kost som medför klimatfördelar och följer näringsrekommendationerna kan 

omfatta olika slags individuella koster. En ökning av miljöhållbarheten förutsätter emellertid att den 



genomsnittliga köttkonsumtionen minskar (Saarinen m.fl., 2019). Utifrån resultaten av 

forskningsprojektet ScenoProt observerades att till och med en moderat förändring mot en mer 

växtbaserad kost påverkar både hälsan och klimatet positivt. Stärkandet av ett klimathållbart 

inhemskt livsmedelssystem förutsätter satsningar på utvecklingen av den inhemsk produktionen. 

En framgångsrik övergång till en mer växtbaserad kost skulle förutsätta betydande investeringar av 

jordbruks- och livsmedelsbranschen särskilt för att öka baljväxtproduktionen och -förädlingen. I 

nuläget ligger konkurrensfördelarna för jordbruket i Finland i den effektiva husdjurs- och 

växthusproduktionen och inte i växtproduktionen . (Saarinen m.fl. 2019) 

Enligt MatMin-utredningen skulle en kostförändring som medför klimatfördelar betydligt förändra 

jordbruks- och livsmedelsekonomins produktionsstruktur. För att stödja förändringen behövs 

investeringar i produktionen av växtbaserade produkter samt nya värdekedjor i branschen. En 

starkare integration av miljökriterier i näringsrekommendationerna skulle hjälpa offentliga 

livsmedelstjänster att utveckla sin verksamhet i en mer hållbar riktning (Saarinen m.fl. 2019).  

Finland som en del av ett globalt livsmedelssystem 

Jordbruket i Finland är beroende av flera importvaror såsom gödselsmedel, bränslen, foderprotein 
och arbetsmaskiner. Cirka 40 procent av den odlingsjord som behövs för de jordbruksprodukter som 
finländarna konsumerar ligger utanför Finland (Sandström m.fl. 2017). Detta omfattar till exempel 
kaffe, ris och soja som importeras till Finland. Produktionen av importvaror och -mat har 
miljökonsekvenser i produktionsländerna. 

 

Man kan säga att finländarna har outsourcat en del av livsmedlens miljökonsekvenser utanför 

Finland och Europa. Produktionen av produkter kan till exempel orsaka förlust av biologisk mångfald 

eller avskogning i produktionsländerna (också i Finland) och förbruka vattenresurser som är kritiska 

för livsmedelsförsörjningen i produktionsländerna. Av EU- kommissionen förväntas i år ett lagförslag 

som gäller skapandet av avskogningsfria produktionskedjor. Miljökonsekvenser tas allt oftare också 

upp i EU:s handelsavtal.  

En ökning av växtbaserade produkter i kosten kan öka importens andel av matkonsumtionen. Detta 

beror på att Finlands konkurrensfördelar har utgått från en effektiv husdjurs- och 

växthusproduktion, och inte växtproduktion. En övergång till en mer växtbaserad kost förutsätter 

även anläggningar som lämpar sig för mellanförädling och förbehandling och där man kan förädla 

konsumtionsprodukter s av växtbaserade råvaror (Saarinen m.fl. 2019).  

Å andra sidan är det möjligt att ersätta de viktigaste importprodukterna (ris, soja och ryps) med 

inhemska produkter (korn, havre, bönor, ärter, inhemsk ryps och raps). Därmed skulle man kunna 

göra växtföljden mångsidigare, minska exporten av virtuellt vatten och minska outsourcade 

miljökonsekvenser av livsmedelsproduktion i andra länder (Sandström m.fl., 2018).  

 

Den finländska förvaltningens, forskarnas, kommunernas, företagens och medborgarnas hållbara 

lösningar inom livsmedelssystemet har en global betydelse. Till exempel har vi vid sidan av 

företagens koldioxidavtryck också fått begreppet ’koldioxidhandavtryck’. Koldioxidhandavtrycket 

beskriver de utsläppsminskningar som en produkt eller tjänst åstadkommer jämfört med 

genomsnittliga produkter eller tjänster i samma kategori. När företaget producerar ett 

koldioxidhandavtryck för sina kunder, kan kunden minska sitt eget koldioxidavtryck (Business 

Finland, 2020).  



Förutom kolets kretslopp berör globala vattenkriser alla aktörer också inom livsmedelssystemet. 

Åtagandet för vattenansvar utmanar finländska företag och organisationer till att identifiera 

vattenrisker i sina värdekedjor samt till att utveckla en hållbar användning och hantering av vatten. 

Åtagandet för vattenansvar har inrättats av Aalto-universitetet, Naturresursinstitutet (Luke), 

Teknologiska forskningscentralen VTT , jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och WWF 

Finland för att stödja utvecklingen av företagens vattenansvar och uppnåendet av FN:s mål för 

hållbar utveckling. 

Finlands Fånga kolet-åtgärdshelhet har tagits upp som exempel på lösningar inom miljövänlig 

produktion i förberedelserna för FN:s toppmöte om livsmedelssystem (Food Systems Summit 2021). 

Finland har också i förberedelserna betonat vikten av det ömsesidiga beroendet mat-vatten-skog-

energi och ett angreppssätt i fråga om gemensam hälsa (One Health).  

