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Ekologiskt eller inte fortsätter att vara ett väl 
debatterat ämne i media. En uppmärksammad 
debattartikel  under mars månad var från Marit 
Paulsen, EU parlamentariker ¨Ekologiska odlingar 
löser inte världens matproblem¨. Vi förvånas över 
många politikers naivitet eller okunskap i detta 
ämne och fokuserar en hel del på skillnader mellan 
ekologiskt och oekologiskt i det här numret.  
Eftersom vi närmar oss påsken finns det givetvis 
även med info om kyckling och äggproduktion. 
Enkäten Ekomatsligan är nu stängd och vi tackar 
för alla som tagit sig tid att besvara enkäten. 
Rapporten beräknas bli klar i slutet av april.  Nu är 
det istället dags att anmäla era duktiga skolor och 
förskolor till Lilla Ekomatsligan, läs mer på sid 2.

Påskhälsningar från Mimi & Eva

Dags att anmäla sig till Lilla Ekomatsligan 

Klicka på följande länk för att komma till enkäten:
https://www.surveymonkey.com/s/Lillaekomatslig
an2014

En av sillens stora högtider står för dörren. Till 
påsk äter svenskarna inte mindre än 1500 ton av 
”havets silver” och en ansenlig mängd nyttig 
Omega‐3 slukas därmed av bara farten. 
Dessutom är just sillen en av de fiskarter som vi 
kan äta med gott samvete.  100 procent av 
sillsortimentet från Abba bär MSC‐märket som 
garant för hållbara bestånd. 
Källa: Webfinanser, 14 april 2014

Nya kurser för skola, förskola och storkök!
Jordbruksverket och Naturvårdsverket beviljar 
fortsatt stöd till;

Klimatsmarta matvanor i skola och förskola
Klimatsmart  mat innebär mer grönt på tallriken. Kanske en 
vegetarisk dag på matsedeln. Med klimatsmarta matvanor 
vill vi inspirera till ökad grönsakskonsumtion  hos barn och 
vuxna. 
• Hur man får barnen att välja grönsaker om de själva får 

bestämma.
• Inspirerande pedagogik
• Inspirerande vegetarisk matlagning

Hållbar mat i offentlig sektor
EkoMatCentrum erbjuder ett brett kursprogram på temat 
”Hållbar mat i offentlig sektor”. Vi ökar kunskapen om 
ekologiskt och hur man får ekonomi i ökade ekologiska 
inköp.
• Vad är klimatsmart mat?
• Varför ekologiskt?
• Hur får man ekonomi i ekologiska inköp?
• Inspirerande  vegetarisk matlagning
• Minskat svinn  ger bättre ekonomi 
• Ekomatsedeln – kostdataprogram med ekologi i fokus.

Föreläsningar på temat Klimatsmart mat för:
• Personal i offentliga storkök
• Hemkunskapslärare och annan pedogogisk personal 

i skolan
• Politiker och tjänstemän i offentlig sektor

Priser från  5 000 kr för en halvdags kurs.

Vi kommer naturligtvis till er och håller kurserna, eftersom 
det är klimatsmartast!

Information och anmälan
http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm 



Aktuellt

Förra året fick 20 skolor och förskolor Lilla ekomatsligans diplom ‐
hur många blir det i år?

För andra året i rad genomför Ekomatcentrum ¨Lilla Ekomatsligan¨. Ligan premierar de skolor eller förskolor med 
hög andel av ekologiska livsmedel samt annat pedagogiskt arbete med klimatsmart mat eller klimatsmarta matvanor. 

Lilla Ekomatsligan vill främja de enskilda ekoinsatserna och lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra 
förskolor och skolor till att bli bra på ekologisk och klimatsmart mat genom att visa att ekvationen ekologisk mat och 

begränsad budget går att få ihop. 

Lilla Ekomatsligan premierar med diplom i tre nivåer; 
guld, silver och grönt 

‐ Guld till de som nått minst 75 % ekologiska inköp.
‐ Silver för de som nått minst 50 % ekologiska inköp. 

‐ Grönt för de som nått det nationella målet 25 % ekologiskt i offentlig sektor.

Eftersom det kan bli ”trångt” i toppen vill vi krydda de ekologiska inköpen med lite andra klimatsmarta kriterier så 
glöm inte att ange hur ni arbetar klimatsmart förutom med de ekologiska inköpen, exempelvis genom 

pedagogiskt arbete med barnen.

Därutöver kommer ytterligare ett pris att utdelas till ¨Årets rookie¨, där den skola eller förskola som ökat sin 
ekoandel mest från 2012 till 2013 premieras.

