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Förord 
Denna studie inleddes i maj 2018 och har pågått under sommaren och hösten 2018. 
Uppdraget kom från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd och finansie-
rades genom regeringsmedel för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå. 
Studien syftade till att uppdatera en tidigare rapport från 2005 där produktion och kon-
sumtion av livsmedel i Västra Götaland 2003 kvantifierades och beskrevs. Dessutom 
beräknades den teoretiska självförsörjningsgraden, det vill säga den andel av olika livs-
medel som konsumeras i Västra Götaland som skulle kunna vara producerade inom 
länets gränser om inga livsmedel exporterades till andra delar av Sverige eller utlandet. 
I den uppdaterade rapporten har data för 2016 använts.  

Arbetet med rapporten har gjorts under 2018, ett år då stora delar av Sverige samtidigt 
upplevt den varmaste och torraste sommaren i mannaminne med brist på bete och 
grovfoder till nötkreatur och mycket låga skördar av de flesta grödor. Hade denna 
undersökning gjorts med 2018 som bas hade resultatet blivit ett helt annat för många 
livsmedel, inte minst för den teoretiska självförsörjningsgraden. År 2016 var i stort sett 
ett normalår eller något bättre vad gäller skördenivå i Västra Götaland. 

För RISE del har Birgit Landquist varit projektledare och Maria Nordborg har anlitats 
som konsult för att sammanställa fakta. Avsnittet om fisk är skrivet av Kristina Bergman, 
RISE. För Västra Götalandsregionen har Berit Mattsson och Robin Kalmendal varit del-
aktiga, och inte minst kommit med värdefulla synpunkter på utformning av slutrapport. 
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Sammanfattning 
Denna studie redovisas i två rapporter. Denna rapport, RISE rapport 2019:05, är en 
kortare sammanfattning av metodik och resultat. Den andra rapporten innehåller en 
detaljerad metodik- och resultatgenomgång och en lista över litteraturreferenser (RISE 
rapport 2019:06, Landquist & Nordborg, 2019).  

På uppdrag av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har produktion, 
konsumtion och en teoretisk självförsörjningsgrad av livsmedel i Västra Götaland 2016 
kartlagts på i stort sett samma sätt som för 2003, redovisat i rapporten ”Kartläggning 
av produktion och konsumtion av livsmedel i Västra Götaland”. De förändringar som 
redovisas nedan avser alltså åren 2003 respektive 2016.  

För att beräkna den teoretiska självförsörjningsgraden antas att de livsmedel som 
produceras inom länet även stannar där. De livsmedel som studerats är ett urval av 
baslivsmedel, stora produktgrupper eller ur hälsosynpunkt viktiga produkter.  

Förutsättningar i Västra Götaland 

- Antal invånare i Västra Götaland har ökat med 10 procent 

Mellan 2003 och 2016 ökade befolkningen i Västra Götalands län med 10 procent (från 
1,51 miljoner 2003, till 1,66 miljoner 2016). För att den teoretiska självförsörjnings-
graden som rådde 2003 ska vara bibehållen vid samma konsumtion per person 2016, 
måste alltså produktionen i länet ha ökat i med 10 procent. Om dessutom konsumtionen 
per person har ökat, krävs ytterligare ökad produktion för att bibehålla den teoretiska 
självförsörjningsnivån.  

- Åkerarealen har minskat med 3 procent och arealen betesmark med 6 procent  

År 2016 fanns 18 procent av den svenska åkermarken och 14 procent av betesmarken i 
Västra Götaland. Sedan 2003 har åkerarealen i Västra Götaland minskat med 3 procent 
och arealen betesmark med 6 procent, vilket ungefär motsvarar trenden i övriga delar av 
landet. Särskilt anmärkningsvärt ur ett självförsörjningsperspektiv är att arealen potatis 
har minskat med nästan 40 procent och arealen trädgårdsväxter med 10 procent. Arealen 
med olika typer av fodergrödor (slåtter- och betesvall samt grönfoderväxter och majs) 
har ökat väsentligt, vilket tyder på att spannmål ersatts med grovfoder i mjölk- och 
nötköttsproduktionen.  

- En fjärdedel av jordbruksmarken var omställd till ekologisk odling 2016 

År 2016 var cirka 24 procent av länets jordbruksmark omställd eller under omställning 
till ekologisk odling, vilket var högre än det nationella genomsnittet. För att nå upp till 
det nationella målet om 30 procent certifierad jordbruksmark behöver dock den ekolo-
giska odlingen öka ytterligare i Västra Götaland.  

- Länet har tillgång till flera fiskevatten men mängden vildfångad fisk har minskat 

Västra Götaland har tillgång till fiskevatten i Skagerak, Vänern och Vättern, men 
mängden vildfångad fisk har 2016 sjunkit till häften av vad den var 2003. Mängden odlad 
fisk och skaldjur var dock på samma nivå som 2003. 
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Konsumtionsförändringar mellan 2003 till 2016 

- Ökad konsumtion per person av animalier, färska grönsaker och frukt 

Räknat per person har konsumtionen av både kyckling och lammkött ökat markant 
mellan 2003 och 2016, med mer än 60 procent för vardera. För ägg respektive fisk och 
skaldjur ökade konsumtionen per person med cirka 25 procent för vardera, medan 
ökningen för nötkött var marginell, 4 procent. Samtidigt minskade konsumtionen per 
person av griskött med 7 procent. För färska grönsaker och frukt ökade konsumtionen 
per person markant mellan 2003 och 2016.  

- Minskad konsumtion per person av mejeriprodukter totalt, men ökad konsumtion av 
ost och grädde 

Den totala konsumtionen per person av mejeriprodukter minskade (omräknat till den 
mängd mjölkråvara som åtgår för att producera de olika produkterna). Konsumtionen 
av grädde och ost ökade, medan konsumtionen av dryckesmjölk och syrade produkter 
minskade. Även konsumtionen av smör, margarin och mejeribaserat fett minskade 
under perioden.  

- Ökad konsumtion per person av havre och minskad av vete, råg och korn 

För spannmål till livsmedel (exempelvis mjöl, gryn och maltkorn till öl) ökade konsum-
tionen per person av havre med över 30 procent medan konsumtionen av vete, korn och 
råg minskade med cirka 20 procent mellan 2003 och 2016.  

Produktion i förhållande till konsumtion 2016 

- Länet var starkt på griskött, fisk och skaldjur och kål men hade inget överskott  

Länets produktion av griskött, kål samt fisk och skaldjur var lägre än dess konsumtion 
2016, men motsvarade ändå en förhållandevis hög teoretisk självförsörjningsgrad 
jämfört Sverige i stort. För griskött motsvarade produktionen i länet 90 procent av kon-
sumtionen och för fisk och skaldjur knappt 80 procent, och för kål knappt 60 procent. 

- Överskott av ost och underskott av dryckesmjölk 

Den invägda mjölken från gårdar i länet motsvarade knappt 80 procent av den mjölk 
som gick åt till att producera de olika mejerivarorna som konsumerades i länet 2016. Sett 
till de enskilda mejeriprodukterna producerades dock förhållandevis mycket ost och lite 
konsumtionsmjölk vid mejerierna i länet. 

- Ökad konsumtion, men minskad produktion, av färska grönsaker och matpotatis 

Konsumtionen av färska grönsaker och frukt har ökat i länet, både per person och totalt. 
Samtidigt har arealen trädgårdsväxter i Västra Götaland minskat med 10 procent mellan 
2003 och 2016, och under perioden har produktionen av morot, sallat och lök i princip 
upphört (för lök var nivån låg redan 2003). För kål har produktionsnivån liksom 
självförsörjningsgraden bibehållits på runt 60 procent. Det beror på den stora 
efterfrågan från en lokal livsmedelsproducent och motsvarar därför inte den kål som säljs 
till konsumenter i handeln. För purjolök beräknades självförsörjningsgraden 2016 till 17 
procent.  

För matpotatis i Västra Götaland ökade den totala konsumtionen mellan 2003 och 2016 
medan produktionen minskade, vilket tyder på en potential att öka den igen om rätt 
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förutsättningar finns. Endast drygt hälften av den potatis som konsumerades 2016 var 
odlad i länet.  

- För de flesta livsmedel importerades hälften eller mer från övriga Sverige eller 
utlandet 

Produktionen av nötkött, kyckling, ägg, matpotatis och kål motsvarade under 2016 cirka 
50 procent av det som konsumerades i länet, dvs hälften importerades från andra delar 
av landet eller utlandet. Produktionen av lammkött och purjolök motsvarade knappt en 
fjärdedel av konsumtionen. Äpplen och päron samt grönsaker (utom kål) producerades 
i väsentligt mindre mängder än som konsumerades. Dessa livsmedel importerades i för-
hållandevis hög grad från andra delar av Sverige och utlandet.  