Målet för programmet för klimatvänlig mat 

 Målet för programmet för klimatvänlig mat beskrivs med hjälp av framtidens mattallrik:  

  

 

Målet för programmet för klimatvänlig mat är att öka andelen fisk och vegetabiliska produkter i 

kosten, att äta mindre av mer hållbart producerade kött och mjölkprodukter , minska matsvinnet, 

öka säsongsbetonad mat och få mervärde av livsmedelssystemets sidoströmmar.  

  

http://www.aalto.fi/fi/current/news/2017-05-29-002/
https://www.luke.fi/uutiset/vesivastuu
http://www.vtt.fi/medialle/uutiset/vastuullisen-vedenk%C3%A4yt%C3%B6n-edist%C3%A4minen-on-osa-vtt-n-innovaatiotoimintaa
http://mmm.fi/vesivastuusitoumus
http://www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Kestava_kehitys_ymparistoministeriossa/Vesivastuusitoumus
https://wwf.fi/vesisitoumus
https://wwf.fi/vesisitoumus


Effektivitetsmålen för programmet för klimatvänlig mat 

Tema Effektivitetsmål Uppföljning och utvärdering 

Mer fisk och 
grönsaker, 
måttligt med 
kött och 
mjölkprodukter 

Rekommendationerna enligt 

näringsrekommendationerna om att öka 
användningen av fisk och grönsaker samt att 

minska konsumtionen av rött kött är positiva 
också med tanke på matens klimateffekter. 

De nuvarande näringsrekommendationerna 
har emellertid inget mål för den totala 

köttkonsumtionen. Då man särskilt beaktar 
målen för begränsning av klimateffekterna 

rekommenderar vi något mer ambitiösa mål 
för kostförändringen.  

 En minskning av den totala 

köttkonsumtionen med en tredjedel 
jämfört med den nuvarande nivån1 I 

stället för rött kött fjäderfäkött och 
fisk. 

 Begränsning av andelen 

köttprodukter och rött kött till högst 
500 g i veckan enligt de nuvarande 
näringsrekommendationerna. 

 Ökning av konsumtionen av 
grönsaker (grönsaker, rotsaker, bär 

och frukt) till minst femhundra gram 
per dygn (500 g/dygn)  

 Växtproteiner (såsom baljväxter) 

rekommenderas mångsidigt för 
dagligt bruk 

 Minskning av ostkonsumtion 

 Konsumtionen av fisk ökas till 2,5 

portioner per vecka så att 
konsumtionsökningen 

huvudsakligen utgår från inhemsk 
fisk1 

 

Den inhemska husdjursproduktionen 
utvecklas aktivt i en riktning mot mindre 
miljöbelastning.  

Uppföljning genom Näringsbalans 
och konsumtionsundersökningar 
(FinDiet). Man identifierar de 
grupper som behöver allra mest 
stöd för att genomföra 
konsumtionsförändringar.  

 

                                                             
1 Med total köttkonsumtion avses här konsumtionsvolymer enligt undersökningen FinDiet 2017. 



Man specificerar ytterligare behovet av 
kostförändringar i anknytning till 
klimateffekter genom gemensam diskussion 
och undersökningar.   

Mindre 
matsvinn 

Regeringsprogrammet har som mål att 
halvera matsvinnet före 2030. Färdplaner 
för minskning av svinn tas fram för varje 
skede i livsmedelskedjan. Även i FN:s mål 
för hållbar utveckling, som Finland har 
förbundit sig till, är målet att halvera 
matsvinnet i detaljhandeln och hos 
konsumenterna samt att minska svinnet i 
hela livsmedelskedjan.  

Man följer upp utvecklingen av 
svinn genom det nationella 
uppföljningssystemet i 
primärproduktionen, industrin, 
affärerna, näringstjänsterna samt 
hushållen. 

Säsongsbetonad 
mat  

En ökning av säsongsbetonad mat enligt 
målen för den totala hållbarheten i 
verksamheten hos livsmedelstjänsterna 
samt livsmedelsbranschens företag, handel 
och konsumenter. Det finns inga tydliga 
kvantitativa mål för främjandet, utan målet 
är att stödja den naturliga utvecklingen som 
sker genom aktörerna i livsmedelskedjan 
och deras behov.  

Användningen av säsongsbetonad 
mat kan följas upp utifrån 
uppgifter om säsongsprodukternas 
månadsspecifika användning. 
Tillgången till dem utreds i 
samarbete med handeln och 
mattjänstföretag. Genomförandet 
av åtgärder som gäller främjande 
av säsonger är en annan indikator 
för utvärdering av temat.  

Effektivt 
utnyttjande av 
sidoströmmar 

Man tar effektivt i bruk jordbrukets och 
livsmedelsbranschens sidoströmmar. Man 

Man utreder mängden 
sidoströmmar och deras 
ekonomiska värde, andelen 



ökar sidoströmmarnas förädlingsvärde och 
producerar produkter med högt mervärde.  

biomassor för nyttoändamål, 
återvinning av näringsämnen, 
utveckling av sätt att hantera och 
sprida boskapsgödsel 
(Luke/Lantbrukets 
strukturundersökning/Agrikaattori) 
och införandet av biogas. Man 
följer upp skapandet av nya 
lösningar i branschen.  