Genom att fylla i denna enkät nominerar du en förskola eller skola till Lilla Ekomatsligan.
Klicka på följande länk för att komma till enkäten:

https://www.surveymonkey.com/s/Lillaekomatsligan2014
Nominera senast 3 juni!
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Aktuellt

När konsumenter köper ägg till påsk är det 
viktigaste att hönsen får vara utomhus att de har 
fått äta KRAV‐märkt foder och att äggen är goda. 
Att äggen är billiga är av mindre betydelse. Det 
visar en nyligen genomförd undersökning som KRAV 
genomfört.

Att hönorna får vara utomhus rankas högst när 
konsumenterna fick svara på frågan vilka tre saker 
som är viktigast när de köper ägg till påsk. På plats 
två och tre följde att äggen ska smaka gott och att 
hönsen ska få foder som är odlat utan kemiska 
bekämpningsmedel, det vill säga KRAV‐märkt eller 
ekologiskt foder
– Det är väldigt tydligt att hönsens välfärd och 
deras möjlighet att gå ut är väldigt viktigt för 
svenska konsumenter. Det är förmodligen en av de 
viktigaste orsakerna till att KRAV‐märkta ägg är så 
populära, säger Johan Cejie, försäljningschef på 
KRAV. 
Undersökningen visar också att priset har en 
ganska liten betydelse i jämförelse med hönornas 
möjligheter att vara utomhus. På topplistan 
kommer ”prisvärt” som fjärde viktigaste faktor och 
”billigt” kommer sist av de sju alternativ som 
respondenterna kunde välja mellan. Samtidigt 
svarar 75 procent av konsumenterna, som känner 
till att det finns KRAV‐märkta ägg, att de skulle vara 
beredda att betala mer för KRAV‐märkta ägg.
– Den här undersökningen stämmer överens med 
det mönster som vi börjar se hos konsumenter. Allt 
fler upptäcker att man får den kvalitet man betalar 
för, och därför är det värt att betala för KRAV‐märkt 
mat, säger Johan Cejie. 

Undersökningen är genomförd av opinions‐ och 
marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under 
perioden 4 ‐ 6 april 2014 har sammanlagt 1005 
intervjuer via internet genomförts med män och 
kvinnor 18‐74 år i Sverige.

Ladda ner hela undersökningen här: 
http://www.krav.se/rapporter

Fakta: 
Basen är 1005 personer som har svarat på en 
webbenkät som YouGov har genomfört. 
Respondenterna har svarat på frågan ”Vad är 
viktigast för dig när du köper ägg till påsk? (ange 
max tre alternativ)”

Läs mer:
http://www.krav.se/krav‐markta‐agg‐ar‐populara

Källa: Krav, 14 april 2014

Fakta om KRAV‐märkta ägg:

Hönan går ute i gröngräset på sommar‐
halvåret och pickar och sprätter.
Max 6 höns per kvadratmeter inne.
Det ska finnas minst 4 kvadratmeter bete per 
höna ute.Hönan får bada i sand för att hålla 
fjäderdräkten ren.  KRAV‐märkta höns får 
KRAV‐märkt foder som är odlat utan kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel.
Produktionen kontrolleras minst en gång per 
år.

Konsuments val, 
Att hönsen får vara ute är viktigast
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Vad är en ekologisk kyckling?

Vad är den faktiska skillnaden mellan en 
ekologisk och en oekologisk kyckling? 
Enligt Jordbruksverket är en ekologisk 
kyckling en kyckling som vuxit upp i 
enlighet med det ekologiska regelverket. 
Det som främst skiljer en ekologisk 
kyckling från en konventionellt uppfödd 
kyckling är att den har större möjligheter 
att kunna utföra sina naturliga beteenden, 
den får ekologiskt odlat foder, utevistelse och dagsljus. Det är inte tillåtet att använda läkemedel i 
förebyggande syfte och kycklingen ges speciell hantering i samband med slakten. Den svenska 
produktionen av ekologisk kyckling är i dag mycket marginell, medan man i länder som Frankrike och 
England har många års erfarenhet i branschen. Sedan flera år finns även produktion av ekologisk 
kyckling i Danmark. Källa: Jordbruksverket (2005) Ekologisk slaktkyckling,  2005:17

Aktuellt

Mer fakta om produktion av 
ekokyckling
Endast 0,1 procent av de svenska 
slaktkycklingarna är ekologiskt 
producerade. 