- Självförsörjande på grovfoder, bete och spannmål år 2016 

Vad gäller djurfoder var Västra Götaland självförsörjande på grovfoder, bete och 
spannmål 2016. Om analysen istället gjorts på siffror från det torra och varma året 2018 
hade läget istället varit en brist. Detta visar på risker med att bara jämföra enskilda år 
som har gjorts i denna rapport. Dessutom är inte hästnäringens behov av foder inräknat. 
Under 2016 användes cirka 90 000 ton proteinfoder och knappt 30 procent av detta 
utgjorde importerade råvaror som exempelvis sojamjöl och solrosmjöl. Drygt 70 procent 
av proteinfodret bestod av produkter från raps, ärtor och åkerbönor, som alla odlas i 
länet. I ett hypotetiskt scenario där mängden ärter och åkerbönor maximeras i 
djurfodret, skulle behovet överskrida det som produceras av dessa grödor i länet 2016. 

- Produktion av mineralvatten, öl, choklad och konfektyrer har ökat väsentligt  

Konsumtionen av öl, läsk och cider samt konfektyr, glass och kaffe har minskat mellan 
2003 och 2016, medan konsumtionen av choklad och mineralvatten har ökat. Samtidigt 
produktionen av mineralvatten, öl, choklad och konfektyrer ökat väsentligt sedan 2003, 
vilket tyder på att om det går att hitta en marknad för en produkt finns det även en vilja 
att starta företag inom ett segment.  

Framtida potential 

- Tillgodose intresset för lokalproducerade grönsaker och potatis 

Det finns en stor potential att öka produktionen av grönsaker och potatis, men det kräver 
rätt förutsättningar. Branschexperter som kontaktats har nämnt dålig lönsamhet, kon-
kurrens från importerade grönsaker, arbetsintensiva odlingar och generationsväxlingar 
som några av de främsta anledningarna till att många grönsaksodlare slutar, och få nya 
grönsaksodlare som tar över. Samtidigt rapporterar Hushållningssällskapet Väst att det 
finns ett stort intresse för lokalproducerade grönsaker, både bland odlare och kunder, 
men att det troligen krävs någon form av extern stimulans för att vända den negativa 
utvecklingen.  

För potatis är lönsamheten inom potatisodlingen i kombination med behovet av bevatt-
ning vissa år och ett överskott av nederbörd andra år är begränsande faktorer, liksom att 
det inte finns några större potatisindustrier eller skalerier i regionen.  

- Odling av växtbaserade proteiner både till foder och livsmedel 

Det stora intresset för växtbaserade proteiner för humankonsumtion samt inhemsk 
odling av proteingrödor till foder innebär också en stor möjlighet för ökad produktion i 
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Västra Götaland. Beräkningarna med den metod som valts i rapporten gav ett svårtolkat 
resultat, särskilt för åkerböna och ärter. Därför gjordes även en beräkning med maximal 
mängd åkerböna i fodret till mjölkkor och gris. Denna visade att behovet i så fall skulle 
uppgå till ytterligare 60 000 ton åkerböna, vilket är något mer än det som produceras i 
Västra Götaland idag. En ökad odling av åkerbönor, och för övrigt också ärter, vore 
positivt även ur den aspekten att de är bra omväxlingsgrödor i spannmålsdominerade 
växtföljder.  

- Överskott på spannmål ger möjlighet att tillgodose konsumtionsnivån av ägg, kyck-
ling och gris med regional produktion 

Liksom 2003 hade Västra Götaland under 2016 ett överskott på vete, havre och korn. 
Det faktum att Västra Götaland har en stor produktion av spannmål som exporteras 
utanför länet innebär att det finns potential att öka produktionen av ägg, kycklingkött 
och griskött för att möta konsumtionsnivån i länet och i övriga Sverige. Idag importeras 
dessa animalieprodukter i olika utsträckning från utlandet.  

- Produktion av lammkött och nötkött 

Produktionen av lammkött och nötkött kräver tillgång till betesmarker och grovfoder, 
och här kan det också finnas potential att möta konsumtionsnivån (även om beräkning-
arna av tillgången på grovfoder och bete är osäkra). Andelen importerat nötkött är stor, 
och den inhemska produktionen av nötkött från mjölkrasdjur har minskat medan 
nötkött från köttrasdjur har ökat.  

Speciellt intressant är lamm- och fårkött, där konsumtionen ökat väsentligt mer än pro-
duktionen. Många lammproducenter är små och driver en extensiv produktion. För att 
produktionen ska öka krävs bland annat företag med större besättningar samt inves-
teringar i lämpliga byggnader. I intervjuer med producenter nämns även att slakterierna 
inte ser förädlingen som tillräckligt effektiv eftersom producenterna är små.  

- Mjölk- och mejeriproduktion 

Konsumtionen av ost ökar medan produktionen i Sverige minskar, vilket ger att import-
andelen för ost ökar sett över hela Sverige. För Västra Götaland är dock situationen en 
annan. Det beror på att det finns stora mejerier i länet som producerar ost och självför-
sörjningsgraden är därför högre än för Sverige i genomsnitt. Det kan emellertid finnas 
ett utrymme att öka den småskaliga ostproduktionen i Västra Götaland, i likhet med 
framväxten av många småskaliga bryggerier de senaste åren.  

Länet är dock inte självförsörjande på den mjölkråvara som förbrukas till den totala 
konsumtionen av mejeriprodukter i dagsläget. År 2016 motsvarade den invägda mjölken 
från gårdar i länet knappt 80 procent av den mjölk som gick åt till att producera de olika 
mejerivarorna som konsumerades i länet samma år. Med de förutsättningar Västra 
Götaland har avseende åkerarealer och betesmarker borde det dock finnas potential att 
öka mjölkproduktionen så att den motsvarar konsumtionsnivån.  

- Landbaserad fiskodling  

Vad gäller fisk är potentialen till ökning generellt större inom vattenbruket än inom 
fisket, det gäller såväl i Västra Götaland som globalt. Det händer redan mycket i länet 
vad gäller landbaserad odling i både sött och salt vatten, och även i havet kring framför-
allt alger och musslor. Båda dessa sistnämnda livsmedel har bedömts ha stor 
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tillväxtpotential. För fiske är många fiskbestånd överutnyttjade och ger mindre än vad 
de skulle kunna ge om de fiskades hållbart. Det finns dock fiskresurser som är 
underutnyttjade, inte minst sötvattensarter, men även arter som traditionellt kastats, 
men som kan vara fina matfiskar.  

Fisk och skaldjur är en livsmedelskategori som kan utvecklas i riktning mot mer lättill-
gängliga produkter baserade på lokala råvaror. För denna livsmedelskategori skulle det 
även gå att producera mer mat, och öka värde och sysselsättning genom att ta tillvara 
mer, dvs utveckla livsmedel eller livsmedelsingredienser baserat på de biprodukter som 
idag går till foder. För detta krävs nytänk både i fisket och hela kedjan till konsumenten.  

Slutkommentar 

Resultatet från denna studie visar att det finns en stor potential för Västra Götaland att 
öka produktionen av livsmedel för att möta behovet och konsumtionsmönstret i länet. 
Spannmål produceras i överskott, men för de flesta övriga livsmedel som studerats 
importeras mer än hälften från andra delar av Sverige och utlandet för att tillgodose 
konsumtionsnivån. Västra Götaland har goda produktionsbetingelser men åkerarealen 
minskar samtidigt som befolkningen ökar. Det finns potential att öka produktionen av 
grönsaker, potatis och vegetabiliska proteiner som ärter och bönor. Även för animalie-
produkter finns det potential att tillgodose konsumtionsnivån, kanske speciellt av ägg, 
kyckling och fisk (landbaserad fiskodling) men även för mjölk och gris-, nöt- och 
lammkött.  