Livsmedelsprodu
ktionens och 
jordbrukets 
växthusgaser 

Jordbruket hör i fråga om klimatmål till den 
så kallade ansvarsfördelningssektorn. 
Finlands landspecifika mål för minskning av 
utsläpp i ansvarsfördelningssektorn för 
2030 är 39 procent av nivån för 2055. Tills 
vidare har inga separata mål fastställts inom 
ansvarsfördelningssektorerna. 
Vi rekommenderar en gradvis progression 
mot en växtbaserad kost och preciserar 
samtidigt genom en gemensam diskussion 
och undersökningar behovet av och 
möjligheterna med en kvantitativ minskning 
av livsmedel i anknytning till 
klimateffekterna. 

Man följer upp utvecklingen av 
växthusgasutsläpp från jordbruket 
och som riktas från jordbruket till 
LULUCF-sektorn och preciserar 
med hjälp av modellering 
klimateffekterna hos växt- och 
fiskbaserade koster.  

Jordbrukets 
koldioxidbindnin
g  

Klimatmatens åtgärder påverkar 
koldioxidbindningen främst genom växter 
med djupt rotsystem och utvecklingen av 
odlade vallarealer. I fråga om utvecklingen 
av produktionsmetoder är det möjligt att i 
mineraljordar försöka uppnå en utjämning 
av en sjunkande utveckling av kol och i och 
med kolodling också på en del av 
jordbruksskiften en omvandling av åkrar till 
kolsänkor. I fråga om torvmarker är det 
viktigt att röjning upphör, att åkrar med 
växttäcke året runt ökar och att kollager 
bevaras genom åtgärder som höjer 
grundvattennivån samt i tillämpliga delar att 
lågavkastande torvåkrar beskogas. Man 
uppmuntrar till klimathållbar odling på 
torvmarker. 

 

Man fortsätter med uppföljningen 
av växthusgasutsläpp samt den 
riksomfattande uppföljningen av 
åkermarker. Man utvecklar 
användarvänliga metoder och 
modeller för definiering av 
åkermarkernas kolhalt.  

 

Livsmedelsprodu
ktionens 
vattenbelastning 

Man minskar jordbrukets näringsbelastning 
genom en växtbaserad kost. Man utvecklar 
aktivt klimat- och vattenvänlig praxis inom 
husdjursproduktionen, foderproduktionen 
och växtproduktionen. Dessutom satsar 
man på miljövänliga odlingssätt inom 
växtproduktionen (erosionsbekämpning).    

Man följer upp utvecklingen av 
jordbrukets näringsbelastning 
samt införandet av miljövänliga 
odlingsmetoder. En regional 
uppföljning av landets P-siffror 
rekommenderas till exempel vart 
femte år. 



Biodiversitet Klimatvänlig mat främjar 

jordbrukshabitatens mångfald i och med 
införandet av baljväxter och en 

mångsidigare växtproduktion I 
fortsättningen finns det anledning att 

utreda förändringar av mångfald i 
anknytning till husdjursproduktion. 

Dessutom är det viktigt att finna 
verksamhetsmodeller för utveckling av 

mångfald i jordbruksmiljöer, till exempel 
genom att stödja produktionsformer som 

upprätthåller mångfald.  Man söker även 
lösningar för att minska användningen 

bland annat av soja och palmolja som 
kommer från tropiska skogsområden. 

Man följer upp utvecklingen av 
användningen av åkermark och 
växelbruk samt utvecklingen av 
HNV-indikatorer. Man ökar 
kunskaperna om och förståelse för 
mångfaldsutvecklingen. Man 
beaktar i granskningar 
uppföljningar av 
odlingslandskapets arter (arter på 
åkermarker, pollinatörer, 
åkerfåglar osv.) samt utvecklingen 
av utrotningshotade arter. Man 
följer upp användningen av 
inhemska raser och växter.  

Markanvändning För användningen av åkrar som frigörs från 
husdjursproduktionen behövs aktiv 
utveckling av nya användningsformer. 
Genom markanvändningen i jordbruket kan 
man uppnå betydande utsläppsminskningar 
om man för odlare skapar ekonomiska 
incitament för att minska utsläppen i 
torvmarker samt belönar odlare för 
koldioxidbindning i mineraljordar. 

Volymen och användningen av 
jordbruksmark kan följas upp med 
hjälp av Naturresursinstitutets 
statistik.   

Hälsoeffekter Man förbättrar folkhälsan genom att 
mångsidigt öka användningen av vegetarisk 
mat samt genom att minska användningen 
av rött kött och köttprodukter enligt 
näringsrekommendationerna och 
klimatmålen. 

Man följer upp och bedömer 
utvecklingen av folkhälsan genom 
skadeviktade levnadsår, sjukdomar 
i anknytning till näring och de 
kostnader som dessa orsakar. 
Eftersom utvecklingen av 
sjukdomar tar flera år finns det 
anledning att också följa upp 
förändringen av riskfaktorer 
(övervikt, kolesterolnivåer, 
blodtryck, näringsämnestestning, 
näringsintag) och näringens 
kvalitet (fibrer, salt och socker 
samt fettets kvalitet). 

