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Kostråd för den generella
befolkningen
Hållbart för hälsan och miljön

✓ Äta grönare

✓ Äta lagom mycket
✓ Rörelse i vardagen

Kostråden - hitta ditt sätt (livsmedelsverket.se)

Kostråd tas fram i en process med flera steg
1. Värdering, det vetenskapliga underlaget
Vår kunskap om behov av näringsämnen, effekter på folkhälsan. Risker med maten från till
exempel kontaminanter. Risker vid förvaring och tillagning.

2. Hantering, vilka åtgärder behövs?
Andra effekter än hälsoeffekter vägs in. Hur påverkas miljön av våra matvanor? Är råden
relevanta för hur människor äter idag, och är de möjliga att följa?
Att ta fram råd är ett sätt att hantera, andra sätt kan vara till exempel lagstiftning eller
utökad livsmedelskontroll.

3. Kommunikation, hur når vi ut?
Anpassa råden till målgruppen och nå den

Exempel på miljö/klimat i kostråd
Sverige 2015

Utgångspunkten var näringsriktig och säker mat, miljöfaktorer har vägts in kvalitativt och utifrån
Miljökvalitetsmålen. Tydlig vad som är näring, säkerhet, miljö osv. Beskrivs i en
hanteringsrapport. Råd om bra matvanor - Risk- och nyttohanteringsrapport, Rapport 5 2015
Frankrike 2019
Optimeringsmodeller med data från franska matvaneundersökningar. Hållbar kost avser
dimensionerna: Hälsa och nutrition, miljö, kultur och ekonomi
Danmark 2021
Modelleringar av hur ändringar av kosten skulle påverka klimatet: Brug kostrådene til at spise
sundt og klimavenligt - DTU Fødevareinstituttet

Food-based dietary guidelines - France (fao.org)

De officielle Kostråd - godt for sundhed og klima - Alt om kost

Nationella riktlinjer om måltider i offentlig verksamhet
• Förskola
• Skola
• Äldreomsorg

• Sjukhus

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-ochomsorg/nationellt-kompetenscentrum

Livsmedelsverket arbetar med hållbarhet,
till exempel genom att
• Bevaka effekten på hälsan av förändrade matvanor, mer vegetabilier, mer fullkorn osv.
• Arbeta för minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan, till exempel: Minska ditt matsvinn
hemma (livsmedelsverket.se)
• Utveckla ett verktyg som stödjer livsmedelsföretagens klimatanalys, identifiering och
prioritering av klimatanpassningsåtgärder Klimatanpassning (livsmedelsverket.se)
• Beskriva hur klimatförändringar i andra länder påverkar livsmedelsförsörjningen i Sverige
Ny rapport om hur klimatet förändras i Sveriges importländer (livsmedelsverket.se)
• Ta fram förslag på mål och indikatorer för hållbar livsmedelskonsumtion

• Arbeta med ”Farm-to fork” EU-strategi för hållbara livsmedelssystem
• Delta i Food Systems Summit – Toppmöte för hållbara livsmedelssystem - Regeringen.se

NNR vårt viktigaste underlag om näring och hälsa
Nordiska Näringsrekommendationer NNR 2012,
officiella näringsrekommendationer i Sverige

De nordiska länderna tog gemensamt fram
rekommendationer om energi, fysisk aktivitet, protein, fett
kolhydrater, alla vitaminer och mineraler, och sammanfattar
miljöaspekter, alkohol, amning…mm

Resultaten av NNR 2012 på Livsmedelsnivå

En ny NNR på gång, start 2019
• Nordiska Ministerrådet finansierar
• Norge leder arbetet, Prof Rune Blomhoff

• Livsmedelsverket deltar i arbetsgrupp och
styrgrupp
• Experterna är forskare från Norden