Denna slutsats överensstämmer med LRF:s studie av förutsättningarna att öka produk-
tionen av olika livsmedel i Sverige. I län som Västra Götaland har LRF identifierat en stor 
potential att öka produktionen av grönsaker, potatis, frukt, bär, gris, kyckling, nötkreatur 
och lamm. Exempelvis skulle nya, energismarta växthus kunna bidra till att, på ett 
kostnadseffektivt sätt, öka produktionen av tomat och gurka under vinterhalvåret, och 
modern teknik som precisionsodling skulle kunna bidra till att effektivisera jordbruket 
och på så sätt öka produktionen. Sammanlagt skulle enligt LRF ytterligare 600 000 ha 
åkermark kunna odlas i Sverige och i Västra Götaland rör det sig om runt 50 000 ha 
(areal som låg i träda 2016 plus minskningen i åkerareal mellan 2003 och 2016).  
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1 Bakgrund  
RISE (före detta SIK) har i tidigare samarbeten med Västra Götalandsregionen (VGR) 
producerat SIK-rapport nr 733 (2005), ”Kartläggning av produktion och konsumtion 
av livsmedel i Västra Götaland” samt SIK-rapport nr 880 (2014) och ”Produktion och 
konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick”. I det 
här projektet har VGR:s regionutvecklingsnämnd gett RISE i uppdrag att uppdatera 
dessa tidigare rapporter i syfte att få aktuell kunskap om produktionen och konsum-
tionen av livsmedel i länet.  

Rapporten från 2005 togs fram eftersom VGR uppmärksammat att det fanns betydande 
kunskapsluckor vad gäller självförsörjningsgraden och flöden av livsmedel i länet. 
Närproducerade livsmedel och ekologiska livsmedel utgjorde redan då prioriterade 
områden i miljönämndens handlingsplan för livsmedel, och det ansågs därför angeläget 
att få mer kunskap om hur stor andel av konsumtionen som utgörs av närproducerade 
och ekologiska livsmedel, samt hur stor importen är från andra delar av Sverige och 
andra länder.  

En viktig utgångspunkt för den här undersökningen är VGR:s vision och politiska 
uppdrag. Enligt ”Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020” är 
livsmedel och gröna näringar ett prioriterat styrkeområde där VGR ska bedriva ett aktivt 
utvecklingsarbete i syfte att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv och ökad syssel-
sättning. Enligt strategin ska VGR även fortsätta att utveckla lokala och närproducerade 
livsmedel, samt skapa bra villkor för resurseffektiv lokal produktion och livsmedels-
försörjning med minskad miljö- och klimatpåverkan. 

Utöver VGR:s arbete inom området livsmedel och gröna näringar finns idag även den 
nationella livsmededelsstrategi som Sveriges riksdag antog i juni 2017. Livsmededels-
strategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen av svenska livsmedel, bidra till 
konkurrenskraft, ökad sysselsättning, export, innovationskraft och lönsamhet i livs-
medelskedjan och samtidigt nå relevanta miljömål. Den nationella livsmededelsstrategin 
syftar även till att öka andelen ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel. Målet 
är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk 
jordbruksmark år 2030 och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen 
ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.  

VGR har utarbetat en regional livsmededelsstrategi, ”Program för livsmedel och gröna 
näringar 2017–2020”. Programmet ska bidra till 1) stärkt innovationskraft i Västra 
Götaland, 2) mer hållbar livsmedelsproduktion för att möta utmaningar inom klimat- 
och miljöområdet, 3) ökad sysselsättning med fokus på utveckling av små och medelstora 
företag, samt 4) mer hållbar konsumtion av livsmedel för att främja folkhälsan och 
minska miljöpåverkan. 
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2 Mål och omfattning  
Projektet syftar till att öka kunskapen om produktionen, konsumtionen, självför-
sörjningsgraden, industrins användning och handel med livsmedel, samt importen av 
livsmedel och fodermedel till Västra Götaland, uppdelat på olika livsmedelskategorier 
samt på ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel och foder.  

Valet av studerade livsmedel är i huvudsak samma som i SIK-rapport 733 från 2005. 
Följande livsmedel ingick inte i förra rapporten men ingår i denna: lammkött (eftersom 
konsumtionen av lamm ökar i Sverige och eftersom det finns en svensk produktion); 
korn (ingick även i SIK-rapport 733 men behandlades inte ”separat”, utan bara som en 
råvara till öl och i egenskap av djurfoder); purjolök (eftersom produktionen i Västra 
Götaland är förhållandevis stor och självförsörjningsgraden förhållandevis hög), läsk 
(eftersom konsumtionen av läsk är mer än 3 gånger så stor som konsumtionen av 
mineralvatten, som redan ingår), och cider eftersom det finns en stor producent i länet. 
Dessutom redovisas smör och annat matfett separat.  

Alla livsmedel som studerades i den föregående rapporten studeras även i denna rapport, 
samt några ytterligare livsmedel som anses intressanta. Fokus ligger på baslivsmedlen i 
kategori 1–13, se nedan. Totalt ingår följande 15 förädlade och oförädlade livsmedels-
grupper med en eller flera livsmedel i varje grupp, samt djurfoder: 

1. Mejeriprodukter (uppdelat i kategorierna invägd mjölkråvara, dryckesmjölk, syrade 
produkter, grädde, ost, smör, margarin och mejeribaserat matfett, mjölkpulver) 

2. Nötkött  
3. Griskött  
4. Lammkött 
5. Kycklingkött  
6. Ägg  
7. Fisk och skaldjur (vildfångad och odlad) 
8. Rapsolja 
9. Spannmål (vete, råg, havre, korn inkl. maltkorn) 
10. Socker 
11. Matpotatis 
12. Grönsaker (morot, kål, lök, purjolök, sallat, tomat, gurka) 
13. Frukt (äpplen, päron, bananer, citrusfrukter) 
14. Dryck (kaffe, te, mineralvatten, läsk och cider, öl) 
15. Lyxkonsumtion (choklad, konfektyr, glass) 
16. Djurfoder (inom produktion av mejeriprodukter, nötkött, griskött, fågel samt inom 

äggproduktion) 
 
Som ett ytterligare tillägg till föregående rapport har också information om jordbruks-
marken och dess användning samlats in eftersom det är en grundläggande faktor för livs-
medelsproduktionen i länet.  
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3 Avgränsningar 
I undersökningen ingår ett urval av baslivsmedel, stora produktgrupper och andra 
viktiga livsmedelsgrupper. De studerade livsmedelskategorierna representerar en 
majoritet av konsumerade livsmedel, och livsmedel som är viktiga ur ett nutritions-
perspektiv. Det är inte en fullständig kartläggning av samtliga livsmedel, exempelvis 
ingår endast ett urval av de viktigaste grönsakerna och frukterna, medan frysta grönsaker 
och frukter inte ingår. Andra livsmedelsprodukter som heller inte ingår är exempelvis ris 
eller nya vegetariska produkter, till exempel av soja eller bönor av andra slag.  

Målet har varit att i huvudsak använda data för år 2016. När det gäller totalkonsum-
tionen av livsmedel användes preliminära siffror för 2016, men enligt Jordbruksverket 
brukar det endast ske små förändringar mellan de preliminära och de definitiva 
siffrorna.  

För de livsmedel där totalkonsumtionen är större än produktionen i Västra Götaland 
redovisas varifrån de importeras, uppdelat på Sverige och utlandet. Däremot redovisas 
inte vart livsmedel exporteras i de fall produktionen är större än totalkonsumtionen. 

Information om flöden, import och export av livsmedel till och från Västra Götaland har 
i huvudsak samlats in från officiell handelsstatistik, tidigare publicerade utredningar och 
från representanter för livsmedelsföretag via personliga meddelanden.  

Det skall noteras att det finns många aktörer som importerar och exporterar livsmedel 
och fodermedel i Västra Götaland, till exempel enskilda gårdar, grossister och butiker. 
Den typen av aktörer har dock inte kontaktats för att samla in information om flöden.  

I kartläggningen av foderproduktionen ingår inte restprodukter från livsmedelsföretag 
som används till foder, förutom de som finns i de färdiga foderblandningar som ingår i 
beräkningarna. 

Denna studie är i huvudsak av kvantitativ karaktär. Det har inte varit möjligt att gå på 
djupet och undersöka varför produktionen, konsumtionen och självförsörjningsgraden 
är som de är, eller varför de förändrats över tid. Generellt sett kan de förändringar som 
skett över tid bero på många olika saker, exempelvis att befolkningen har ökat, 
förändrade konsumtionsmönster, förändringar i stödsystem och struktur i lantbruket 
eller prismässig konkurrens från import.  

I arbetet har ingen hänsyn har tagits till andra mål som finns, exempelvis att klimat-
påverkan från västsvenskars konsumtion ska minska med 30 procent från 2010 till 2030, 
oavsett var i världen utsläppen sker. Detta mål avseende livsmedel kommer att behand-
las i en annan RISE-rapport. 
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4 Metod 
Detta är en förkortad version av metodbeskrivningen. För en utförlig och detaljerad 
beskrivning hänvisas till Landquist & Nordborg, 2019.  