Livsmedelsföret
agens 
affärsverksamhe
t, handelsbalans 
och gårdarnas 
lönsamhet 

Avkastningen från jordbruket och 
livsmedelsindustrin bevaras åtminstone på 
den nuvarande nivån allteftersom koster 
förändras i en mer klimatvänlig och 
hälsofrämjande riktning. Genom att satsa 
på en värdeökning för produkter kan 
livsmedelsimporten stanna på den 
nuvarande nivån och exporten öka. Man 
söker bättre lönsamhet för gårdarna.   
Målen förutsätter en stark satsning på 

Man följer upp den ekonomiska 
utvecklingen genom jordbrukets 
och livsmedelsindustrins 
affärsverksamhet, handelsbalans 
och gårdarnas lönsamhetssiffror 



utvecklingen av den inhemska 
produktionen.  

Produktion av 
växtprotein och 
affärsverksamhe
t 

Ökningen av produktionen av växtproteiner 
svarar mot det inhemska behovet, en 

mångsidigare användning av specialgrödor i 
kosten och en ökning av 

självförsörjningsgraden för råvaror för 
kompletterande proteinfoder. Man stöder 

ökningen av affärsverksamheten i företag 
som producerar och förädlar proteiner, 

tillgången till inhemska råvaror och 
verksamhetens företagsekonomiska 

lönsamhet. Konsumenterna kan bland annat 
genom livsmedelstjänster lära sig mångsidig 
användning av nya smaker och råämnen.  

Man följer upp odlingsareal och 
produktionsvolymer samt 

utvecklingen av den inhemska 
produktionen av proteinväxter i 

förhållande till den internationella 
utvecklingen.  

 

Konsumenten 
som 
beslutsfattare 

Man stöder stärkandet av klimatvänliga och 
hälsosamma koster genom åtgärder i 
anknytning till kunskap och kompetens 
samt tillgången till mat. Man 
uppmärksammar konsumenternas jämlikhet 
och delaktighet i beslutsfattande som gäller 
ändringar i matsystemet.. Man främjar 
matmedborgarskapet, i och med vilket 
konsumenter kan delta i 
livsmedelssystemets verksamhet via många 
roller och välja livsmedels enligt sina egna 
värderingar.  

 

 

Temat kräver mångsidig 
kunskapsmässig behandling och 
främjande av 
forskningsverksamhet i branschen. 
I uppföljningen behövs 
information om användningen av 
vegetarisk mat i livsmedelstjänster 
samt i handelns matupphandling 
med beaktande av olika 
konsumentgruppers perspektiv. 
Mottagandet av nya produkter, till 
exempel maträtter med baljväxter, 
kan bedömas med hjälp av 
kundenkäter, sålda portioner samt 
mätningar av matsvinn. Man 
undersöker priset på klimatvänliga 
matkorgar jämfört med 
genomsnittlig kost. 

Matfostran 
omfattar alla 
barn och unga 

Man stöder införandet av klimatvänliga och 
hälsosamma koster genom matfostran. Vid 
sidan av information erbjuds barn och unga 
möjligheter till personlig delaktighet och 
erfarenhetsmässigt lärande.  

Man utreder genomförandet av 
matfostran på daghem, i 
grundskolan, gymnasier och 
yrkesutbildningen. Projektet 
Kokoava har sammanställt 
information om detta med hjälp av 
webbtjänsten nykytila.fi.  

Odlarnas 
välbefinnande 
och 
uppskattning av 
deras arbete 

Primärproducenterna behöver stöd och 
tydliga verksamhetsmodeller som möjliggör 
en övergång till klimatvänliga modeller för 
livsmedelsproduktion. Man stöder 
verksamheten hos föregångare som genom 
sin egen verksamhet öppnar upp nya 
perspektiv på hur produktionen kan ordnas.  
Man utvecklar livsmedelsmarknadens 

Man granskar 
livsmedelsmarknaden med tanke 
på utvecklingen av 
producentpriser, förädlingsvärdet 
som stannar hos 
primärproduktionen samt 
företagarnas förhandlingsposition. 
Man följer upp ungdomarnas 



verksamhet från ett snävt 
effektivitetstänkande och priskonkurrens 
mot ett mer omfattande kvalitetstänkande 
som beaktar miljön och människors 
välbefinnande.    

villighet att söka sig till 
jordbruksyrken samt den 
uppskattning för matproducenter 
som syns i kulturen och den 
offentliga diskussionen.  

Andra aktörer i 
livsmedelskedja
n 

Livsmedelskedjans alla aktörer 
(primärproduktionen, förädling, handeln, 
offentliga och privata livsmedelstjänster) 
deltar aktivt i att förnya livsmedelssystemet. 
Föregångarnas verksamhet stöds och man 
satsar på en lösningsorienterad och 
interaktiv verksamhet.  

Vi rekommenderar följande effektmål för 
offentliga livsmedelstjänster (bland annat 
skolor, läroanstalter, daghem).   

 Det finns alltid en fritt valbar 
vegetarisk rätt  

 Man ökar användningen av 
grönsaker och fisk, växtproteiner 
används dagligen 

 Svinnet halveras 

 Man ökar användningen av 
ekologisk mat till 25 procent av 
matinköpen (kg) utgående från den 
nationella strategin för upphandling 
och målen för övergripande 
hållbarhet.   

Man följer upp förändringar i 
kosten och åtgångssiffror. 
Aktörernas förmåga i 
livsmedelskedjan att skapa, införa 
och etablera nya lösningsmodeller 
vittnar om social framgång. På 
motsvarande sätt vittnar 
förekomsten av konflikter och 
motstridiga situationer om 
misslyckanden. Aktörernas 
aktivitet (åtaganden osv.) och 
föregångarnas framkomst kan 
jämföras mellan Finland och andra 
länder.  