Vetenskaplig och transparent metod
• Tydligt urval av vilka ämnesområden som ses över genom systematiska
litteraturöversikter (SR)
• Öppen process för att nominera förslag på SR och förslag på experter
• En grupp –SR Center genomför ca 10 SR som underlag till kapitelförfattarna
• Varje kapitel har ansvariga författare och granskare och går ut på remiss
Tre artiklar som beskriver metoden:
•

•
•

Christensen et al. The Nordic Nutrition Recommendations 2022 – Principles and methodologies.
Food Nutr Res 2020 (PDF).
Arnesen et al. The Nordic Nutrition Recommendations 2022 – Structure and rationale of qualified
systematic reviews. Food Nutr Res 2020 (PDF).
Arnesen et al. The Nordic Nutrition Recommendations 2022 - Handbook for qualified systematic
reviews. Arnesen et al. Food Nutr Res 2020 (PDF).

Process för att ta fram näringsrekommendationer (DRV) och
livsmedelsbaserade kostråd (FBDG)
Stage 1: Strategy

Stage 2: Causality

NNR2022 Committee
Relevance and integration
• Diet patterns
• Health challenges
• Physical activity
• Sustainability
• Obesity

SAG

NNR2022 Committee
Strategic planning
• Principles and
methodology
• SR handbook
• Instruction for chapters
• Nomination of experts

SAG

NNR2022 Committee
Identify relevant qSR

NNR SR Centre
De novo SR

Peer
review

Stage 3: Integration

Chapter authors
• Update chapters as ScR
• Include qSR and de
novo SR if available

Peer
review

Peer
review

NNR2022 Committee
• Finalize chapters
• Set DRVs and FBDG

SAG

Stage 4: Setting DRVs and FBDGs
SAG= Scientific Advisory Group, qSR= SR som gjorts utanför projektet som uppfyller vissa kvalitetskrav, De Novo SR= SR som görs inom
projektet, SR Centre= grupp av forskare som gör alla De Novo SR, ScR=Scoping review (metod för att uppdatera kapitlen i NNR)

Process för att ta fram näringsrekommendationer (DRV) och
livsmedelsbaserade kostråd (FBDG)
Stage 1: Strategy
Planera och
utveckla metod
NNR2022 Committee
Strategic planning
• Principles and
methodology
• SR handbook
• Instruction for chapters
• Nomination of experts

Stage 2: Causality
Vetenskaplig evidens
(genom SR och kapitel)
NNR2022 Committee
Identify relevant qSR

NNR SR Centre
De novo SR

Chapter authors
• Update chapters as ScR
• Include qSR and de
novo SR if available

Stage 3: Integration
NNR2022 Committee
Relevance and integration
• Diet patterns
• Health challenges
• Physical activity
• Sustainability
• Obesity

Integrera evidens med
omvärldsfaktorer

NNR2022 Committee
• Finalize chapters
• Set DRVs and FBDG

Stage 4: Setting DRVs and FBDGs
Presentera rekommendationer av
näringsämnen och energi samt övergripande
livsmedelsbaserade kostråd

Miljömässig hållbarhet i NNR2022
• Ett kapitel som beskriver hur miljömässig hållbarhet kan integreras

• Bygger på kunskap om hur hållbarhet kan integreras i kostråd
• Litteratur om livsmedelsproduktion och vilka effekter vår konsumtion har på miljön
med fokus på konsumtionen i de Nordiska länderna
• Chatham House är anlitade för att sammanställa informationen
• Nästa seminarium om hållbarhet i NNR2022 blir den 25 maj 2021

Information och kontakt med NNR2022

https://www.helsedirektoratet.no/english/nordic-nutritionrecommendations-2022

Sammanfattning
• De svenska kostråden från 2015 inkluderar miljöaspekter

• Kostråden bygger på Nordiska Näringsrekommendationer 2012
• I NNR2022 går experter igenom evidens för rekommendationer och
livsmedelsbaserade råd för näringsämnen och livsmedelsgrupper
• Större grepp tas om miljöaspekter i NNR2022