Utgångspunkten har varit att presentera en uppdaterad kartläggning av produktion, 
konsumtion och självförsörjningsgrad av olika livsmedel och fodermedel i Västra 
Götaland. Huvudsakligen har data från 2016 använts, och förändringar över tid har 
beräknats med data från 2003, presenterade i SIK-rapport 773, publicerad 2005. För att 
möjliggöra relevanta jämförelser och analyser av förändringar mellan 2003 och 2016 har 
kartläggningen i möjligaste mån gjorts med samma metod vad gäller datainsamling, 
beräkningar, antaganden och uppskattningar som i SIK-rapport 733. I några del fall har 
data från 2003 uppdaterats med ny metod för att överensstämma med 2016 års 
beräkningar.  

4.1 Datainsamling och beräkningar 
Data har samlats in från bland annat Jordbruksverket, SCB, LFR Mjölk, Svenska Ägg, 
Sveriges Bryggerier, Havs- och vattenmyndigheten, Fiskeriverket, publicerade forsk-
ningsrapporter, vetenskapliga artiklar och personliga meddelanden från rådgivare, sta-
tistiker och representanter för företag och branschorganisationer. All data som har 
samlats in och använts i denna rapport avser år 2016 om inget annat anges.  

4.1.1 Produktion av livsmedel i Västra Götaland 

För de livsmedel där det finns officiella statistiska uppgifter har dessa använts. Det gäller 
exempelvis produktion av spannmål, kött och invägd mjölk. I vissa fall har andra källor 
använts, exempelvis för frukt och grönsaker där det statiska materialet är ofullständigt. 
Istället har här tagits personlig kontakt med personer inom branschen.  

För produktion av olika mejerivaror har kontakt tagits med de fem största mejerierna i 
länet. För mineralvatten, läsk, cider, öl, choklad, konfektyr och glass har information 
samlats in via personlig kontakt med representanter för några av de största företagen 
inom dessa branscher i länet. 

4.1.2 Konsumtion av livsmedel i Västra Götaland  

Det finns i huvudsak två metoder att uppskatta konsumtionen av livsmedel på popu-
lationsnivå. En metod utgår från matvaneundersökningar där man frågar människor vad 
de äter och utifrån det uppskattar hur mycket livsmedel som konsumeras totalt. 
Livsmedelsverket publicerar ungefär var tionde år en sådan rikstäckande matvaneunder-
sökning på vuxna kallad Riksmaten. 

Den andra metoden utgår från antagandet att konsumtionen motsvarar det som produ-
ceras i landet plus det som importeras, minus det som exporteras. Jordbruksverket 
använder den sistnämnda metoden för att uppskatta den årliga så kallade total-
konsumtionen och direktkonsumtionen i landet. Direktkonsumtionen anger enkelt 
uttryckt i de varor och den vikt befolkningen köper hem från butiken, eller får serverat 
på restaurang. 
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I detta projekt används huvudsakligen Jordbruksverkets officiella statistik över total-
konsumtionen av livsmedel. Totalkonsumtionen anger den totala mängd livsmedel som 
krävs för att upprätthålla en given direktkonsumtionsnivå, räknat vid gårdsgrind för 
vegetabilier och spannmål, och i slaktkroppsvikt för kött. Med slaktkropp avses 
djurkroppar utan blod och inälvor, men med de flesta benen, senor, svål och putsfett 
kvar.  

För vissa livsmedel har dock konsumtionsdata från andra källor använts. Det gäller 
mjölk och mejeriprodukter, banan, öl, mineralvatten, läsk samt fisk och skaldjur.  

För grönsaker och frukt finns endast statistik på direktkonsumtionen, vilket innebär att 
svinn indirekt är borträknat för dessa livsmedelsgrupper. För frukt och grönsaker har 
därför svinn i ledet mellan produktion och konsumtion adderats för att erhålla total-
konsumtionssiffror som är jämförbara med de producerade volymerna. 

I Jordbruksverkets statistik finns endast konsumtionsdata per person för olika livsmedel 
på nationell nivå. För att beräkna hur mycket livsmedel som konsumeras totalt i Västra 
Götaland har det här antagits att den genomsnittliga invånaren i Västra Götaland 
konsumerar som den genomsnittlige invånaren i Sverige.  

4.1.2.1 Andelen ekologisk konsumtion 

Det finns inga uppgifter om den ekologiska konsumtionen av olika livsmedel specifikt för 
Västra Götaland. I brist på mer specifika uppgifter används försäljningsstatistik från 
SCB, Ekoweb och EkoMatCentrum, för att ge en uppfattning om konsumtionen av 
ekologiska livsmedel i länet. När det gäller fisk och skaldjur har en beräkning av den 
svenska konsumtionen av produkter certifierade av MSC (Marine Stewardship Council) 
eller ASC (Aquaculture Stewardship Council) använts.  

4.1.3 Teoretisk självförsörjningsgrad av livsmedel i Västra 

Götaland 

Det finns ingen publicerade uppgifter över självförsörjningsgraden av livsmedel och 
foder i Västra Götaland förutom SIK-rapport 773, framtagen av Florén m.fl. 2005. Här 
har den teoretiska självförsörjningsgraden i Västra Götaland av olika livsmedels-
kategorier beräknats som produktionen i förhållande till totalkonsumtionen enligt:  

Teoretisk självförsörjningsgrad i VG =  
Produktion i VG

Totalkonsumtion i VG
 

En teoretisk självförsörjningsgrad på 70 procent innebär att den mängd som motsvarar 
70 procent av det som konsumeras i länet också produceras i länet. Övriga 30 procent av 
konsumtionen måste importeras antingen för övriga Sverige eller från utlandet för att 
upprätthålla konsumtionsnivån.  

Självförsörjningsgraden benämns teoretisk eftersom livsmedel och foder i praktiken 
både exporteras och importeras till Västra Götaland, givet skillnader i efterfrågan på 
livsmedel/foder av olika kvalitet, närhet till lokala marknader, etablerade handelsvägar, 
efterfrågan vid olika tidpunkt på året, osv. Det vill säga, alla livsmedel som produceras i 
Västra Götaland konsumeras inte inom länets gränser även om de teoretiskt sett skulle 
kunna göra det.  
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Totalkonsumtion och produktion avser summan av konventionellt och ekologiskt produ-
cerade livsmedel. 

4.1.4 Import av livsmedel till Västra Götaland 

Importvolymen till Västra Götaland har beräknats utifrån eventuellt underskott i länet 
och är angivet i ton per år. Fokus har legat på baslivsmedlen i kategori 1–13 (se kapitel 
2); import av dryck och lyxartiklar har alltså inte studerats. Specifika uppgifter om i 
vilken utsträckning livsmedel som importeras till Västra Götaland kommer från andra 
delar av Sverige, eller från utlandet, saknas. Därför har följande antaganden gjorts:  

• Om den teoretiska självförsörjningsgraden för Västra Götaland är högre än 100 procent 
antas att ingen import sker vare sig från resten Sverige eller utlandet.  

• Om den teoretiska självförsörjningsgraden för Västra Götaland är högre än Sveriges 
självförsörjningsgrad antas att allt eventuellt underskott täcks av import från utlandet.  

• Om den teoretiska självförsörjningsgraden för Västra Götaland är lägre än Sveriges 
självförsörjningsgrad, antas att underskottet upp till Sveriges nivå av 
självförsörjningsgrad sker med livsmedel från andra delar av Sverige, och resterande del 
utgörs av internationell import.  

 
Informationen om Sveriges självförsörjningsgrad hämtades från diverse rapporter från 
Jordbruksverket, särskilt marknadsöversikter. I vissa fall har Sveriges självförsörjnings-
grad beräknats. Vidare har information om de största importländerna på nationell nivå 
inhämtats och antagandet gjorts att dessa även gäller för Västra Götaland. 

4.1.5 Foder – produktion, konsumtion och flöden i Västra 

Götaland  

För förbrukningen av foder inom produktion av mejeriprodukter, nötkött, griskött, 
lammkött och kycklingkött, samt inom äggproduktion, har bidragskalkyler för Västra 
Götaland använts. Från dessa inhämtades uppgifter om mängder av spannmål, 
grovfoder1, bete och eventuella kraftfoder2 eller koncentrat3. För innehåll i koncentrat 
till olika djurslag inhämtades uppgifter från foderrådgivare vid Lantmännen. I SIK-
rapport nr 733 användes gårdsspecifika data för mjölkproduktionen, vilket inte har varit 
möjligt i denna rapport.  