 

Djurens 
välbefinnande 

Djurens välbefinnande beaktas som en 
central del av en kilmatvänlig utveckling av 
husdjursproduktionen.    

 

Temat kräver mångsidig 
kunskapsmässig behandling och 
förståelse. Hälsovårdens 
uppföljningssystem (Naseva, 
Sikava) ger allra bäst övergripande 
uppföljningsdata som gäller 
välbefinnande  

Jämställdhet Skillnaden mellan könen utjämnas i 
genomförandet av 
näringsrekommendationerna särskilt i fråga 
om konsumtionen av rött och processat 
kött. Här behövs kommunikationsmedel 
som är tilltalande och inspirerande också ur 
männens perspektiv.  

 

Uppföljning av konsumtionsvanor 
enligt kön med beaktande av 
delfaktorer i anknytning till socio-
ekonomisk ställning, ålder och 
etnisk bakgrund.   

 



Vilka åtgärder har inletts i programmet för klimatvänlig mat? 

Programmet för klimatvänlig mat har utarbetats med fokus på åtgärder. Vi har inlett projekt som vi 

har identifierat som kritiska, för att förbättra livsmedelssystemets klimathållbarhet. Här följer 

exempel på åtgärder.  

Diskussioner och att  lyssna på vad me dborgare anser är intressant med hållbar mat och 
vad som väcker funderingar  

Medborgardiskussioner om hållbar kost som stöder beredningen av programmet för klimatvänlig 

mat har ordnats tillsammans med Dialogpausstiftelsen. Dialogpausmetoden gör det möjligt att föra 

samman människor med olika utgångspunkter för att diskutera jämlikt och öka en djupare förståelse 

för andra och själva diskussionstemat. Målet med diskussionerna har också varit att nå människor 

som tidigare inte har deltagit i diskussioner om klimatvänlig mat.  

Allt som allt ordnades i olika delar av Finland tio Dialogpausdiskussioner med temana Hållbar mat 

samt Hållbar mat och matförändring. Temat med diskussionerna var matens betydelse, faktorer som 

påverkar matbesluten samt utmaningar och incitament i anknytning till en matförändring. En 

sammanfattning av diskussionerna har publicerats på jord- och skogsbruksministeriets webbplats (på 

finska). Diskussionen om kost blir lätt polariserad och en dispyt mellan ytterligheterna och detta bör 

förebyggas (Pihanto 2021). Genom att utnyttja Dialogpausmetoden i diskussionerna om mat bidrar 

jord- och skogsbruksministeriet till en konstruktiv samhällsdebatt och förbättrar den nuvarande 

diskussionskulturen. En bakgrundsstudie för projektet Bra sagt visar att finländarna upplever att 

djupa diskussioner är betydelsefulla, men att dagens diskussionskultur har försämrats och att man 

önskar att diskussionerna ska vara sakligare och innehålla mer respekt (Bra sagt 2020).  

Det är viktigt att engagera medborgare i ett så tidigt skede som möjligt, så att man anpassar sig till 

förändringen på bästa möjliga sätt (Brunori m.fl. 2020). Dialogpausdiskussionerna som gäller en 

övergång till ett hållbart livsmedelssystem möjliggör därmed jämlika diskussioner, där man 

respekterar andra, om en matförändring och ökar förståelsen för hur förändringen berör 

medborgarnas vardag.  

enhetliga metoder för beräkning av miljöavtryck utvecklas för livsmedelsbranschen 

Syftet med projektet Elintarvikkeiden ympäristöjalanjäljille yhtenäiset laskentamenetelmät  

(Enhetliga beräkningsmetoder för livsmedlens miljöavtryck) som koordineras av 

Naturresursinstitutet är att för livsmedel utveckla en modell för beräkning av miljöavtryck som 

möjliggör pålitligare jämförelse mellan olika produkter och produktgrupper än i nuläget. I 

beräkningarna beaktas också livsmedlens eutrofierande effekter och vattenfotavtryck, så att man får 

en mer omfattande bild av matproduktionens och -konsumtionens miljöeffekter. Beräkningen av 

kosters klimateffekter och eutrofierande potential är numera förknippat med osäkerhet bland annat 

beroende på variationen i de använda beräkningsmetoderna (Saarinen m.fl. 2019). En harmoniserad 

livscykelbedömning ger fördelar åt det livsmedels- och miljöpolitiska beslutsfattandet, hjälper att 

identifiera utsläppsminskningsobjekt i livsmedelsleveranskedjorna och ger fördelar också åt 

företagens utveckling av ansvar och information om detta.  

 

Produktionen,  konsumtionen och exporten av inhemska växtproteiner  ökas  

Proteinkluster  



I konsumentenkäter har konsumenter uttryckt en vilja att öka användningen av grönsaker och 

minska andelen kött i sin kost. Redan en måttlig kostförändring, där djurprotein ersätts delvis med 

växtprotein, har positiva effekter såväl för hälsan som miljön. (Pihanto 2021.) En kostförändring som 

medför klimatnytta förutsätter att nya värdekedjor skapas, eftersom vi i Finland har brist på 

produktionsanläggningar som lämpar sig för förädling av råvaror i växtbaserade produkter. (Saarinen 

m.fl. 2019)  

Proteinklustret är ett gemensamt projekt som startats av jord- och skogsbruksministeriet, 

Spannmålsbranschens samarbetsgrupp och VTT. Syftet med projektet är att påskynda den inhemska 

proteinbranschens tillväxt genom att stärka utvecklingen och produktionen av växtproteinprodukter. 