Den svenska ekomatmarknaden efterlyser 
mer ekologisk kyckling. Därför har 
Jordbruksverket publicerat en skrift om 
kycklingproduktion i sin serie "Starta eko". 
Kyckling är mager och nyttig mat och 
konsumtionen av kyckling ökar stadigt. De 
ekologiska kycklingarna är större än 
konventionella, de har vuxit långsamt 
under längre uppfödningstid och har ett 
smakrikt kött.
Stor efterfrågan på ekokyckling
Produktionen av ekokyckling är idag cirka 
180 000 st. Åsa Odelros som är författare 
till skriften uppskattar marknaden till två 
procent av den totala 
kycklingkonsumtionen. Det innebär en 
ökning med flera hundra procent till över 
1 miljon ekologiska slaktkycklingar per år.
Källa: SLU, 26 feb 2014 

Foto: Åsa Odelros

Vilken kyckling är egentligen mest klimatsmart?
Svensk kycklingproduktion har varit uppe till debatt. 
I en insändare i Borås Tidning den 4 april beskrev jag ganska 
detaljerat hur livet gestaltar sig för kycklingar i svensk 
massproduktion och jag påstod att denna uppfödning inte 
uppfyller djurskyddslagens krav ”att djur ska behandlas väl 
och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom samt ges 
möjlighet att bete sig naturligt.” 

I ett långt bemötande har tre representanter för Svensk 
fågel bemött mitt inlägg. De tar upp angående låg 
antibiotikaanvändning och att man slutat med fiskmjöl men 
min huvudkritik hur en kycklings liv gestaltar sig, utan 
kycklingmamma, med avelsproblem och inhuman 
slaktprocess, nämner man inget om. 
Man nämner att man inte klipper näbbarna på hönorna som 
värper kycklingäggen men säger inget om dessa hönors liv, 
instängda i burar under de år de är tillräcklig produktiva. 
Man säger att de egna kycklingarna är klimatsmartare än de 
ekologiska. 

En ekologisk kyckling lever betydligt längre och förbrukar 
därmed mer foder. Att då påstå att den egna kycklingen, 
som bara har drygt 30 dagar på sig att leva, är 
klimatsmartare känns för mig snarast osmakligt. 
Källa: Ingemar Rosberg,  Borås Tidning, 14 april 2014 
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Nyheter

Allt mer ekologiskt på faten
Ekomat för	miljarder

Vi äter allt mer ekologisk mat, visar den årliga 
marknadsrapporten från KRAV. 
Den totala försäljningsökningen av ekologiska 
produkter var 13 procent från 2012 till 2013 
och vid årets slut hade det sålts ekologiska 
livsmedel för 11,6 miljarder visar Kravs 
rapport.
– Jag tror att det är flera faktorer som 
samverkar. Det har att göra med att 
samhällsdebatten handlade mycket förra året 
om mat, flera kampanjer kom från till exempel 
Naturskyddsföreningen och vi har haft det 
ganska stabilt ekonomiskt så människor har 
känt att de har råd att välja det man vill ha, 
säger Johan Ceije som är försäljningschef på 
KRAV.
En av Göteborgs kravcertifierade matbutiker 
märker tydligt av den ökade efterfrågan.
– Jag tror faktiskt att folk har blivit mer 
medvetna. Det skrivs mer och det är mer på 
tapeten än vad det var för tio år sedan. Folk 
efterfrågar det här och det finns ett större 
utbud nu, säger Helene Göransson som är en 
av ägarna till matbutiken Fram. Kooperativet 
öppnade sin första butik för trettio år sen. 
Förra sommaren tog man steget och öppnade 
ytterligare en. Den går redan nu lika bra som 
den första.

Källa: Frida Björk, svt.se, 20 mars 2014

Giftigt ämne i vindruvor 

Livsmedelsverket har hittat höga halter av 
insektsmedlet Metomyl i röda vindruvor av 
sorten Red Globe. Att äta vindruvorna kan 
innebära en hälsorisk. 
Därför uppmanas alla konsumenter att 
antingen slänga vindruvorna eller lämna 
tillbaka dem till butiken där de köptes.
‐ Importören har stoppat försäljningen och 
återkallat druvorna. Livsmedelsverket hämtar 
nu in uppgifter om var vindruvorna har sålts, 
säger Anders Jansson, statsinspektör vid 
Livsmedelsverket.
Vindruvorna från Peru har sålts i över hundra 
butiker i Sverige. Ett varningsmeddelande har 
skickats ut till alla EU‐länders 
livsmedelskontroll. 
Symptom på metmoylförgiftning är trötthet, 
yrsel och illamående. 

Källa: Livsmedelsverket,  7 april 2014

Minskat intresse för KRAV‐produktion 

I fjol valde 40 svenska ekobönder att 
Kravcertifiera sig, men trenden är att allt färre 
gör det. Under 2012 var motsvarande siffra 
drygt 100 och året dessförinnan 200.
I hela landet finns drygt 3 700 KRAV‐märkta 
lantbruk. 157 av dem finns på Gotland, men de 
allra flesta är verksamma i Västra Götaland.
Samtidigt ökar efterfrågan på Krav‐märkta
produkter. Enligt tidningen ATL beror det svala 
intresset för ekoproduktion på dålig lönsamhet 
och ovisshet kring stödet som utgår till 
ekobönder som inte är fastställt för nästa 
period.

