
   
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  

 

 
 

 
 
 

 

    

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Hur nära är närodlat?
 
Närodlat, närproducerat, 
lokal mat.  Det låter tryggt 
och bra, klimatsmart och 
småskaligt på något sätt. 
Men vad står det för? Någon 
enhetlig definition finns inte. 
Hur nära är nära? Och nära 
till vad? 
TexT CriSTina farM 
foTo KJeLL B PerSSon och SCanPix 

Närproducerad står det på locket 
till den fina burken med tomatmar
melad som jag får av min väninna. 
Birgittas Matbod står det också på 
burken, och att marmeladen bara 
innehåller naturliga ingredienser. 
Säkert köpt i en delikatessbutik, tän
ker jag och känner mig bortskämd. 
Men var i Sörmland, där min vä
ninna bor, ligger Birgittas Matbod 
någonstans? När jag googlar visar 
det sig att företaget ligger på Öland 
och har återförsäljare över hela lan
det. Det är inget som Charlotta Tun
hov Grönstedt på Birgittas Matbord 

sticker under stol med. För henne 
innebär närproducerat att tillverk
ningen sker i liten skala i familjefö
retaget på Öland och att råvaran, to
materna, köps i så stor utsträckning 
som möjligt därifrån. Ja, ibland även 
från Småland, medger hon.  

Men varför står det inte att marme
laden är från 
Öland? 

Närproducerad är ett argument som säljer. Men det blir ointres
sant om det inte står var varan kommer från. 

vad betyder ”närodlat”, ”närproducerat” 
och ”lokal mat” för dig och din organisation? 

– Det gjorde det tidigare, men 
eftersom vi inte har någon egen för
säljning här tog vi bort det, säger 
Charlotta Tunhov Grönstedt. 

Nära är hett 
Gårdsbutiker, lokal mat och lokalt 
mathantverk har blivit en het trend 
under de senaste åren. Begrepp som 
närodlat och närproducerat upp
levs som positiva i en värld där den 
mesta maten vi köper kommer från 
stora, anonyma producenter, ibland 
från andra sidan jordklotet. Vi läg
ger gärna på några kronor och kän
ner oss mer klimatsmarta när vi kan 
köpa potatisen från en gård i närhe
ten av butiken eller korv från den lo
kala charkfabriken. Men vad menas 
egentligen med ”nära” och ”lokalt”? 
Hur mycket kan vi lita på begreppen? 

Varken Livsmedelsverket eller 
Konsumentverket har ett svar på 
den frågan, och Jordbruksverket 
konstaterade i en rapport 2010 att 
det helt enkelt inte finns någon all
män definition av begreppen. När vi 

”Förrädiska begrepp” 
JAN BERTOFT, 
GENERALSEKRE
TERARE, SVERIGES 
KONSUMENTER: 
– undvik begrep
pen, de är förrädis

ka. Många missuppfattar dem och 
tror att det handlar om ekologiskt, 
och det gör det inte per automa
tik. Klimatsmart behöver det inte 
heller vara; transporterna är bara 
en mindre del av matens miljö
belastning. Krav eller eu-lövet är 
bättre; då vet man att maten är 
ekologiskt producerad. 

– om man vill stödja svenskt 

jordbruk och sin egen bygd är 
ju vars och ens ensak, men det 
är en annan historia. en tydlig 
ursprungsmärkning vore bra, 
med region och gårdsnamn till 
exempel. då vet man varifrån 
maten kommer. 

”så långT Från nära 
man kan komma” 

LASSE HELLANDER, 
VERKSAMHETS
LEDARE, 
BIODYNAMISKA 
FÖREnIngEn: 
– efterfrågan på 

ekologiskt producerad mat ökar, 

men det är fortfarande bara 3,5 
procent av den mat som säljs i 
Sverige. ”närodlat” och ”lokal 
mat” förvirrar begreppen. Många 
konsumenter väljer spontant 
närodlat framför ekologiskt i 
butikshyllan därför att man tror 
att det är bättre för miljön och 
billigare. 