Genom samarbete effektiviseras verksamheten i kedjan från jord till bord. I projektet utvecklas 

tillvägagångssätt, skapas ny affärsverksamhet samt möjliggörs en så omfattande användning av 

inhemska växtproteiner och andra alternativa proteinråvaror som mat och foder som möjligt. 

Samarbetet ska ytterligare effektivisera hela kedjans verksamhet från jord till bord. Utvecklingen av 

växtproteiner är också nödvändig för storkokens behov, eftersom produkterna i nuläget främst är 

riktade till konsumentmarknaden (Pihanto 2021). I proteinklustret utvecklas livsmedelssystemets 

lösningar genom ett systemiskt angreppssätt och inkludering av intressentgrupper. Även EU:s 

ständiga kommitté för jordbruksforskning har rekommenderat ett sådant angreppssätt för 

utveckling av livsmedelssystemet (Brunori m.fl. 2020). Genom projektet förbättras även det 

nationella livsmedelssystemets självförsörjning, vars betyldelse COVID-19-pandemin har synliggjort.  

Finansieringen av hållbar proteinproduktion och konsumtion höjs  

Finland har förbundit sig till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling såväl i Finland som globalt. 

Arbets- och näringsministeriet koordinerar projektet finansieringsekosystem för hållbar utveckling, 

vars mål är att stärka det nuvarande finansieringsekosystemets verksamhet för att uppnå FN:s mål 

för hållbar utveckling. Syftet är att hjälpa den offentliga sektorn att identifiera och genomföra 

finansieringsekosystemens verksamhet i anknytning till hållbar utveckling. I projektet genomför 

centrala aktörer pilotprojekt om eventuella nya finansieringslösningar där lösningar och 

investeringar som främjar hållbar utveckling kan möta varandra. Syftet med jord- och 

skogsbruksministeriets pilotprojekt är att bidra till att finna finansieringslösningar för utveckling och 

utvidgning av ett hållbart proteinkluster i Finland. Målet är att särskilt identifiera  hur den offentliga 

sektorn skulle kunna främja behövliga investeringar samt främja privat finansiering.  

I anknytning till hållbar finansiering genomförde programmet för klimatvänlig mat workshoppen 
Tulosperusteiset rahoitus- ja hankintamallit ilmastoruokaohjelmassa (Resultatbaserade 
finansierings- och inköpsmodeller i programmet för klimatvänlig mat) i oktober 2020. Workshoppens 
syfte var att öka deltagarnas förståelse för resultatbaserade finansierings- och inköpsmodellers 
möjligheter att främja målen för programmet för klimatvänlig mat. Experter som bjöds in inriktat 
och som representerade olika sektorer arbetade i temagrupper, vars teman var hälsosam kost, 
växtproteiner, matsvinn och ekologisk mat, och hade som mål att identifiera potentiella 
tillämpningsområden för resultatbaserade finansierings- och inköpsmodeller. En fortsättning på 
workshoppen planeras för närvarande tillsammans med arbets- och näringsministeriet. 

Livsmedelstjänsternas  ansvarsfullhet utvecklas   

Offentliga livsmedelst jänster och deras livsmedelsupphandlingar  

De offentliga livsmedelstjänsterna erbjuder i Finland cirka 380 miljoner matportioner per år och 
använder nästan 350 miljoner euro till matupphandling (Motiva 2017). De offentliga 



livsmedelstjänsternas roll i att främja kostförändringar är betydande. Utvecklingsprogrammet 
Vastuulliset ruokapalvelut (Ansvarsfulla livsmedelstjänster) är ett av de största projekten i 
programmet för klimatvänlig mat och dess syfte är att bidra till att offentliga livsmedelstjänster kan 
genomföra ett strategiskt och konkret ansvarsarbete. De livsmedelstjänster som tas med i det 
treåriga utvecklingsprogrammet som genomförs av EkoCentria utarbetar sina egna ansvarsplaner 
och utvecklar tillvägagångssätt som främjar ansvarsfullhet. Till ansvarsfullhet hör bland annat hållbar 
matsedelsplanering och matuppköp, hantering av matsvinn, näring som främjar hälsa, arbetshälsa 
samt engagemang av arbetstagare och kunder.  

Målet är att förankra konkreta och nya verksamhetsmodeller som främjar ansvarsfullhet i storkök 

för att främja ett hållbart livsmedelssystem och minska utsläppen från konsumtionen i storkök.   

Livsmedelssystemets hållbarhet kan främjas genom offentlig livsmedelsupphandling. Genom 

offentlig livsmedelsupphandling kan man särskilt stödja hållbarheten i matvalen hos barn, 

studerande och andra människor som använder offentliga livsmedelstjänster (Lehikoinen & Salonen 

2019). Den uppdaterade Guide till ansvarsfull livsmedelsupphandling hjälper aktörer i den offentliga 

sektorn att skaffa in ansvarsfullt producerade livsmedel.  

