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Detta är en sammanställning med 10 goda exempel på hur kommuner, landsting
och stadsdelar arbetar mot det nationella målet 25 % ekologiska livsmedel inom
offentlig sektor.
Urvalet baseras på enkätundersökningarna Ekologiskt i offentliga storhushåll
2009 och 2010 som har genomförts av EkoMatCentrum, Ekologiskt Marknadscentrum och Miljöresurs Linné med stöd från Jordbruksverket 2009 och av EkoMatCentrum med stöd av föreningen KRAV 2010.
De som köper in mer än 20 % ekologiskt av sina livsmedelsinköp har intervjuats
till denna Goda exempel-samling. Dessutom har Borgholms kommun intervjuats
eftersom de ökat sina ekologiska inköp från 5 % 2007 till 12,1 % 2008 till 17,2 %
2009, vilket kan ses som något av en raket.
Sammanställningen ska fungera som en inspiration. Kostchefer och andra representanter från de kommuner och landsting som kommit långt delar med sig av
sina erfarenheter och ger sina bästa framgångstips.
Metoderna för att införa ekologiska livsmedel i offentlig sektor är många, alla
kommuner har sin egen modell. Gemensamt är strävan mot ett mål och viljan att
göra något gott, att förbättra vår miljö och att arbeta med smak och kvalitet.
Stort tack till Jordbruksverket som ställt medel till förfogande samt till Maria
Ivansson på dåvarande Ekologiskt Marknadscentrum som intervjuat och skrivit
texter.
EkoMatCentrum i Sigtuna oktober 2010
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Invånare: 109 147
Andel ekologiskt: 33,7 %
Livsmedelsinköp totalt: 75 000 000
Livsmedelsinköp ekologiska: 25 273 000
Politiskt mål: 40 % 2012
Ekonomisk kompensation: nej

”Börja med mejeriprodukter och fyll på efterhand.”
I Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling, LundaEko, som antogs av Lunds
kommunfullmäktige 2006, är målet för
2012, 40 % ekologiskt. I över 10 år har man
jobbat med ekologiska livsmedel och sedan
2003 finns projektet EMIL, Ekologisk Mat
i Lunds kommun, där man jobbar med att
öka andelen ekologiskt ute i verksamheterna. Arbetet stöds av en referensgrupp med
representanter från kommunens förvaltningar och personer på ledande positioner
i kommunen. Man har därmed fått in maten
på politikernas bord.

Förankra beslutet
Sedan man började arbeta med ekologiskt
1997, har man gjort det på ett strukturerat
sätt, där alla har varit delaktiga. Det var ett
krav från kostchefen Gertrud Sonesson, att
alla skulle vara med och arbeta mot målet.
- Det är mycket viktigt med ett politiskt
beslut och att sedan förankra det i hela
personalgruppen, menar Kristina Samberg,
projektledare för EMIL.
Detta har man i Lund till exempel gjort genom kompetensutveckling i form av utbildningar, coachning och studiebesök. Man har
gjort uppföljning av hur mycket ekologiskt
varje enhet köper in och lyft fram de som
kommit långt som goda exempel.
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En stadsdel utmärker sig
Kristina Samberg vill särskilt lyfta fram
Barn- och Skolförvaltningen Öster i Lund
som i många år har jobbat med mat och
miljö. 2008 nådde de upp till 46 % ekologiskt.
- Där finns många eldsjälar både i ledningen
och ute i verksamheterna, och alla enheter i
Öster är med. Vissa utmärker sig, till exempel Hagens Förskola som ligger på ca 85 %
ekologiskt, säger Kristina.
- Ingen klarar av att gå från noll till hundra
på ett år, man måste ta ett steg i taget.
Börja med mejeriprodukter och fyll på efterhand, menar Kristina Samberg.

Uppsala läns landsting
Invånare: 331 898
Andel ekologiskt: 27,8 %
Livsmedelsinköp totalt: 27 793 420
Livsmedelsinköp ekologiska: 7 718 731
Politiskt mål: 33 % 2014
Ekonomisk kompensation: ja

Jan Wiks
tröm
projektled
are
jan.wikstro
m@lul.se

”En total politisk enighet.”
Jan Wikström, projektledare på Miljö- och
Kemienheten vid Uppsala Läns landsting
förklarar hur de i landstinget har nått hela
27,8 % ekologiska inköp och toppar därmed
näst efter Lund Ekomatsligan 2010.
- En totalt politisk enighet, där alla partier
ställde upp, om att vi ska nå 33 % 2014 och
dessutom en ekonomisk beräkning kopplat
till målet har gjort arbetet möjligt för oss.