Antalet djur av olika slag har uppskattats med hjälp av statistik över djurantal och 
slakteristatistik. Därefter har foderförbrukningen enligt bidragskalkylerna multiplice-
rats med djurantalet för att skatta den totala förbrukningen av foder i Västra Götaland.  

Vete, korn och havre används både till livsmedel och foder, varför den teoretiska 
självförsörjningsgraden har beräknats på basis av den sammanlagda konsumtionen av 
livsmedel och foder.  

  

                                                        
1 Vallfoder, t ex ensilage eller hö. 
2 Samlingsnamn för spannmål och proteinfoder. 
3 Kraftfoder som huvudsakligen innehåller proteinfoder samt mineraler och vitaminer. 
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5 Resultat  

5.1 Konsumtion av livsmedel per person och år 
Konsumtionen per person av utvalda livsmedel för år 2003 och 2016 visas i Figur 1 och 
Figur 2. Konsumtionen av spannmål, mejeriprodukter och smör, margarin och olja 
minskade. Konsumtionen av animalier som ägg, fisk och skaldjur och kött har ökat 
mellan 2003 och 2016, liksom konsumtionen av färska grönsaker och frukt. För socker 
och potatis var konsumtionen per person oförändrad mellan åren.  

 

Figur 1. Vad en invånare i Västra Götaland åt 2003. 

 

 

Figur 2. Vad en invånare i Västra Götaland åt 2016. 
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Mejeriprodukter
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43 kg

Smör, margarin och olja
19 kg
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I Figur 3 och Figur 4 visas vad en invånare i Västra Götaland drack 2003 respektive 2016, 
samt konsumtionen av några ”lyxvaror”. Observera att kaffe och te är i kg kaffebönor 
resp. teblad. Konsumtionen av öl, läsk och cider samt konfektyr, glass och kaffe minskade 
medan konsumtionen av choklad och mineralvatten ökade. 

 

 

Figur 3. Vad en invånare i Västra Götaland drack 2003 (kaffe och te är inte omräknat till dryck) 

 

 

Figur 4. Vad en invånare i Västra Götaland drack 2016 (kaffe och te är inte omräknat till dryck) 

 

Kaffe 9 kg

Te 0,3 kg
Mineralvatten

20 l  

Läsk och cider
86 l

Öl 77 l
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6 kg
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11 kg
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7 kg

Konfektyr
9 kg

Glass
5 kg
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5.2 Invånare 
Den totala konsumtionen av livsmedel i Västra Götaland beror på antalet invånare i 
länet. Befolkningen ökade med 10 procent mellan åren 2003 och 2016. År 2016 bodde 
1,66 miljoner personer i länet, vilket motsvarar knappt 17 procent av Sveriges befolkning.  

5.3 Jordbruksmark 
År 2016 fanns 18 procent av den svenska åkermarken och 14 procent av betesmarken i 
Västra Götaland. Dessutom har Västra Götaland tillgång till fiskevatten både i Skagerak 
samt Vänern och Vättern, vilket betyder att Västra Götaland är ett viktigt län för produk-
tionen av livsmedel i Sverige. Sedan 2003 har åkerarealen i Västra Götaland minskat 
med 3 procent och arealen betesmark har minskat med 6 procent, vilket ungefär 
motsvarar den trend man kan se i övriga delar av landet. Förutom den areal som odlas 
idag finns det alltså ytterligare cirka 50 000 hektar i länet som skulle kunna tas i anspråk 
till odling om rätt förutsättningar finns (areal i träda plus minskningen i åkerareal mellan 
2003 och 2016). 

 

Figur 5. Åkerarealen i Västra Götaland uppdelad på olika grödor 2003 och 2016 samt arealen 
betesmark. 

Vad som odlas i länet varierar mellan år beroende på bland annat pris för grödorna och 
årsmån (till exempel kan en regnig höst innebära mindre arealer med höstsådda grödor). 
Denna studie redovisar endast data för arealens användning under två enskilda år, 2003 
och 2016, men trenderna över den totala tidsperioden stämmer ändå för de olika grödor-
na med undantag för oljeväxter (Figur 5). 2016 var ett år med förhållandevis låg areal 
oljeväxter så det ser ut som om det är en sjunkande trend över åren. Hade istället arealen 
för 2018 använts hade trend varit ökande, eftersom det 2018 odlades oljeväxter på 40 
procent större areal än 2003.  

Spannmålsarealen minskade med 10 procent mellan 2003 och 2016, medan arealen av 
slåtter- och betesvall ökade med 17 procent. Arealen ärter och bönor liksom grönfoder-
växter och majs fördubblades. Potatisarealen minskade 40 procent och arealen träd-
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gårdsväxter med 10 procent. Areal i träda minskade med nästan 30 procent, vilket sanno-
likt beror på dels att det blivit lönsammare att odla samt att det kan vara enklare att 
erhålla vissa stöd om arealen istället odlas med vall. 

5.4 Produktion, konsumtion och teoretisk 

självförsörjningsgrad 
I bilaga 1 och 2 redovisas siffror över produktion, total konsumtion och teoretisk själv-
försörjningsgrad 2003 och 2016 för studerade livsmedel i Västra Götaland. Bilaga 1 
omfattar oförädlade livsmedel och bilaga 2 förädlade.  

Den totala konsumtionen i Västra Götaland och förändringar i denna mellan 2003 och 
2016 styrs dels av antalet invånare i länet samt hur konsumtionen per person har för-
ändrats. I bilaga 3 och bilaga 4 redovisas därför konsumtionen per person år 2003 och 
2016 av oförädlade respektive de förädlade livsmedel som studerats. Grunden är 
Jordbruksverkets konsumtionsstatistik, men data är anpassade och omräknade för att 
stämma överens med rapportens syfte.  

Per person har följande förändringar i konsumtionen skett mellan 2003 och 2016:  

• Konsumtionen av grädde och ost ökade, medan konsumtionen av dryckesmjölk 
minskade liksom kategorin smör, margarin och mejeribaserat matfett. Omräknat till 
behov av invägd mjölkråvara för de mejerivaror som konsumeras i länet minskade 
konsumtionen totalt med 13 procent. 

• Vad gäller animaliska produkter ökade konsumtionen av kyckling och lammkött mar-
kant (med 75 respektive 60 procent). Konsumtionen av nötkött ökade något (4 procent) 
och griskött minskade något (7 procent). Äggkonsumtionen ökade med 30 procent och 
fisk och skaldjur med 20 procent.  

• Konsumtionen av vete, råg och korn till livsmedel (exempelvis till mjöl, gryn och öl) 
minskade med cirka 20 procent, medan konsumtionen av havre ökade med över 30 
procent.  

• Konsumtionen av matpotatis var oförändrad medan konsumtionen av morot, lök, tomat 
och gurka ökade samtidigt som konsumtionen av sallat minskade. För frukt ökade 
konsumtionen för citrusfrukter och äpplen medan den minskade för bananer. 

• Konsumtionen av rapsolja ökade något.  

• Konsumtionen av mineralvatten ökade och öl och läsk minskade.  

• Konsumtionen av choklad ökade medan konfektyr och glass minskade.  
 

I följande kapitel studeras resultatet för några utvalda livsmedelskategorier separat.  
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5.5 Spannmål 
Siffrorna för spannmål redovisas i Figur 6 och inkluderar foder (förutom diagrammet 
överst till höger som enbart visar spannmål som går till livsmedel, till exempel vetemjöl, 
havregryn och maltkorn till öltillverkning. År 2016 var Västra Götaland självförsörjande 
på vete, råg, havre och korn även då man inkluderar konsumtionen av foder (för 2003 
fanns inte motsvarande siffror på totala konsumtionen uträknade). Självförsörjnings-
graden i länet 2016 var högre för Sverige i stort för samtliga spannmålslag. Konsum-
tionen av spannmål till livsmedel minskade, speciellt för vete. Andelen av den totala 
konsumtionen som används till livsmedel är för vete 41 procent, råg 100 procent, havre 
17 procent, och för korn 16 procent. 