För närvarande utarbetas även en guide om ansvarsfulla livsmedelstjänstupphandlingar, vars syfte är 
att främja övergripande hållbarhet i upphandling och genomförandet av livsmedelstjänster. 

Planeringen av innehållet i matsedeln och hur maten läggs upp i måltidssituationer  har en stor 
betydelse för den serverade matens hållbarhetseffekter. Den serverade matens klimateffekter kan 
minskas till exempel genom att enligt skolmåltidsrekommendationerna erbjuda en vegetarisk rätt 
som ett alternativ som alla kan välja varje dag eller genom att på matsedeln ha en dag varje vecka då 
man äter vegetarisk mat. Att lägga fram den vegetariska maten som det första alternativet ökar 
åtgången av det vegetariska alternativet. 
 

Hälsosam mat främjar hälsan 

Syftet med projektet Oivallista ruokaa (Utmärkt mat) är att få den näringsmässiga kvaliteten och 

uppföljningen av livsmedelssvinn som en del av den tillsyn som genomförs av näringsmyndigheter 

samt Oiva-tillsynsblanketten. Matens näringsmässiga kvalitet är särskilt viktig, eftersom en 

otillräcklig konsumtion av frukt och grönsaker och intag av för mycket salt och mättat fett orsakar en 

större sjukdomsbörda för finländarna än biologiska och kemiska livsmedelsrisker i anknytning till 

livsmedelshygienen (Suomi m.fl. 2019). 

 

Matsvinnet minskas 

Matsvinn uppstår i alla skeden av livsmedelskedjan, men en betydande del av matsvinnet i 
livsmedelskedjan i Finland uppstår i hushållen, uppskattningsvis en tredjedel (Saarinen m.fl. 2019; 
Silvennoinen m.fl. 2012). Det nationella systemet för uppföljning av matsvinn som infördes 2020 
stöder  informationsproduktion om matsvinnets volym och volymutvecklingen. Minskningen av 
matsvinnet i alla skeden av livsmedelskedjan främjas dessutom med hjälp av en nationell färdplan 
för matsvinn som tagits fram av Naturresursinstitutet och aktörer inom livsmedelsbranschen. 
Färdplanen har sex centrala temaområden som styr minskningen av matsvinn i Finland.  Teman: 
frivilliga och lagstiftningsmässiga styrmedel, utbildning och information, teknologier och 
affärsmodeller, miljö- och produktdesign, forskning samt att verka tillsammans. Färdplanen är en 
helhet som förnyas kontinuerligt och till vilken man kopplar befintliga och nya forskningsprojekt, 



utvecklingsprojekt, politiska riktlinjer och företagslösningar.   Vilka effekter lösningarna har på 
matsvinnet mäts och följs upp som en del av genomförandet. Färdplanen är en del av den 
riksomfattande avfallsplanen, VALTSU, och uppföljningen av genomförandet av avfallsdirektivet.  

  

Projekten Hävikkifoorumi, Älä ruoki hukkaa! och Kaikki käyttöön bidrar till att minska matsvinnet. I 

de två första projekten är målet att minska matsvinn i hushållen genom att utreda attityder och 

motivation i anknytning till minskning av matsvinn, skapa konkreta lösningar och medel för 

hushållen samt få barn och unga i grundskoleåldern att vara innovatörer och påverkare för att 

minska matsvinn i hushållen. Målet med projektet Kaikki käyttöön är åter att göra minskningen av 

matsvinn till en speciell grej och ett diskussionsämne bland unga vuxna (18–29-åringar).  

Produktionen och konsumtionen av inhemsk fisk  ökas 

Syftet med programmet för främjande av inhemsk fisk är att bidra till att finländarna äter mer fisk 

genom att huvudsakligen öka konsumtionen av inhemsk fisk. Målet är att finländarna under 2027 

ska äta cirka 2,5 portioner fisk per vecka enligt näringsrekommendationerna i stället för de 

nuvarande 1,7 portionerna. Enligt Naturresursinstitutet skulle en ökning med en fiskportion minska 

kostens koldioxidavtryck med cirka 5–6 procent (THL 2020). En kost med mycket fisk främjar hälsan 

och är näringsmässigt sett högklassig (Saarinen m.fl. 2019). Att äta fisk enligt 

näringsrekommendationerna skulle enligt Institutet för hälsa och välfärds kalkyler minska 

sjukdomsbördan med 126 000 funktionsjusterade levnadsår, då det nuvarande fiskintaget minskar 

sjukdomsbördan med 96 000 funktionsjusterade levnadsår. Förändringen skulle öka de 

kalkylmässiga hälsofördelarna med 1–2 miljarder euro. (THL 2020.) Projektets åtgärder för att öka 

fiskkonsumtionen gäller bland annat offentlig upphandlinga, stöd till företagens utvecklingsåtgärder 

med höjda stöd och innovationssedlar samt genom att göra det lättare för nya företagare att komma 

in i branschen.  

 

En klimathållbar matproduktion utvecklas 

Genom Fånga kolet-programmet som hör till markanvändningssektorns klimatåtgärdshelhet främjas 

ett klimathållbart jordbruk. I ett klimathållbart jordbruk främjas odlingssätt och -teknike samt 

produkter och tjänster som binder och lagrar kol samt minskar utsläpp. Dessutom kan ett 

klimathållbart jordbruk erbjuda nya slags lockande matprodukter för en mer växtbaserad kost.  