Tillgång och volym har styrt
- Vi har tittat på tillgången på KRAV-märkta, ekologiska produkter och vilka volymer
vi använder och agerat utifrån det.

– Men vi kommer fortsätta att jobba mot
målet och hoppas att det nya systemet inte
kommer att innebära några förändringar eller försämringar, säger Jan Wikström.

Konsumentmakt
Då leverantören av kaffe i kaffeautomaterna
inte kunde byta ut det konventionellt odlade frystorkade kaffet tog man i Uppsala
Läns landsting helt enkelt bort automaterna. Detta väckte leverantören som omgående såg till att ta in ekologiskt kaffe och
automaterna kunde ställas tillbaka. Det kan
man kalla konsumentmakt!

Kaffe, mjölk och frukt är produkter som
används mycket och som det finns mycket
god tillgång på i ekologisk version och
dessutom är de lätta att byta ut. De har stor
potential och ger stora volymer.
- Vi har sedan visat för personalen på
miljönyttan med produkter som kaffe och
bananer, vad det egentligen innebär att vi
byter ut dem till ekologiska, säger Jan Wikström.

Förändringar framöver
Idag lagas maten på Akademiska Sjukhuset
men då köket är slitet kommer maten framöver att levereras från Västmanlands läns
landsting. Det innebär att det blir svårare
att hålla samma kontroll över inköpen.
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Åre kommun
Invånare: 10 278
Andel ekologiskt: 26,6 %
Livsmedelsinköp totalt: 7 842 500
Livsmedelsinköp ekologiska: 2 086 571
Politiskt mål: 25 % 2010
Ekonomisk kompensation: ja
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”Med engagerad, duktig och
kunnig personal i köken är det
lätt att nå målet.”
- Det viktigaste är att vi kan använda bra råvaror i maten till våra barn och äldre, säger Monika Rolandsson,
måltidsstrateg i Åre Kommun.
Här lagas mycket av maten från grunden i 26 tillagningskök. Man har flera bra lokala leverantörer, till exempel
en potatisodlare och till påsk hoppas Monika att de kan
köpa in lamm från en annan lokal producent.
- Som en liten kommun har vi en fördel i att vi inte behöver köpa in så stora mängder och kan därmed köpa från
mindre producenter, säger hon.

Ekonomisk kompensation
Enheterna får ekonomisk kompensation för den merkostnad som blir av
att köpa ekologiskt.
- Men det finns förskolor som ligger runt 50 % ekologiskt och klarar budget, till exempel Ullåns förskola i Åre som nu ligger på 51 %, berättar Monika.

Samarbete
Vi har arbetat tillsammans med köken och tittat på vilka livsmedel som används mycket och bytt ut dem till KRAV-märkta. Köttfärs, potatis, mjölk,
vetemjöl och rapsolja köps alltid in ekologiskt. Ett politiskt mål gör ju arbetet lättare, man slipper möta motstånd, men med engagerad, duktig och
kunnig personal i köken är det lätt att nå målet, och det har vi.
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Malmö Stad
Invånare: 293 909
Andel ekologiskt: 23,2 %
Livsmedelsinköp totalt: 176 952 400
Livsmedelsinköp ekologiska: 41 067 000
Politiskt mål: att inköpen av ekologiskt ska öka
Ekonomisk kompensation: nej
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”Sedan gör ju eldsjälar det hela lättare.”
I Malmö Stads miljöprogram för 2003-2008
står det: ”Minst 10 % av jordbruksmarken
ska vara ekologiskt odlad 2008. Motsvarande 20 % av de inköpta livsmedlen i Malmö
Stads verksamhet ska vara ekologiskt producerade 2007.” Målet uppfylldes och nu
ligger man på hela 23,1 %. Det är tack vare
målet man har kommit så här långt menar
Marie Palmqvist, upphandlare i Malmö Stad.
Att ha ett politiskt beslut i ryggen och att
göra regelbunden måluppföljning ser hon
som det viktigaste i införandet av ekologiska livsmedel har varit. Sedan 2008 görs
uppföljning i delårsrapporterna, där det
konkret redovisas hur mycket ekologiskt
som köps in.
- Sedan gör ju så klart eldsjälar det hela lättare, tillägger hon.
Och eldsjälar finns det gott om i Malmö
Stads kök. Vissa förskolor ligger på 70-80 %
ekologiskt. På Malmö Skolrestauranger, där
det lagas ca 35 000 portioner varje dag i ca
85 kök, var 2008 hela 43
% av allt som serveras
ekologiskt producerat.
En vision är att man
2012 ska nå 100 %.