– Men konventionellt svenskt 
jordbruk är så långt ifrån ”nära” 
man kan komma. all konstgöd
sel och alla bekämpningsmedel 
importeras, och drygt 80 procent 
av kraftfodret går till mjölkkor, 
kycklingar och grisar. det går åt 
massor av energi till produktio

nen, och både konstgödsel och 
bekämpningsmedel utarmar vår 
miljö. Hur ”klimatsmart”, ”nära” 
eller ”svenskt” är det? 

”alldeles För oTydligT” 
ANNA WRETLING 
CLARIN, UTREDARE, 
JORDBRUKS
VERKET: 
– Begreppen är 
otydliga. det anty

der att det skulle vara småskaligt, 
men det behöver det inte vara. 
Kvaliteten behöver inte heller 
vara bättre. och var kommer 
råvaran ifrån? Bären kan vara 

12 nr 4 2012 RÅd & RöN 



 

 
 

 
 

 

   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     

-Närodlat är inte automa 
tiskt ekologiskt odlat. 

frågade ett antal personer från olika produkter från samma region där enda som har exakta krav: Högst 25 
organisationer vad närodlat och man köper dem. mil från marknaden får det som säljs 
närproducerat är för dem svarade Bondens egen marknad, en för- vara odlat eller producerat. 
de flesta att det åtminstone ska vara ening för lokala producenter, är den Nära kan vara längre bort än så. ▶ 

långväga ifrån men sylten kokad 
nära där jag köper den. 

– det är också ett relativt 
begrepp. Jag som bor i Jönköping 
tycker inte att något som kom
mer från Kiruna är närproducerat. 
Men i ett europaperspektiv är det 
ju det. en tydlig ursprungsmärk
ning är nog det bästa; då får var 
och en avgöra. 

”bingo För lokalT och 
ekologiskT odlaT” 

MIKAEL 
ROBERTSSON, 
MIljÖchEF, coop: 
– närproducerat 
betyder att det har 
producerats nära 

där man köper varan. det är väl 
bra, ger fler arbetstillfällen på 
orten. Men råvaran kan komma 

ända från Brasilien, och det tror 
jag många konsumenter skulle bli 
förvånade över om de visste. 

– det är bättre om varan också 
är lokalt odlad. är den dessutom 
ekologiskt odlad är det bingo. vi 
har hyllor med lokalt producerad 
mat i butikerna. vi märker inte 
maten särskilt, men det måste 
vara mat från regionen. Jag tror 
inte att man kan definiera nära 
generellt, det måste bestämmas 
lokalt. 

”TydligheTen är 
vikTigasT” 

ÅSA DOMEIJ, 
MIljÖchEF, 
AxFOOD: 
– vi har ingen 
sådan märkning, 
den kan betyda 

så olika beroende på vilken 
produkt det är och var man 
bor. för bröd till exempel vill 
man att bageriet inte ska vara 
särskilt långt bort för att det 
ska kallas lokalt. när det gäller 
äpplen kan man nog uppfatta 
svenska äpplen som närprodu
cerade jämfört med äpplen från 
argentina eller Chile. 

– i Prisxtra-butikerna i Stock
holm har vi en ambition att det 
som säljs som närodlat eller 
närproducerat inte ska ha häm
tats längre bort ifrån än 30 mil. 
Senap från uppsala, till exempel, 
är helt okej att marknadsföras 
som en lokal produkt. det är 
viktigt att man är tydlig med var 
maten kommer ifrån. för många 
konsumenter är det viktigare än 
att det är lokalt. 

”deT handlar om 
eTT begränsaT område” 

MARIA SMITH, 
MIljÖchEF, Ica: 
– vi vill vara tydliga 
mot konsumen
ten och hoppas 
att Livsmedels

sverige kommer fram till en bra 
definition. generellt sett handlar 
begreppen om mat som produce
rats och ibland även konsumerats 
inom ett begränsat område. ica 
har Torget, en virtuell handels
plats där lokala producenter, 
odlare och butiker kan mötas. 
Konsumenten köper nog främst 
lokal mat för att stötta den egna 
bygden. 

