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1. Minst antibiotika i världen

• Globalt är ökande antibiotikaresistens ett växande problem. 
• De nordiska länderna använder minst antibiotika i världen i 

djuruppfödningen. 
• Produktionsdjur medicineras alltid individuellt - aldrig 

rutinmässigt eller i förebyggande syfte. 
• Systematiskt förebyggande hälsovårdsarbete för 

produktionsdjurens välmående. 
• Goda förhållanden i djurhållningen och satsningar 

på hygienen i produktionsbyggnader.
• Genom att välja kött från finländska djur slipper du oroa dig 

för att få i dig onödig antibiotika. Det är ansvarsfullt och 
hållbart.
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2. Världens renaste mat

• Kontrollen av livsmedel sträcker sig från jord till bord. 
• Ansvarsfullt förebyggande arbete för att förhindra att sjukdomar 

överhuvudtaget kommer in i livsmedelskedjan.
• Finland så gott som helt fritt från salmonella. Det arktiska klimatet 

och vintern renar marken, hämmar ohyra och spridningen av 
växtsjukdomar. 

• Litet behov av att använda växtskyddsmedel.
• Att vi i Finland har bland den renaste maten i Europa har kunnat 

konstateras i många undersökningar:

– År 2015 togs i Finland 2 359 prover för att undersöka rester av 
växtskyddsmedel i livsmedel. Av proverna innehöll 47 stycken (2 %) 
otillåtna spårmängder av växtskyddsmedel och dessa var alla från 
importprodukter.
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3. Finländsk mat är bättre för klimatet

• Att bruka jorden är att samarbeta med miljön. Alla 
behöver dra sitt strå till stacken.

• All matproduktion har inverkan på miljö och klimat. 
När vi importerar mat från runt om i världen förflyttar 
vi också matens miljö- och klimateffekter.

• Finns lagstadgade krav och frivilliga miljöåtgärder
– Miljöersättningsprogrammet omfattar närmare 95 % av 

den odlade åkerarealen i Finland → allra flesta jordbrukare 
har förbundit sig till omfattande miljöåtgärder.

– Gräsmarker o skog binder kol → dämpar 
klimatförändringen
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4. Du vet varifrån maten kommer

• Spårbarhet från jord till bord 
• Fungerande, genomskinlig och förhållandevis kort 

matkedja → mer eller mindre all finländsk mat kan 
spåras tillbaka till gården och åkern.

• Hur känner du igen finländsk mat?
– certifierade ursprungsmärken: Gott från Finland och Rent 

inhemskt
– allt vanligare att företag t.o.m. märker ut från vilken gård 

t.ex. köttet kommer
– köp direkt av bonden
– våga fråga varifrån maten på restaurangen eller butiken 

kommer
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5. Djur som mår bra

• I finländska djurhållningen tryggas djurens välmående i alla skeden.
• I Finland använder vi oss inte av tillväxtstimulerande substanser 

t.ex. hormoner, antibiotika eller oetisk förädling
• Finland är ett av de länder med strängast djurskyddslagstiftning i 

Europa. Djurskyddslagstiftningen sätter miniminivån för 
djurhållningen.

• Utöver lagstiftningen har livsmedelsindustrin i samarbete med 
producenterna utarbetat egna välfärdsprogram för 
uppfödningen, som sätter ribban ännu högre → ger i praktiken 
avsevärt starkare livsmedelssäkerhet, miljöskydd och djurvälfärd än 
vad som krävs inom och av EU.

• De frivilliga djurvälfärdsåtgärderna som husdjursproducenter kan 
använda sig av är mycket populära.
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6. Närmare 300 000 arbetsplatser

• Genom att köpa finländsk mat stöder du direkt 10 000 och 
indirekt 300 000 finländare som jobbar inom den finländska 
matkedjan

• Genom att sätta en extra tia i månaden på mat producerad 
i Finland kan vi tillsammans skapa 15 000 nya arbetsplatser.

• De finländska matproducenternas andel av arbetskraften är 
bara några procent. Men de producerar cirka 80 % av 
maten som vi konsumerar i Finland. 

• Genom att välja mat från finländska bönder hjälper du 
samtidigt till att hålla landsbygden levande.

• För många är mat en självklarhet, men kom ihåg att bakom 
varje måltid finns åtminstone en bonde.






