
Öppet brev till politiker och beslutsfattare 2020 05 05

Hur ska vi säkra tillgången av livsmedel i Västra Götaland?

Sverige och Västra Götaland står idag inför en akut kris när det gäller tillgång till livsmedel. 
Spridningen av Coronaviruset har aktualiserat problem kring vår livsmedelssäkerhet och 
importberoende. 
Sverige har idag bland de sämsta självförsörjningsgrad inom EU, mellan 30-50%. 
När det gäller grönsaker och frukt är läget mer akut då det ligger under 20%.
Nuvarande kris tvingar oss att snabbt ställa om vår livsmedelsförsörjning så att den baserar sig på 
självförsörjning, 
ekologisk och långsiktigt hållbar matproduktion.
Om omställningen inte görs nu så riskerar vi att skapa en allmän brist på livsmedel. Det är både 
samhällsfarlig och 
hotar invånarnas hälsa och överlevnad. Kommunerna i Västra Götaland måste ta sitt ansvar. 
Denna fråga måste prioriteras högst och leda till kraftfulla satsningar. Vår nuvarande situation 
kräver extraordinära 
insatser, och som dessutom är lagstadgad (3 kap,3§, 2006:544). Där framgår kommunernas 
ansvar i tider som dessa.
Vi tycker att Göteborgs Stads arbete med Stadsnära Odling är ett steg i rätt riktning. Arbetet med 
att tillgängliggöra 
sidoarrenden och arrendegårdar för matproduktion, stöd till nya kvarters- och 
tillsammansodlingar i staden, 
arbetet med att testa modellodling och stadsbondeskap osv är föredömligt, men vi ser ett stort 
behov av att skala 
upp det hela och satsa ännu mycket mer på att få fram nya matproducenter.  
Förutom en långsiktig omställning på nationellt och regionalt nivå, behövs det också en konkret 
åtgärdsplan för 
lokal nivå de närmaste två månaderna. Då har vi möjlighet att åtminstone i det lilla påverka den 
lokala livsmedelstillgången. 
Det handlar om tiden för jordbearbetning och sådd, och den är från nu och som längst fram till 
början på juni.
Efter det är det tyvärr för sent.
Agerar vi snabbt nu kan vi tillsammans göra skillnad. 

Västra Götaland skulle också genom detta snabba initiativ vara en föregångare och inspiration
för andra regioner i landet. 
Med tanke på den aktuella läget har vi i Omställningsnätverket har skapat POTATISUPPROPET där 
vi har en rad konkreta 
förslag (se nedan). 
Vi tar frågan om hur vi ska säkra livsmedelstillgången på allvar och är beredda att omedelbart, 
praktiskt göra skillnad.  



Vi önskar så snart som möjligt träffa Göteborgskommun- och regionledningen för att 
diskutera det här vidare. 
All tid är ytterst dyrbar nu och varje dag räknas från nu. För mer information kontakta: 
Erik Kylin, Tel: 0704-223713 Mail:  erik@erikkylin.net 
Eddie Olsson, Tel: 0729 234 890 Mail:  eddie.olsson@gmail.com

Omställningsnätverket
Sara Afzelius Omställning Tjörn 
Eva Sanner Omställning Hällungebygden 
Arci Pasanen Omställningsnätverket  
Elinor Askmar Omställning Göteborg  
Karla Lopez Omställning Göteborg  
Marika Hogland Omställning Ale & Lilla Edet
Annica Svensson Omställning Ale & Lilla Edet
Hanna Olovson Omställning Ale & Lilla Edet  
Astrid Lennblad Omställning Ale & Lilla Edet 
Anna-Karin Berglund Omställning Skaraborg  
Tyra Björk Omställning Södra Älvsborg  
Monika Thorell Omställning Bollebygd  
Marianne Påsse Omställning Bollebygd 
Yvonne Öhlin Lagerstedt Omställning Kungälv
Sofia Skönblad Omställning Kungälv  
Anna Eklöv Valdes Omställning Kungälv  
Hillevi Pernmyr Omställning Kungälv 
Inger Wessel Omställning Kungälv 
Thomas Karlsson Omställning Kungälv 
David Lafage Tillsammansodlingen i Möndal  
Mats-Ola Persson Tillsammansodlingen i Bollestad  
Mikael Lunneblad Tillsammansodlingen i Tunge 
Sarah Mubiru Eco Agroforestry Center 
Dan Melander Eco Agroforestry Center 
Jonathan Naraine Grow Here (grow-here.com) 
Rebecka Olivegren Grow Here 
Eddie Olsson Jordens Vänner
Eva Jonsson NordBruk
Anna Conradsson FRAM Ekolivs 
Erik Bick Bergum-Gunnilse Utveckling ( www.bgu.nu ) 
Maria Litsegård Bergum-Gunnilse Utveckling - Gröna Näringar och Local Food Node 
Stefan Silebäck Bergum-Gunnilse Utveckling - Djurhållare 
Håkan Benjaminsson Bergum-Gunnilse Utveckling - Djurhållare 
Uddebo Samodling 
Bert Olsson Hela Sverige Ska Leva Göteborgsregionen 
Carina Blomgren Hovgården
Canelle Joachim Omställning Ale & Lilla Edet 
Erik Kylin Omställning Göteborg
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Våra förslag:

Att det omedelbart inrättas kommunala och regionala krisgrupper för
livsmedelssäkerhet.
Grupperna ska ha det övergripande ansvaret, mandatet och uppdraget att öka tillgången
till livsmedel både kortsiktigt och långsiktigt, 
för alla invånare och på ett sätt som är miljömässigt hållbart. Grupperna ska också planera
och verka målmedvetet för en regional helhetslösning. 

Att det avsätts akuta medel för finansiering av ökad självförsörjning och även
omställning till en långsiktigt hållbar matproduktion.
Här föreslår vi att stora summor avsetts för inköp av utrustning, löner, mm 

Att utsäde och fröer omedelbart köps in i stor skala
Potatis, spannmål, grönsaksfröer etc.

Att gödseltillgången säkras 
Framför allt ko-, häst- och hönsgödsel

Att andra nödvändiga insatsvaror säkras
Djurfoder, diesel, växtskydd, mediciner till djur etc.

Att befintliga matproducenter stöttas med alla tillgängliga medel

Att all tillgänglig mark omedelbart inventeras och görs brukbar
Här föreslår vi dels en inventering av kommunal, befintlig mark samt ett upprop till fler      
markägare att ansluta sig och snabbt ställa mark i brukbart skick

Att alla växthus producerar ätbara grödor under 2020
Vi föreslår att det i samtliga kommunala växthus enbart odlas näringsrika och lagringsbara
grödor detta år, såsom kål, rotfrukter mm 
Att ett stort antal mindre växthus köps in och lånas ut till medborgare i civilsamhället
som kan producera mat till flera personer
Under förutsättning att medborgare lovar att producera ätbara plantor för utsättning
samt växthusgrödor i större omfattning och som kommer fler till del, erbjuds de gratis lån
av mindre växthus (upp till 20 m²)

Att det startas stadsodlingar på möjliga platser
Samverkan med hyresvärdar, markägare m.fl.

Att det erbjuds ”startpaket” för odling på balkonger och liknande platser
Kan samordnas inom civilsamhället

Att erbjuda intensivkurser i odling av olika grödor
Kan ske i samarbete med Komvux, Studieförbund och Folkhögskolor …

Att erbjuda intensivkurser i lantbrukarsysslor
Kan ske i samarbete med Komvux, Studieförbund och Folkhögskolor …



Att regelbundet blogga med tips - aktivt på sociala medier
Kan samordnas inom civilsamhället

Att samarbete med lokala producenter, grossister, distributörer för att säkra
livsmedelskedjan

Att omedelbart kontakta Arbetsförmedlingen för beredskapsarbeten

Att omedelbart undersöka möjligheterna för lagerhållning samt förädling 

Att omedelbart undersöka distributionskanaler, kylkedjor mm 

Att samordna möjligheter att skörda mer i skogen (örter, bär, svamp, mm) 

Att samverka med jägarkåren i kommunen inför höstens jakt 

Att undersöka andra möjligheter till alternativ matproduktion Kaninuppfödning, kotell,
svampodling, insekter mm… 

Att omedelbart påbörja en egen fröproduktion av nödvändiga grönsaksgrödor Sverige
har ingen egen fröproduktion av grönsaker. Nästan allt produceras i de nu hårt drabbade
länderna Italien och Spanien. En brist kan förväntas inför nästa år…