– i Baltikum, där vi också arbe
tar, är intresset för lokala varor av 
tradition starkt, större än här. 
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Det tyckte i alla fall Semper då de 
för några år sedan kallade en serie 
barnmat för ”ekologisk & närprodu
cerad”. Närproducerad därför att 
det var den enda barnmat som till
verkades i Sverige, på deras fabrik i 
Eslöv. De ekologiska råvarorna som 
till exempel banan och mango var av 
naturliga skäl importerade. Efter en 
hel del kritik tog Semper bort ordet 
”närproducerad”. 

Reklamen förbjöds 
Lantmännen förbjöds också här
omåret av Marknadsdomstolen att 
kalla sin hundmat ”Doggy”, som till
verkas i en enda fabrik i Sverige, för 
”närproducerad”. I reklamen hade 
Lantmännen pekat ut andra impor
terade foder som sämre eftersom de 
inte var svenska. 

Livsmedelssverige, ett samarbets
organ för Sveriges lantbruksuniver
sitet och matbranschen, håller nu 
på att försöka ta fram en definition 
för närodlat och närproducerat. 

Projektledaren Ingela Hallberg me
nar att det verkligen behövs. 

– Livsmedelsverket har gjort un
dersökningar som visar att konsu
menterna gillar närodlat och när
producerat men att många känner 
sig osäkra och undrar om de blir 
lurade, säger hon. <RR> Den gamla hederliga torgmarknaden har återuppstått som Bondens marknad i allt fler städer runt om  i landet. 

”eTT känslomässigT tigaste för bonden är att ange att produkten är svensk, även att man vill minska klimatpå
begrepp” ursprung så tydligt som möjligt: om det inte är så. verkan. Men transporterna är 

SÖREn pERSSon, land, region, gård. Konsumen- – ”närproducerat” är ett ännu en väldigt liten del av det. om 
ARBETAR MED terna är mycket mer intresserade luddigare begrepp då man inte man vill äta klimatsmart ska 
LIVSMEDELS- av det än tidigare. direkt utlovar att varan kommer man äta mer vegetariskt och 
FRÅGOR, LRF: från orten. Personligen tycker mindre kött. 
– ”nära” ska man ”luddigT och ibland jag att maten i alla fall ska vara – Men det finns ett pedago
inte försöka re- vilseledande” från samma landskap som där giskt värde med att köpa mat 

glera, det blir bara patetiskt. det EMMA HEDGE, den säljs. en produkt som säljs i som odlats eller producerats 
är så olika vad folk lägger i ordet. JURIST, KONSU- hela Sverige bör aldrig anges som lokalt. det blir tydligare att det 
Stockholmare upplever i princip MENTVERKET: närodlad. finns en produktion bakom 
hela Sverige som nära, men – det går inte maten, människor som har 
om man bor ute i landet är det att ge ett enty- ”ekologiskT är arbetat med den. Maten blir 
väldigt nära som gäller. nära är digt svar om vad mesT klimaTsmarT” mer värdefull och man slänger 
inte bara ett geografiskt begrepp närodlat innebär. Marknads- EMELIE HANSSON, mindre. om vi äter mindre kött 
utan också ett känslomässigt, föringen är vilseledande om SAKKUNNIG, och slänger mindre mat halverar 
och när är ”nära” bra? i Skåne är konsumenten genom reklamen NATURSKYDDS- vi vår klimatpåverkan. Mest 
danmark nära, men där har man får ett intryck av produkten som FÖREnIngEn: klimatsmart är det om vi köper 
ju en annan syn på djurhållning inte stämmer överens med dess – de allra flesta av ekologiskt. 
än i Sverige. faktiska innehåll. om det till ex- dem som köper 

– Man skulle kunna definiera empel i reklamen visas en bild på närodlat och lokalproducerad 
”lokalproducerat”, men det vik- svensk natur antar konsumenten mat säger att de gör det för 
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