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Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 
 
 
Ekologisk produktion innebär vissa restriktioner för producenten, bland annat vad gäller 
användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel. Detta leder i slutändan ett prispåslag, 
som betalas av konsumenten. Hur stort detta påslag är beror på marknadskrafterna och varierar 
från år till år. Påslaget skiljer sig också från produkt.  
 
Tidningen Land Lantbruk studerade prisbilden för år 2016 gällande fem produkter (mjölk, ägg, 
höstvete, raps/rybs och foderärt/åkerböna) och noterade en ökad kostnad för konsumenten på 
mellan 55 och 122 procent. 
 
Vi i Sverigedemokraterna förhåller oss neutrala till själva debatten ”konventionellt-eller-
ekologiskt” och anser bara att denna diskussion, från båda håll, ska föras med relevanta och 
sakliga argument. Vi tar alltså inte (!) ställning emot ekologisk produktion som sådan.  
 
Det finns dock inga belägg för att ekologiska varor skulle vara nyttigare för konsumenten. Med 
detta sagt lägger vi oss inte i konsumentens val, även om vi anser att man om det är möjligt 
gärna ska välja svenska produkter, allra helst närproducerade. 
 
Livsmedelsverket noterar att ”Forskningen hittills visar inte på några entydiga skillnader i 
vitamin- och mineralhalt hos växter som är ekologiskt eller konventionellt odlade.” 
 
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1 
 
Gällande utsläpp av växthusgaser finns inga fördelar med ekologiska produkter, de orsakar 
snarare större utsläpp. Enligt en nyligen publicerad studie vid Chalmers tekniska högskola är 
ekologisk mat betydligt sämre för klimatet än konventionellt producerad mat. 
 
En populärvetenskaplig presentation av denna studie kan läsas här: 
 
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Ekologisk-mat-samre-for-
klimatet.aspx 
 
Mot bakgrund av det fokus som riktas mot just koldioxidutsläpp är det något besynnerligt att 
just ekologiskt märkta livsmedel undgår kritisk diskussion. Detta i synnerhet som inköp av 
ekologiska livsmedel medför merkostnader. 
 
Om Borås Stad hade oändligt med ekonomiska resurser och inte tvingades till ekonomiska 
prioriteringar vore detta en icke-fråga. Så är inte fallet, tvärtom ställs kommunen redan idag 
inför svåra vägval beträffande hur man ska uppfylla sina kärnuppdrag gentemot invånarna. Och 
enligt uppgift har skolkök i Borås ekonomiska svårigheter, som går ut över matens kvalitet. Från 
årsredovisningen 2018 för Grundskolenämnden framgår följande text under 3.3 Ekologisk 
hållbarhet. Lokalt och globalt; 
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”Målet är ej uppnått, måluppfyllelsen är 78,8%. Andelen ekologiska livsmedel är framtagna i 
upphandlingsdatasystemet Compare och gäller för januari-december 2018. Livsmedelspriserna har 

generellt ökat under 2018, vilket minskar möjligheterna för kostverksamheten att, inom 
budgetram, köpa ekologiska livsmedel.” 

 
 
När en konsument i en mataffär själv väljer produkter från hyllan är utfallet ekologiska 
produkter, enligt en sammanställning av ekoweb.nu, 7,6 procent av den totala försäljningen av 
livsmedel och alkoholfria drycker. Konsumenter och skattebetalare utgörs i stor utsträckning av 
samma individer. Frågan är varför konsumenterna/skattebetalarna önskar en andel ekologiska 
produkter på 10 procent eller lägre när man betalar själv, men 30-40-50 procent, eller ännu mer, 
när inköpen sker via en offentlig institution. 
 
Borås Stad har en målbild, som anger att 50 procent av inköpen av livsmedel ska vara 
”ekologiska”, vilket ska bli 65 procent år 2025. Utifrån det faktum att Borås Stad köpte in 
ekologiska livsmedel för 33,8 miljoner SEK under 2018 bör besparingspotentialen i denna 
åtgärd ligga på i storleksordningen 10-15 miljoner, men någon exakt siffra går inte att fastställa. 
Dessa medel bör i ett första skede delvis återföras respektive verksamhet för att åstadkomma 
kvalitetsförbättringar och delvis användas för att gynna lokala producenter, i den mån detta är 
möjligt enligt gällande upphandling.  
 
Mot bakgrund av ovanstående kommer Sverigedemokraterna i Borås fram till slutsatsen att 
kvantitativa mål, rörande inköp av ekologiska livsmedel, bör slopas. Givetvis ska ekologiska 
livsmedel kunna köpas in ifall de representerar något mervärde för matlagningen, men 
kvantitativa mål ska avskaffas. 
 
 
 
Till följd av ovanstående information föreslås Borås Kommunfullmäktige besluta, 
 
 
 
Att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska livsmedel inom Borås Stad och dess 

verksamheter utgår. 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Tomas Brandberg (SD) 


