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Självförsörjning med Hälsoriktiga Livsmedel

Coronakrisen och Ukrainakrisen har tydligt visat att nationell självförsörjning är 
livsviktig. Det gäller energi, drivmedel, mineraler, läkemedel och teknik men 
allra främst livsmedel. Sveriges självförsörjning är bristfällig och behöver nu 
granskas livsmedelskemiskt. En ofta förbisedd aspekt är att de hälsomässigt 
viktigaste livsmedlen måste prioriteras.

Drycker: Vatten är den ekologiskt naturliga och hälsomässigt bästa drycken. 
Om sötade drycker som läsk och saft försvinner kan det ses som en hälsovinst. 
Detsamma gäller olika alkoholdrycker. Tillgången på dricksvatten för såväl 
människor som djur är god i Sverige.

Grönsaker: Vissa grönsaker och rotsaker med ett högt innehåll av specifika 
antioxidanter bör prioriteras.  Särskilt gäller det tomater (lykopen), morötter 
(betakaroten), gröna ärtor (lutein) och lök (quercetin). Behovet av dessa kan 
täckas genom utökad odling i Sverige. För tomater krävs mer växthusodling.

Frukt och Bär: För äpplen (flavonoider) behövs markant utökad odling för 
självförsörjning. Antioxidantrika skogsbär som blåbär, lingon och tranbär är 
vanliga och kan lagras frysta. Bland trädgårdsbären är mer inhemsk odling 
önskvärd för svarta vinbär. Svenska jordgubbar har både signalvärde och 
hälsofördelar under sommaren.

Bröd och Potatis: Bland sädesslagen är råg och havre klassiska hälsoriktiga 
svenska val. Osötat kärnrågbröd för smörgåsen och havregryn för frukosten är 
klassiker. Utökad odling behövs för att ersätta hälsomässigt sämre vetebröd. 
Historisk svensk huvudkälla för kolhydrater i varmrätter är kokt potatis. Även 
om dåliga potatisalternativ som pommes frites tas bort behövs ökad odling för 
att ersätta ris och pasta.

Fett och Protein: Traditionella svenska baslivsmedlen för hälsoriktigt fett och 
protein är nötkött, fläskkött, smör, ost, ägg och fisk. Svenska mejeriprodukter 
och svenskt kött kan också rädda blommande hagar och betesängar. Ägg ger ett 
välavvägt paket av hälsomässigt centrala näringsämnen. Fisk från insjöar och 
hav ger livsviktiga fiskfetter med åtföljande antioxidanter. 

https://kemisamfundet.se/om-oss/kretsar/goteborgskretsen/arkiv/


Översikt: Ovanstående bild ger en översikt av Sveriges självförsörjning. Den 
baseras på dagens konsumtion. Om alla importerade och hälsomässigt dåliga 
livsmedel ska ersättas med bättre svenska val blir självförsörjningen dramatiskt 
mycket lägre. Stora satsningar krävs alltså nu på ökad svensk produktion. 

Produktionsmedel: Konstgödning och drivmedel kan nu bli akuta problem för 
lantbruket. Biodiesel kan teoretiskt framställas från svensk tallolja och rapsolja. 
Fosfat kan utvinnas från malmfältens apatitavfall. Svensk livsmedelsproduktion 
gynnas också av dagens något ökade temperatur och koldioxidhalt.

Svensk märkning: Livsmedelshandeln har ofta bra märkning för ursprungsland 
vilket är centralt för att konsumenter skall kunna välja svenskt. Restauranger har
däremot fortfarande sällan information om ursprungsland på menyn. 
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