  

  

Figur 6. Spannmål i Västra Götaland: 
- Överst vänster: Produktion uppdelad i var och till vad spannmålen användes 2016 
- Överst höger: Konsumtion per person till livsmedel 2003 och 2016 
- Nederst vänster: Total produktion i VG 2003 och 2016 
- Nederst höger: Teoretisk självförsörjningsgrad VG 2003 (endast råg) och 2016  
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5.6 Kött, ägg och fisk 
I Figur 7 redovisas produktion, konsumtion och självförsörjningsgrad för kött, ägg och 
fisk och skaldjur för år 2003 och 2016. Jämfört med den svenska självförsörjningsgraden 
hade Västra Götaland 2016 en hög självförsörjningsgrad av nöt- och griskött samt fisk 
och skaldjur, medan den var lägre för kyckling och speciellt för ägg. Det betyder att gris- 
och nötkött samt fisk och skaldjur exporterades till andra delar av Sverige, medan 
kyckling och ägg importerades till länet (inhemsk import). Självförsörjningsgraden av 
lammkött var låg. Jämfört med 2003 ökade produktionen av griskött och kyckling och 
ägg 2016, medan den minskade för de övriga animaliska produkterna. Speciellt 
minskade mängden vildfångad fisk. Förutom för gris var självförsörjningsgraden för 
samtliga animaliska produkter lägre 2016 jämfört med 2003.  

  

  

Figur 7. Konsumtionen av kött, ägg och fisk och skaldjur i Västra Götaland: 
  - Överst vänster: Konsumtion och var det är producerat 2016 
  - Överst höger: Konsumtion per person 2003 och 2016 
  - Nederst vänster: Total produktion i VG 2003 och 2016 
  - Nederst höger: Teoretisk självförsörjningsgrad VG 2003 och 2016 och Sverige 2016 
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5.7 Mejeriprodukter och matfetter 
Under 2016 vägdes totalt drygt 500 000 ton mjölk från mjölkgårdarna i Västra Götaland 
in till mejerier inom och utom länet. För att producera de mejerivaror som konsumeras 
i länet behövs knappt 640 000 ton mjölk. Det betyder att självförsörjningsgraden av 
invägd mjölk var knappt 80 procent, vilket är något lägre än 2003.  

Konsumtionen av dryckesmjölk minskade med 24 procent mellan 2003 och 2016. Sam-
tidigt ökade konsumtionen av grädde med 38 procent och av ost med 25 procent.  

För dryckesmjölk och grädde hade Västra Götaland en låg självförsörjningsgrad 2016. 
Det beror på att de mejerier som fanns i länet 2016 producerar andra produkter, som 
exempelvis ost och smör. Dryckesmjölken och grädden kommer från mejerier som ligger 
utanför länets gränser. För ost var självförsörjningsgraden i Västra Götaland högre än 
för genomsnittet i Sverige, och all införsel antas därför komma från utlandet. Det har 
inte varit möjligt att studera hur produktionen eller självförsörjningsgraden av olika 
mejerivaror har förändrats sedan 2003 då dessa data inte samlades in i den föregående 
rapporten.  

Vad gäller rapsolja odlades och skördades tillräckligt mycket raps i Västra Götaland 2016 
för att täcka konsumtionen. Av den totala konsumtionen av fett och olja i Sverige (inklu-
derar även annan användning som exempelvis till bränsle), utgör rapsolja cirka 60 
procent och ungefär hälften av detta är inhemskt producerat. Bland övriga oljor och 
fetter som importeras är palmolja klart dominerade.  

  

Figur 8. Konsumtionen av mejerivaror i Västra Götaland. För 2003 finns ingen uppgift på 
produktion eller självförsörjningsgrad varför dessa diagram inte kan visas för mejeriprodukter 
  - Vänster: Konsumtion och var det är producerat 2016 
  - Höger: Konsumtion per person 2003 och 2016 
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5.8 Frukt och grönt 
Konsumtionssiffrorna för grönsaker avser endast färska livsmedel, vilket gör att kon-
sumtionen av frysta, torkade och på andra sätt konserverade eller beredda grönsaker inte 
fångas upp. Produktionen av sallat avser endast sallat i växthus. Det saknas uppgift om 
produktionen av purjolök 2003. 

Generellt för frukt och grönt gäller att konsumtionen ökar och att det sker en stor import 
till länet, både från andra delar av Sverige och från utlandet. Undantaget är kål, där 
Västra Götaland är en stor producent av olika typer av kål, varav många används i den 
lokala livsmedelsindustrin. Produktionen av morot har minskat drastiskt mellan 2003 
och 2016. En viss produktion av purjolök finns i länet. Det bör dock noteras att många i 
branschen har poängterat att statistiken inte är helt tillförlitlig. 

  

  

Figur 9. Konsumtionen av frukt och grönt i Västra Götaland: 
  - Överst vänster: Konsumtion och var det är producerat 2016 
  - Överst höger: Konsumtion per person 2003 och 2016 
  - Nederst vänster: Total produktion i VG 2003 och 2016 
  - Nederst höger: Teoretisk självförsörjningsgrad VG 2003 och 2016 och Sverige 2016 
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5.9 Potatis 
Västra Götaland hade 2016 en förhållandevis låg självförsörjningsgrad av matpotatis, 64 
procent jämfört med 80 procent för Sverige i stort. Det borde finnas utrymme att utöka 
odlingen av potatis i länet. Totalt konsumerades knappt 140 000 ton. Av detta 
producerades 75 000 ton i länet, 36 000 ton är inhemsk import och 28 000 ton import 
från utlandet. Konsumtionen per person var 84 kg 2016, vilket var densamma som 2003.  

5.10 Socker 
I Västra Götaland finns ingen sockerbetsodling och således ingen sockerproduktion. 
Sverige var till 79 procent självförsörjande på socker 2016. Sveriges enda sockerfabrik 
finns i Skåne och i princip alla sockerbetor odlas också i detta landskap.  

5.11 Ekologisk produktion och konsumtion 
Av jordbruksmarken i Västra Götaland var 24 procent omställd eller under omställning 
2016, vilket är högre än det svenska genomsnittet på 18 procent. Den omställda arealen 
omfattade 23 procent av åkerarealen och 35 procent av betesmarken.  

Produkterna i Västra Götaland 2016 med högst andel ekologisk produktion räknat i 
volym var: vildfångad fisk och skaldjur (81 procent; avser miljömärkt produktion 
certifierad av MSC), odlad fisk och skaldjur (72 procent; avser produktion certifierad av 
KRAV), grönsaker på friland 69 procent (avser areal), nötkött 28 procent, lammkött 26 
procent, och invägd mjölkråvara 20 procent.  

Jämfört med genomsnittet i Sverige hade Västra Götaland 2016 en hög andel ekologiskt 
invägd mjölk och störst antal omställda ekologiska nötkreatur (dock inte störst andel). 
Nötkött och lammkött producerades ekologiskt i högre utsträckning än gris- och 
kycklingkött. Andelen ekologiskt producerade ägg var låg. Av matpotatisen var 11 procent 
ekologiskt producerad och av spannmålslagen mellan 3–12 procent. Nästan alla äpplen 
och päron i Västra Götaland producerades ekologiskt 2016. 

Inga uppgifter specifika för Västra Götaland fanns att tillgå avseende den ekologiska 
konsumtionen av olika livsmedel. Utifrån uppgifter om försäljningen inom handeln och 
offentlig sektor kan dock en ungefärlig skattning av konsumtionen av ekologiska 
livsmedel i länet göras. De livsmedelssegment med högst andel ekologisk försäljning år 
2016 var: frukt 20 procent, fisk 14, kaffe, te och chokladdryck 13 och grönsaker 12 
procent.  

5.12 Import till Västra Götaland 
I bilaga 5 och 6 redovisas varifrån de livsmedel som Västra Götaland inte är själv-
försörjande på kommer ifrån. Exempel på viktiga livsmedel som importeras till Västra 
Götaland från andra delar av Sverige är matpotatis, grönsaker (morot, lök, sallat, gurka, 
tomat och purjolök), ägg, kyckling, äpplen och päron samt lammkött. Matpotatis, 
nötkött, kycklingkött och grönsaker (tomat, kål, lök, sallat, purjo och gurka) är livsmedel 
som importeras från utlandet i stor omfattning men skulle kunna produceras i Västra 
Götaland. Vad gäller internationell import kommer huvuddelen från andra länder i 
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Europa. Från andra världsdelar importeras bland annat lammkött, lök, äpplen, päron, 
bananer och citrusfrukter.  