Här följer exempel på projekt i Fånga kolet-programmet som används för att utveckla 

livsmedelsproduktionen i en mer hållbar riktning. Fler projekt kommer att starta inom Fånga kolet–

programmet under 2021. 

Syftet med projektet Dairy and beef industries in Finland: Progressing pathways to carbon-neutrality 

by 2035 som koordineras av Naturresursinstitutet är att producera information om produktionen av 

mjölk och nötkött i Finland. Med hjälp av information kan man förutse förändringar och erbjuda 

lösningar som med hjälp av bästa skötselpraxis ökar kolet i marken med upp till 600 kg C/ha/år, 

minskar CH4-utsläppen från idisslare med 30–75 procent samt minskar N2O-utsläppen från mark. 

Lösningarna förväntas producera långvariga effekter 2035.  

Projektet Ruokaa ilman peltoja som koordineras av VTT fokuserar på livsmedelsproduktionslösningar 

som är oberoende av jordbruksmarken, dvs. disruptiva livsmedelsproduktionstekniker, till vilka hör 

celljordbruk, vertikalteknik för odling av grönsaker och proteingrödor och växthuslösningar som 



utgår från LED-belysning för odling av proteinhaltiga kulturväxter. Lösningarna förväntas möjliggöra 

en betydlig minskning av växthusgasutsläpp, upp till 90 procent, och frigöra mark från jordbruket till 

annat, upp till 95 procent, såsom till att återställa marken i dess naturliga tillstånd och beskogning. 

Disruptiva lösningar främjar såväl kolbindning som tryggandet av den biologiska mångfalden.  

Syftet med projektet HiiletIn som koordineras av Naturresursinstitutet är att producera ny 

information om kolprocesser, så att effekter av olika odlingsåtgärder som siktar mot kolbindning i 

mineraljordar kan bedömas och inriktas ekonomiskt och optimalt med tanke på klimateffekterna. 

Projektets resultat hjälper både aktörer inom styrningen av stödpolitiken och odlarna att välja 

effektivare och mer ekonomiska kolbindningsåtgärder.  

I projektet med oljehampa Rikasta ravintoa hiilinielusta – Öljyhamppu (Trans Farm Oy, Murtola 
HampaFarm Ab) ökas avtalsodling av oljehampa samt produktutvecklingen och livsmedelsbruket av 
oljehampa. Produktutvecklingen fokuserar på bearbetning av hampafrön och deras egenskaper, 
utnyttjande av fraktioner samt pilotprojekt för färdiga produkter.  
 
I projektet om jordbruksproduktion i Södra Österbotten Tulevaisuuden ilmastoviisas 

maataloustuotanto Etelä-Pohjanmaalla (SeAMK, Kurikka stad, odlare) kartläggs antalet torvåkrar 

som används i jordbruket i Kurikka och deras användningsformer. Till projektet väljs olika slags 

gårdar (husdjursgårdar, ekologiska gårdar, växtodlingsgårdar), för vilka utarbetas kolodlingsplaner 

som genomförs under projektet. 

I projektet Kysyntälähtöiset, hiiltä sitovat ja monimuotoisuutta lisäävät viljelykierrot om 

efterfrågebaserad odlingföljd som binder kol och ökar mångfalden (Luke, LMV, Åbo universitet, 

ProAgria) utreds fördelarna med och praxisen i att göra växtföljden mångsidigare samt utvecklas 

produktionen också tillsammans med livsmedelstjänster som köper livsmedelsgrödor. 

Hur går vi framåt? 

I Finland pågår mycket forskning, utveckling och andra åtgärder som stärker livsmedelssystemets 

hållbarhet. Ovan beskrivna åtgärder, som tar oss mot ett hållbart livsmedelssystem, har också inletts 

under programmet för klimatvänlig mat. 

För att vi ska uppnå effektmålen i programmet för klimatvänlig mat måste det emellertid ännu ske 

mycket mer. Med hjälp av programmet för klimatvänlig mat synliggör vi regeringens vision om ett 

mer hållbart livsmedelssystem och visar på riktningen och åtgärder som bidrar till att uppnå 

visionen. Programmet för klimatvänlig mat uppmuntrar också till att enligt regeringsprogrammet 

arbeta med hälsofrämjande beskattning och en konsumtionsskatt baserad på utsläpp. Målen för 

programmet för klimatvänlig mat uppfylls emellertid inte ensamma eller i ett tomrum, utan i 

interaktion med olika aktörer i samhället. Olika aktörer inom livsmedelssystemet behövs för att 

uppfylla målen, men det lönar sig också att utnyttja kontakter till andra sektorer eller att hämta 

inspiration från andra sektorers verksamhet. Vi behöver mer information om människors 

livsmedelsvardag och om olika faktorer som påverkar deras beteende. Man kan till exempel genom 

att sporra medborgare på olika sätt locka dem till att göra val som är bra med tanke på miljön och 

hälsa. 

Tillsammans kan vi skapa ett samhälle och ett livsmedelssystem, där det är enkelt, lockande och 

smakligt att leva inom ramen för jordens bärkraft. 

Vad kan du göra för ett hållbart livsmedelssystem? 
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