Miljömedveten stad
2004 startade ett projekt på en av stadens
skolor, Djupadalsskolan, för att erbjuda
eleverna 100 % ekologisk mat. Tack vare
utbildningar, information och mycket vilja är
målet nu uppnått.
- I Malmö Skolrestauranger lagas mycket
av maten från grunden. Vi arbetar utifrån
Ät S.M.A.R.T. - konceptet, säsongsanpassar
sallader och serverar en vegetarisk måltid i
veckan. Det finns dessutom alltid ett vegetariskt alternativ på matsedeln, säger Helen
Löfven, områdeschef på Malmö Skolrestauranger.
- Malmö är en miljömedveten stad, som
satsar långsiktigt, och vi har alltid haft stöd
från vår ledning.
- Att kunna erbjuda barnen i Malmö ren
mat, utan tillsatser känns mycket bra, menar
Helen Löfven.
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Invånare: 19 625
Andel ekologiskt: 23,4 %
Livsmedelsinköp totalt: 9 142 333
Livsmedelsinköp ekologiska: 2 142 265
Politiskt mål: 25 % 2010
Ekonomisk kompensation: nej

”Att metodiskt införa ett
livsmedel i taget.”

I Svedala kommun inleddes arbetet med att
införa ekologiska livsmedel i de offentliga
köken redan 1998. Då startade ett pilotprojekt på två skolor och två förskolor. Köken
fick ekonomisk kompensation för att täcka
merkostnaderna. Nu är alla skolor och förskolor med, den ekonomiska kompensationen är borttagen och kommunen ligger på
hela 23,4 % ekologiskt.

Metod till framgång
- Vi har successivt ökat det ekologiska sorti
mentet, förändrat vissa recept, minskat på
köttmängder och säsongsanpassat salladsbuffén, säger Pia Askman, kostchef i Svedala
Kommun.
- Att metodiskt införa ett livsmedel i taget,
där tillgång och pris fått styra har varit
mycket framgångsrikt.
Produkterna som används idag är minst
två ekologiska grönsaker på salladsbuffén,
potatis, mjölk, fil, lingonsylt, inlagda röd
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betor och gurka, ketchup, rapsolja, flingor
och MSC-märkt fisk.

Omsorg om vår miljö
Vägen har varit lång, men genom att införa
ett livsmedel i taget, utbilda personalen och
göra årliga uppföljningar per enhet på hur
mycket ekologiskt som köps in samt ett politiskt beslut att luta sig mot har det gått.
Nu arbetar man med att integrera skolmåltiderna och miljöfrågorna i undervisningen.
- Vi måste få eleverna att förstå varför de till
exempel ska äta mindre kött och mer bönor.
- Det starkaste skälet att satsa på ekologiska livsmedel är omsorg om vår miljö, menar
Pia Askman.

Lärjedalen SDF, Göteborg
Invånare: ca 25 000
Andel ekologiskt: 19,2 %
Livsmedelsinköp totalt: 15 861 000
Livsmedelsinköp ekologiska: 3 041 000
Politiskt mål: 40 produkter ska vara ekologiska
Ekonomisk kompensation: ja

Linn Ham

mar

kostchef

linn.hamm

ar@larjeda

len.gotebo

rg.se

”Miljömedvetna politiker i nämnden
som verkligen har satsat på ekologiskt
är vår framgångsfaktor nummer ett”

Lärjedalen är en av Göteborgs 21 stadsdelar med ca 25 000
invånare. Varje stadsdel drivs som en egen kommun.
Totalt köper Göteborgs Stad in ekologiska livsmedel
för drygt 36 miljoner årligen och låg 2009 på 14,5 %
ekologiskt av de totala livsmedelsinköpen. Men vissa
stadsdelar utmärker sig och Lärjedalen ligger bland
de bästa med 19,2 %.
- Miljömedvetna politiker i nämnden som verkligen
har satsat på ekologiskt är vår framgångsfaktor nummer ett, säger Linn Hammar, en av tre kostchefer i
stadsdelen.

