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Betänkandet Granskning av utländska 

direktinvesteringar (SOU 2021:87)  
(Ert diarienummer Ju2021/03838) 

Jordbruksverket har beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerat betänkande.  

Jordbruksverket har inga invändningar mot förslagen. Vi vill dock framföra att 

begreppet ”självförsörjningsgrad” bör ersättas av ”försörjningsförmåga”, jämför 

avsnitt 10.4.3. Detta eftersom det i en öppen ekonomi där internationell handel sker 

med såväl livsmedel som insatsvaror till livsmedelsproduktionen kan det vara 

missvisande att använda begreppet självförsörjningsgrad d.v.s. hur stor del av 

konsumtionen som i nuläget produceras i landet, som ett mått på 

livsmedelsberedskapen. Jordbruksverket anser att det är mer korrekt att istället utgå 

från försörjningsförmågan i landet, d.v.s. hur mycket det är möjligt att få fram av 

en vara.  

Försörjningsförmåga åstadkoms genom att säkerställa de viktigaste 

samhällsfunktionerna inom dricksvatten- och livsmedelskedjan. 

Försörjningsförmågan av livsmedel är beroende av tillgång till bland annat 

transporter, tjänster och insatsvaror för att kunna leverera livsmedel från jord till 

bord. Därför bör begreppet ”försörjningsförmåga” användas istället för 

”självförsörjningsgrad” för att återspegla situationen bättre. I försörjningsförmågan 

ska också beaktas skeenden före, under och efter en tidsperiod med stora 

störningar. 

Vi föreslår även att man bör se över avsnitt 10.4 gällande insatsvaror som kan falla 

utanför definitionen av samhällsviktig verksamhet. Insatsvaror i form av gödsel, 

växtskyddsmedel, utsäde och foder är väsentliga för sektorns förmåga att fullgöra 

sitt uppdrag och borde därmed inkluderas i definitionen av samhällsviktig 

verksamhet. Även om produkterna inte produceras i Sverige så tillhandahålls de av 

svenska aktörer.   

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Malte Ahlström har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också t.f. chefsjuristen Ida 

Godkänd 2022-02-24 av Christina Nordin
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Lindblad Hammar, Olof Johansson, Catrin Molander, Gustav Helmers och Pernilla 

Granath Limstrand deltagit.  

Yttrandet har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Godkänd 2022-02-24 av Christina Nordin
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