5.13 Foder 
I Tabell 1 redovisas konsumtionen av foder i Västra Götaland enligt de beräkningar som 
gjorts till denna rapport. Västra Götaland var självförsörjande på grovfoder, bete och 
spannmål 2016 (dock är inte hästnäringens behov av foder inräknat). Cirka 90 000 ton 
proteinfoder användes och knappt 30 procent av detta utgjorde importerade råvaror som 
exempelvis sojamjöl och solrosmjöl. Drygt 70 procent härrörde från raps, samt ärtor och 
åkerbönor som alla kan odlas i Sverige. Eftersom beräkningarna gav ett svårtolkat 
resultat, speciellt för åkerböna och ärter, kompletterades analysen med en beräkning där 
mängden åkerböna maximerades i fodret till mjölkkor och gris. Denna beräkning visade 
att behovet i så fall skulle uppgå till ytterligare 60 000 ton åkerböna, vilket är något mer 
än det som producerades i Västra Götaland 2016.  

Tabell 1. Totala konsumtionen av foder till animalieproduktion (konventionell plus ekologisk 
uppfödning), totalt och per djurslag, ton. 

 Gris Köttdjur Mjölkkor Kyckling Ägg Får och 
lamm Summa 

Grovfoder, ton ts a 0 177 000 295 200 0 0 17 600 489 800 
Bete, ton ts 0 86 600 82 100 0 0 16 500 185 200 
Vete 47 000 12 700 36 800 31 800 14 600 700 143 600 
Rågvete 30 100 0 0 0 0 0 30 100 
Korn 65 800 16 000 33 500 0 0 200 115 500 
Havre 16 000 16 000 33 300 0 1 700 200 67 200 
Foder från rapsfrö b 11 500 2 500 32 500 6 400 3 900 900 57 700 
Åkerböna och ärter 0 300 7 700 500 300 50 8 850 
Sojamjöl 11 100 150 100 7 300 2 900 0 21 550 
Övrigt proteinfoder c 1 800 700 100 0 1 500 200 4 300 
Foder från 
sockerindustri d 0 0 4 700 0 0 300 5 000 

Restprodukter e 4 800 800 6 100 0 100 200 12 000 
Övrigt f 2 700 500 5 200 2 900 3 700 100 15 100 

a Grovfoder och ensilage 

b Rapsmjöl, rapsfrö, Expro (värmebehandlat rapsmjöl).  

c Solrosmjöl, palmkärneexpeller, majsgluten, luzernpellets.  
d Melass, betfiber. 
e Vetedrank, potatisprotein, majsglutenmjöl. 
f Mineral, salt, vitamin, kalk, fett mm. 
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6 Referenser 
Detta projekt har sammanfattats i två rapporter varav denna rapport är en förkortad 
version med övergripande genomgång av metodik och sammanfattning av resultat. I 
denna rapport har därför referenserna utelämnats. Samtliga referenser kan återfinnas i 
följande rapport:  

Landquist & Nordborg, 2019. Produktion och konsumtion av livsmedel i Västra 
Götaland 2003 och 2016 Detaljerad metodik- och resultatrapport. RISE rapport 
2019:06  
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 Bilaga 1 

Produktion, totalkonsumtion och teoretisk självförsörjningsgrad av oföräd-
lade livsmedel i Västra Götaland år 2016 (och 2003) 

Respektive siffra för 2003 presenteras inom parentes i tabellen. Produktion och total-
konsumtion avser summan av konventionell och ekologisk produktion och konsumtion. 
För fakta om vad data representerar hänvisas till tabell 21, 32, 36 och 38 med tillhörande 
fotnoter i den detaljerade metodik- och resultatrapporten (Landquist & Nordborg, 2019).  

Livsmedel 

Produktion i VG 
2016, ton/år 

(2003 års siffra  
inom parentes) 

Totalkonsumtion i VG 
2016, ton/år 

(2003 års siffra  
inom parentes) 

Teoretisk själv-
försörjningsgrad i VG, 

2016, % 
(2003 års siffra inom 

parentes) 
Invägd mjölkråvara  501 154 (556 722) 643 298 (672 403) 78 (83) 
Nötkött 22 629 (23 892) 43 000 (37 750) 53 (63) 
Griskött  49 712 (48 645) 55 618 (54 662) 89 (89) 
Lammkött 737 (N/A) 3 212 (1 666) 23 (31) 
Kycklingkött 19 505 (12 500) 39 181 (21 895) 50 (57) 
Ägg 11 655 (9 080) 24 737 (17 365) 47 (52) 
Vildfångad fisk och 
skaldjur 

19 797 (42 827) 
29 473 (22 087) 77 (206) 

Odlad fisk och 
skaldjur 

2 782 (2 680) 

Vete (inkl. foder)  457 111 (372 700) 
243 435 (N/A) 

(varav 99 835 (112 344) 
humankonsumtion) 

188 (N/A) 

Råg 21 402 (22 600) 14 610 (17 113) 146 (132) 

Havre (inkl. foder) 324 735 (349 050) 
80 482 (N/A) 

(varav 13 282 (9 491) 
humankonsumtion) 

403 (N/A) 

Korn (inkl. foder) 208 924 (140 785) 
137 305 (N/A) 

(varav 21 805 (24 610) 
humankonsumtion) 

152 (N/A) 

Matpotatis 74 651 (92 000) 138 795 (126 236) 54 (73) 
Morot 280 (4 020) 17 629 (12 909) 2 (31) 
Kål 6 281 (6 170) 11 010 (10 310) 57 (60) 
Lök 10 (43) 14 720 (8 710) 0,1 (0,5) 
Purjolök 255 (N/A) 1 540 (N/A) 17 (N/A) 
Sallat 12 (112) 10 446 (10 390) 0 (1) 
Tomat 655 (439) 17 673 (14 060) 4 (3) 
Gurka  512 (192) 11 709 (6 660) 4 (3) 
Äpplen och päron 1 100 (142) 23 279 (19 900) 5 (1) 
Bananer 0 29 209 (28 700) 0 (0) 
Citrusfrukter 0 30 991 (23 200) 0 (0) 
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 Bilaga 2 

Produktion, totalkonsumtion och teoretisk självförsörjningsgrad i Västra 
Götaland år 2016 (och 2003) av de förädlade livsmedel som studerats 

Respektive siffra för 2003 presenteras inom parentes i tabellen. Produktion och total-
konsumtionen avser summan av konventionell och ekologisk produktion och konsum-
tion. För fakta om vad data representerar hänvisas till tabell 22, 33, 37 och 39 med 
tillhörande fotnoter i den detaljerade metodik- och resultatrapporten (Landquist & 
Nordborg, 2019).  

Livsmedel 

Produktion i Västra 
Götaland, ton/år 

(2003 års siffra inom 
parentes) 

Totalkonsumtion i 
Västra Götaland, 
ton/år (2003 års 

siffra inom 
parentes) 

Teoretisk själv-
försörjningsgrad i 

Västra Götaland, % 
(2003 års siffra inom 

parentes) 
Dryckesmjölk 75 765 (N/A) 130 826 (173 046) 58 

(~100) Syrade produkter 18 124 (N/A) 56 448 (52 699) 32 
Grädde 5 287 (N/A) 21 749 (15 704) 24 
Ost 22 480 (N/A) 33 869 (27 029) 66 (~67) 
Smör  15 116 (N/A) 4 151 (se Margarin) 364 (se Margarin) 
Margarin och 
mejeribaserat matfett  

42 496 (N/A) 
19 259  

(26 452, inkl. smör) 
221 (~100, inkl. smör) 

Mjölkpulver 9 807 (N/A) 2 096 (6 040) 468 (>100) 
Rapsolja 11 413 (10 602) 7 752 (5 541) 147 (191) 
Socker  0 (0) 71 058 (64 930) 0 (0) 
Kaffe 0 (0) 13 448 (13 001) 0 (0) 
Te 0 (0) 498 (453) 0 (0) 
Mineralvatten 2 770 (41) 38 683 (30 500) 7 (0) 
Läsk och cider 26 730 (N/A) 120 732 (130 041) 22 (N/A) 
Öl 2 900 102 613 (115 814) 3 (0,2) 

Choklad resp. konfektyr 11 667 (9 862) 
10 792 (8 758) 

46 (39) 
14 610 (16 761) 

Glass  10 447 (9 675) 8 052 (9 380) 130 (103) 
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 Bilaga 3 

Konsumtionen per person av oförädlade livsmedel i Västra Götaland år 
2003 och 2016 

Statistik från Jordbruksverkets kompletterat med egna beräkningar. Konsumtionen 
avser summan av konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel.  