Duktig personal
Linn Hammar vill också lyfta fram personalen.
- Vi har arbetat tillsammans och tagit fram artikelnummer till ekologiska varor informerat om nyttan med
ekologiska livsmedel och hur vi ska gå tillväga för att nå
målet. Det är tack vare mycket duktig personal i köken
som vi har nått så långt, menar hon. Totalt lagas ca 5000
portioner om dagen och de flesta enheter har eget kök.

Ekologiska veckor
Två gånger om året arrangeras ekologiska veckor. Då har man
samma ekologiska matsedel i samtliga förskolor och skolor och
informerar om varför det är viktigt med ekologiska livsmedel.

7

Ludvika kommun
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Invånare: 25 650
Andel ekologiskt: 21,6 %
Livsmedelsinköp totalt: 25 741 619
Livsmedelsinköp ekologiska: 5 561 392
Politiskt mål: 25 % 2010
Ekonomisk kompensation: nej

”Det är viktigt att sätta upp rimliga delmål.”
I Ludvika har
man under flera
år arbetat med
ekologiska livsmedel. Redan
2003 började
de ta in ekologisk mjölk.
Året efter gick
Ludvika med i
ett pilotprojekt
från KRAV, där
samtliga skolor och förskolor KRAVcertiferades.
Sedan 2006
finns det inskrivet i kommunens kostprogram att man ska
öka inköpen av ekologiska livsmedel.
- Vi har försökt se om våra rutiner i köken,
lära oss göra inköp efter säsong och försökt
få ett bättre ekonomiskt tänk med tanke
på till exempel resthantering, säger Monika
Ahrås, kostchef i Ludvika kommun.

En ny produkt om året
- Det är viktigt att sätta upp rimliga delmål,
fortsätter Monika.
- Vi har valt att ta in en ny ekologisk produkt om året och har nu 10 produkter som
vi bara köper in ekologiska. Det handlar
främst om tillbehör som till exempel mjölk,
fil, vetemjöl, havregryn och vitkål. Dels för
att de används i stort sett dagligen och dels
för att tillgången på dem är god. Sedan
uppmanas naturligtvis köken att köpa in så
mycket ekologiskt de kan.

Alla lika duktiga
Av kommunens 30 kök på skolor och förskolor är all personal lika duktig, menar Monika Ahrås. Alla enheter jobbar metodiskt
och håller budget.
- Vi har mycket informationsmaterial om
ekologiska livsmedel både i köken och på
skolorna, säger hon.
Det närmsta målet framöver är att kommunen ska nå 25 % 2010.
- Sedan kommer vi att arbeta för att bli
bättre för varje år, avslutar Monika Ahrås.
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Vaggeryds kommun
Invånare: 12 959
Andel ekologiskt: 26 %
Livsmedelsinköp totalt: 7 265 000
Livsmedelsinköp ekologiska: 1 890 000
Politiskt mål: ja
Ekonomisk kompensation: ja

Ove Gust
avsson
kostchef
ove.gustav
sson@vag
geryd.se

”Tänk inte så mycket på pengarna!”
”Vi ska sträva mot att 25 % av vår livsmedelsbudget ska gå till ekologiska livsmedel”
står det i Vaggeryd Kommuns kostpolicy.
Man har redan passerat mål och låg 2009
på 26 %.
På frågan, hur har ni nått så långt? svarar
Ove Gustavsson, kostchef i Vaggeryds kommun:

Även framtiden ser ljus ut. De ekologiska
inköpen har redan ökat med drygt 5 % enheter mellan 2008 och 2009.
På frågan om vad han har för framtidsvision
kommer svaret snabbt från Ove Gustavsson
- Bara ekologiskt!

- Vi tänker miljömässigt, är intresserade och
har ju kört ekologiskt i 12 år nu. Idag serverar vi minst en ekologisk måltid i veckan
och drycken är alltid ekologisk mjölk.

Centralkök
De 2 800 portionerna till förskola, skola och
äldrevården lagas i ett centralkök. En stor
del av maten lagas från grunden.
- Ekologiskt är dyrare, men frågan är vad
man använder, säger Ove Gustavsson. Köper vi in ekologiskt till en soppdag utan kött
till exempel, så blir portionskostnaden inte
högre.

Bara ekologiskt!
Som tips till kommuner som inte kommit så
långt säger Ove:
- Tänk inte så mycket på pengarna! Tänk
på hur det fungerar i stället. Det ska fungera för alla, såväl kökspersonal som elever.
Och med vilja och intresse så kommer man
långt.
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Torshälla SDF, Eskilstuna
ckenberg
Astrid Sto
gare
miljöhandläg
tuna.se
nberg@eskils
astrid.stocke

Invånare: ca 8 500
Andel ekologiskt: 27,4 %
Livsmedelsinköp totalt: 6 200 000
Livsmedelsinköp ekologiska: 1 700 000
Politiskt mål: 30 % 2010
Ekonomisk kompensation: nej

”Kvaliteten på produkterna är det viktigaste.”
Torshälla är Eskilstunas enda stadsdel och
utmärker sig vad gäller inköp av ekologiska
livsmedel. Totalt är kommunens ekologiska
inköp 15 % av de totala livsmedelinköpen,
men i Torshälla ligger man på 27,4 %.
Vad är det då som gör att Torshälla utmärker sig?
- Man har haft en plan, ett miljöledningssystem, säger Astrid Stockenberg, miljöhandläggare på Eskilstuna kommun.
- Men hela kommunen jobbar efter Ät
S.M.A.R.T. –modellen och där finns ju ekologiskt med som en del, fortsätter hon.

Ät S.M.A.R.T. är ett konkret förslag med fem
råd på ett första steg mot en hållbar och
säker livsmedelskonsumtion som tillgodoser vårt näringsbehov enligt de svenska
närings-rekommendationerna och samtidigt
minskar miljöbelastningen.

S.M.A.R.T. står för
Större andel vegetabilier
Mindre tomma kalorier
Andelen ekologiskt ökas
Rätt kött och grönsaker
Transportsnålt.

Tydligt mål
- Att arbeta från ett tydligt uppsatt mål
efter en praktisk metod har gjort det möjligt för oss att komma så här långt, menar
Astrid Stockenberg.
- Nu gäller det att hjälpa de enheter som
inte har kommit så långt att hinna ikapp. Vi
ska jobba på och förhoppningsvis fortsätta
öka våra inköp av ekologiska livsmedel,
fortsätter hon.
- Kvaliteten på produkterna är det viktigaste.
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Borgholms Kommun
Invånare: 10 806
Andel ekologiskt: 17,2 %
Livsmedelsinköp totalt: 6 755 729
Livsmedelsinköp ekologiska: 1 162 991
Politiskt mål: 25 % 2010
Ekonomisk kompensation: nej

Elisabet

h Grahn

kostchef

elisabeth.g

rahn@borg

holm.se

”Vi arbetar i en upphandlingsgrupp”
Till skillnad från de övriga exemplen i denna sammanställning ligger inte Borgholms Kommun över 20 % i sina
inköp av ekologiska livsmedel. De lyfts i stället fram för
att de från 2007 till 2009 ökade sin ekologiska inköp
från 5 % till 17,2 %.
Hur har ni lyckats ta ett sådant kliv?
Frågar vi Elisabeth Grahn, kostchef i Borgholms Kommun.
- Vi arbetar med att ta in hela produkter i upphandlingen. Det finns bara ekologiskt kaffe, ekologisk mjölk
och ekologiska bananer till exempel, att välja på.
- Det ger ett betydligt bättre pris att som det kallas konvertera produkter på detta sätt, det vill säga
att köpa in vissa produkter ekologiska till 100 %. Vi
räknar med en prisskillnad på ca 4 % om man jämför
med hur mycket det skulle ha kostat att köpa in konventionella produkter.

Upphandlingsgrupp
- En stor del av vår framgång har att göra med att vi arbetar i en
upphandlingsgrupp tillsammans med Emmaboda, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Där utbyts erfarenheter och vi diskuterar vilka produkter som ska köpas in ekologiska, säger Elisabeth
Grahn.
Nu har man konverterat 11 produkter, allt från kaffe och bananer
till tunnpannkakor (som visade sig vara billigare som ekologiska).
- Vi har också börjat titta på recepten, och håller på att utbilda
kökspersonalen i hur vi kan öka de ekologiska inköpen genom att
planera matsedeln på rätt sätt, avslutar Elisabeth Grahn.
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Ekomatsligan 2010

EKOMATSLIGAN är kommuner, stadsdelar och landsting i Sverige som redovisat
en hög andel inköpta ekologiska producerade livsmedel. Siffrorna i tabellen gäller
procent, ekologiskt livsmedelsinköp av totalt livsmedelsinköp i SEK. Tabellen baseras
på uppgifter hämtade från ”Ekologiskt i offentliga storhushåll 2010”. Alla siffror är
från 2009.