Övergripande 
livsmedelskategori 

Livsmedel 
Konsumtion 
per person 
2003 (kg) 

Konsumtion 
per person 
2016 (kg) 

Procentuell förändring över 
tid: konsumtionen per 

person 2016 jämfört med 
2003 (%) 

Invägd mjölkråvara Invägd mjölkråvara 445 a, b 387 b -13 

Kött 

Nötkött 25 26 +4 

Griskött 36 34 -7 

Lammkött 1 2 +75 

Kycklingkött 15 24 +63 

Ägg Ägg 12 15 +30 

Fisk och skaldjur Fisk och skaldjur 15 18 +21 

Spannmål 

Vete (inkl. foder) N/Ac 147 N/Ac 

- varav humankons. 74 60 -19 

Råg 11 9 -22 

Havre (inkl. foder) N/Ac 48 N/Ac 

- varav humankons. 6 8 +33 

Korn (inkl. foder) N/Ac 83 N/Ac 

- varav maltkorn 16 13 -19 

Matpotatis Matpotatis 84 84 0 

Färska grönsaker d 

Morot 9 11 +24 

Kål 7 7 0 

Lök 6 9 +54 

Purjolök N/Ac 1 N/Ac 

Sallat 7 6 -9 

Tomat 9 11 +14 

Gurka 4 7 +60 

Färsk frukt c 

Äpplen och päron 13 14 +6 

Bananer 19 18 -7 

Citrus 15 19 +21 
a Uppdaterad beräkning för 2003.  
b Den mängd mjölkråvara som krävs för att producera de mejeriprodukter som konsumeras i länet.  
c Beräknades inte med motsvarande metod för 2003 i SIK-rapport 733 (Florén m.fl., 2005)  
d Siffror över konsumtion av grönsaker och frukt inkluderar enbart färska grönsaker, inte frysta.  
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 Bilaga 4 

Konsumtionen per person i Västra Götaland år 2003 och 2016 av de föräd-
lade livsmedel som studerats 

Statistik från Jordbruksverkets kompletterat med egna beräkningar. Konsumtionen av-
ser summan av konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel. 

Övergripande 
livsmedelskategori 

Livsmedel 
Konsumtion 
per person 
2003 (kg) 

Konsumtion 
per person 
2016 (kg) 

Procentuell förändring över 
tid: konsumtionen per 

person 2016 jämfört med 
2003 (%) 

Mejeriprodukter 

Dryckesmjölk 115 79 -31 
Syrade produkter 35 34 -3 
Grädde 10 13 +26 
Ost 18 20 +14 
Smör och margarin 
och mejeribaserat 
matfett 

18 14 -19 

Mjölkpulver 4 1 -68 
Rapsolja Rapsolja 4 5 +27 
Socker Socker  43 43 0 

Dryck 

Kaffe 9 8 -6 
Te 0,3 0,3 0 
Mineralvatten 20 23 +15 
Läsk och cider 86 73 -16 
Öl 77 62 -19 

Lyxkonsumtion 

Choklad 6 7 +12 
Konfektyr 11 9 -21 
Glass 6 5 -22 
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 Bilaga 5 

Import av oförädlade livsmedel till Västra Götaland och dess ursprung 2016 

Livsmedel som länet är självförsörjande på är inte med i tabellen. För livsmedel där 
kolumnen Inhemsk import = 0 har VGR antingen högre självförsörjningsgrad än Sverige 
(exempelvis griskött) eller så finns ingen produktion alls i Sverige (exempelvis bananer). 
För fakta om vad data representerar hänvisas till tabell 23 med tillhörande fotnoter i den 
detaljerade metodik- och resultatrapporten (Landquist & Nordborg, 2019). 

Livsmedel 
Inhemsk 

import 
(ton) 

Import från 
utlandet 

(ton) 
Viktigaste importländerna i utlandet 

Invägd mjölkråvara 0 142 144 
Danmark (53%), Finland (20%), Tyskland (16%), Österrike (9%); 
avser mjölk och grädde  

Nötkött 0 20 371 
Irland (23%), Tyskland (19%), Nederländerna (17%), Polen 
(13%); avser nötkött med ben, utan ben, samt i form av korv och 
beredda produkter 

Griskött 0 5 906 
Tyskland (41%), Danmark (26%), Polen (10%), Finland (6%), 
Nederländerna (5%); Avser fläskkött med ben, utan ben, samt i 
form av korv och beredda produkter 

Lammkött  162 2 313 
Irland (32%), Nya Zeeland (29%), Nederländerna (22%), 
Tyskland (5%); Avser får- och lammkött med ben, utan ben, samt 
beredda produkter 

Kycklingkött 6 747 12 930 
Danmark (57%), Nederländerna (14%), Polen (14%), Tyskland 
(14%); Avser matfågel med ben, utan ben, samt i form av 
beredda produkter 

Ägg  11 598 1 484 Polen (30%), Danmark (16%), Finland (12%), Nederländerna (9%) 
Fisk och skaldjur 0 6 894 Norge (90%), Danmark (4%) och Kina (2%) 

Matpotatis 36 385 27 759 
Danmark (36%), Nederländerna (25%), Belgien (19%), Finland 
(6%), Tyskland (5%); Avser färsk o processad 

Morot 15 763 1 587 
Nederländerna (47%), Italien (27%), Tyskland (9%), Danmark 
(8%), Frankrike (4%); Avser färsk morot 

Kål 0 4 729 

Vitkål, rödkål, grönkål, brysselkål, mm: Tyskland (70%), 
Nederländerna (9%), Spanien (9%), Italien (2%), Makedonien 
(2%); Broccoli och blomkål: Spanien (45%), Frankrike (19%), 
Italien (14%), Nederländerna (13%), Tyskland (7%) 

Lök 10 588 4 121 
Nederländerna (54%), Danmark (15%), Tyskland (9%), Spanien 
(9%), Nya Zeeland (5%) 

Purjolök 238 1 047 
Nederländerna (83%), Spanien (4%), Tyskland (4%), Italien (3%), 
Danmark (3%) 

Sallat 5 629 4 805 
Spanien (68%), Italien (9%), Tyskland (9%), Nederländerna (8%), 
Danmark (4%) 

Tomat 1 996 15 022 
Färsk tomat: Nederländerna (62%), Spanien (21%), Frankrike 
(8%), Tyskland (3%), Belgien (2%); Konserverad tomat: Italien 
(60%), Portugal (12%), Spanien (8%), Grekland (5%), Turkiet (3%) 

Gurka 4 757 6 440 
Spanien (57%), Nederländerna (32%), Tyskland (6%), Danmark 
(2%); Avser färsk gurka 

Äpplen och päron 3 789 18 391 
Äpplen: Italien (38%), Tyskland (9%), Polen (8%), Nederländerna 
(7%), Chile (6%); Päron: Nederländerna (46%), Belgien (32%), 
Argentina (6%), Italien (4%), Tyskland (4%) 

Bananer 0 29 209 
Costa Rica (29%), Ecuador (22%), Dominikanska republiken 
(21%), Panama (15%), Colombia (7%). Avser verkliga 
ursprungsländer 

Citrusfrukter 0 30 991 

Småcitrus: Spanien (58%), Marocko (33%), Grekland (3%), Israel 
(3%). Apelsin: Spanien (57%), Sydafrika (10%), Egypten (8%), 
Grekland (7%), Italien (7%); Grapefrukt: Israel (41%), Sydafrika 
(24%), USA (22%). Avser verkliga ursprungsländer 
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 Bilaga 6 

Import av förädlade livsmedel till Västra Götaland och importerade livs-
medels ursprung i utlandet 2016 

Livsmedel som Västra Götaland är självförsörjande på är inte med i tabellen. För fakta 
om vad data representerar hänvisas till tabell 24 med tillhörande fotnoter i den detalje-
rade metodik- och resultatrapporten (Landquist & Nordborg, 2019). 

 

Livsmedel 
Inhemsk 

import  
(ton)  

Import från 
utlandet 

(ton) 
Viktigaste importländerna i utlandet 

Dryckesmjölk 51 136 3 925 
Danmark (53%), Finland (20%), Tyskland (16%), Österrike 
(9%); avser mjölk och grädde 

Syrade produkter 22 519 15 805 
Finland (35%), Tyskland (27%), Danmark (14%), Polen (9%), 
Frankrike (4%) 

Grädde 13 199 3 262 
Danmark (53%), Finland (20%), Tyskland (16%), Österrike 
(9%); avser mjölk och grädde 

Ost a 0 11 389 
Danmark (37%), Nederländerna (22%), Tyskland (16%), 
Frankrike (8%), Italien (5%) 

Socker 56 136 14 922 
Danmark (28%), Nederländerna (13%), Slovakien (10%), 
Tyskland (9%), Belgien (6%); Avser socker, sockervaror och 
honung  
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