Andel inköp ekologiskt i %
av totalt livsmedelsinköp (SEK)
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miljömärkning på livsmedel
Ekologiskt
EU-ekologiskt

EU har ett system för regler
och kontroll av ekologiskt producerat som gäller i hela EU.
För att få kalla en produkt ekologisk måste den ha producerats enligt EU:s
regler för ekologisk produktion. EU:s regler
omfattar odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och
marknadsföring av ekologiska produkter. I
Sverige är det godkända certifieringsorgan
som t.ex Aranea, SMAK, HS Certifiering och
EFSIS Scandinavia som sköter kontrollen av
EU-ekologiskt. Märket är det nya EU-märket som lanserades 2010.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic

KRAV

Endast företag och producenter med KRAV-certifiering får
använda KRAV-märket på sina
ekologiska produkter. KRAV har ibland striktare regler än EU, bl.a. inom djuromsorg.
Unikt för KRAV är också regler för butik,
restaurang och klimat. Kontroll och certifiering utförs idag av fem certifieringsbolag,
som kontrollerar alla led i såväl produktion
som distribution till dess att KRAV-märket
sätts på produkten. KRAV-märket står för
bra miljö, god djuromsorg, god hälsa, socialt ansvar. www.krav.se

Demeter

Svenska Demeterförbundet bildades 1957
och är kontrollorganisation
för Biodynamisk odling i
Sverige. Den är en ideell
konsumentförening som
kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker,
förädlare, grossister och importörer.
Över 20 länder har grundat egna
nationella Demeterförbund baserad på de
givna internationella riktlinjerna. För närvarande är Demeterförbundets regler de

strängaste som finns inom ekologisk odling.
Det övre märket är internationellt, det undre
en svensk variant. www.demeter.nu

Övriga miljömärkningar
på livsmedel
Hållbart fiske
msc

MSC är en miljömärkning av fisk
och skaldjur. MSC-märkningen gynnar ett hållbart fiske och garanterar
att fisken inte kommer från ett överfiskat
bestånd. Fisket som fisken kommer ifrån
måste ha en minimal inverkan på det marina
ekosystemet och förvaltas på ett hållbart
sätt. www.msc.org/se
Det finns ingen ekologisk märkning för fisk.
KRAV- och MSC-fisk har jämförbara bedömningar av hållbara fiskebestånd och regler
kring spårbarhet. Där KRAV och MSC skiljer
sig åt är bland annat förädlingen. Alla KRAVgodkända, förädlade fiskeprodukter innebär
att alla övrig ingredienser utöver fisken är
ekologiska. I förädlade MSC-produkter är
fisken MSC, inte övriga ingredienser.

Etiskt
FaiRtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i
utvecklingsländer att förbättra sina
arbets- och levnadsvillkor. Genom Fairtrade
får människor i världens utvecklingsländer
möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, på bättre villkor och genom
långsiktiga handelsavtal. De internationella
Fairtrade-kriterierna garanterar odlaren ett
minimipris för råvaran samt säkerställer att
anställd arbetskraft får avtalsenliga löner
och förbättrade arbetsvillkor. Det skapar
trygghet och möjlighet till utveckling.
www.fairtrade.se

Länkar till organisationer och hemsidor som på olika sätt arbetar
med ekologiska livsmedel.
Här kan ni hitta information, tips och inspiration.
utbildning och information:

Miljöcertifieringar:

www.ekolantbruk.se

www.krav.se

www.ekomatcentrum.se

www.demeter.nu

www.ekomatguiden.se

www.msc.org

www.ekomatsedeln.se

www.fairtrade.se

www.folkhalsoguiden.se
www.livsmedelssverige.org

Upphandling:

www.miljomat.se

www.msr.se

www.miljoresurslinne.se
www.naturskyddsforeningen.se
www.slu.se/epok
www.slv.se
www.svenskfisk.se
www.wwf.se

EkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter
Håven 2, 193 41 Sigtuna, Tel 08 779 59 29, 08 582 444 24
info@ekomatcentrum.se