Källa: Sveriges radio, 14 april 2014
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Nyheter

Mer ekomjölk från svenska kossor

Svenska kossor levererar allt mer ekologisk mjölk. Och 
bland bönderna finns intresset för att ställa om sin 
produktion. Men så länge inte fler konsumenter är villiga 
att betala de där extra kronorna, säger mejerierna stopp.
– Jag är en naturnära människa som brinner för det 
ekologiska. Det känns otroligt bra att ta hand om 
naturen och lämna den vidare till kommande 
generationer utan att ha bunkrat upp med en massa skit 
i backen, säger lantbrukaren Niclas Fällström.  Med sina 
sjutton kor, är han Falköpings mejeris minsta 
mjölkleverantör.
– För mig, med min lilla gård, är det faktiskt en bättre 
ekonomi att ha ekologisk produktion. Även om 
spannmålen är dyrare och reglerna för djurhållningen 
noggrannare, så är det ett rejält pristillägg från 
mejerierna och högre ekonomiska stöd.
Över 1 000 ton mjölk levereras årligen från de svenska 
mjölkgårdarna. Av dessa är knappt 13 procent ekologisk, 
vilket är en ökning på 1,5 procent under det senaste 
året. Men ökningen skulle kunna vara betydligt större –
om konsumenterna visade ett större intresse av de 
ekologiska mejeriprodukterna när de landat i butikerna.
– Problemet för många mejerier är att konsumtionen av 
den ekologiska mjölken inte ökar. Och så länge 

konsumtionen inte ökar, kan inte produktionen heller 
göra det. Ansvaret ligger hos konsumenterna, säger Lis 
Eriksson, projektledare för Mer mjölk på Lantbrukarnas 
riksförbund, LRF. För trots samhällets rådande 
ekotrender, har marknaden för den ekologiska maten 
haft det tufft de senaste åren. För drygt två år sedan 
satte Arla stopp för fler ekomjölkbönder och av 
Falköpings Mejeri cirka 170 gårdar är knappt ett 
femtontal ekologiska.
– Vi har inget uttalat stopp för bönder som vill ställa om 
sin produktion, men vi måste anpassa inflödet av 
ekologisk mjölk i förhållande till försäljningen. Jag kan 
ana att det finns ett större produktionsintresse än 
marknadsintresse, säger Uno Elofsson, produktionschef 
på Falköpings Mejeri. Dock, säger han, ökade efterfrågan 
på såväl mjölkpulver som konsumtionsmjölk under slutet 
av förra året och även Arla har kunnat skönja en positiv 
förändring på mjölkfronten.
Lennart Holmström, marknadsanalytiker på LRF, ser med 
tillförsikt på den ekologiska mjölkens framtid.
– På sikt tror jag att intresset kommer att ta fart igen och 
då kommer efterfrågan från mejerierna att öka. Min 
uppfattning är att det fortfarande är en viss 
kundkategori som är mer engagerad och mer medveten 
om vad man köper. Många väljer fortfarande efter 
prislappen snarare än efter hur det är producerat.

Är den konventionella mjölken sämre?
– Nej, det är absolut inget fel på den. Det handlar mer 
om vilken inställning man har till hur mat ska 
produceras, om man vill satsa på mat som är mer 
hållbart producerad.
– Pratar du med konsumenter, tycker de att det är 
jättebra med ekologiskt, men när de sen ska välja mjölk, 
väljer de den billigare ändå – den ser likadan ut och den 
smakar likadant. Man tänker i ganska strikt ekonomiska 
termer. Om människor såg det i ett större sammanhang, 
skulle man se att ekologiskt är det enda hållbara på sikt.

Källa: Patricia Franzén, Jönköpingsposten, 2014‐02‐20

Fakta: Ekologisk mjölkproduktion i Jönköpings län 
32 248 ton ekologisk mjölk producerades i Jönköpings län mellan oktober 2012 och september 2013. 
Det motsvarar 13,5 procent av länets totala mjölkproduktion. Rikssnittet ligger på 12,6 procent. Det 
finns totalt 54 ekologiska mjölkföretag i länet – och totalt cirka 4 000 ekologiska kossor. De ekologiska 
mjölkföretagen är i genomsnitt något större än de konventionella. I snitt levererar de 613 ton mjölk per 
år, jämfört med 602 ton per år för de konventionella. 
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Nyheter

Klimathotet förvärras

De allvarliga effekterna av klimatförändringen blir 
allt tydligare och de kommande decennierna 
kommer samhällen och ekosystem att drabbas av 
fler extrema väderhändelser, torka och 
översvämningar. 
Skördarna av vete och majs har redan drabbats 
och värre blir det. För första gången säger nu FN:s 
klimatpanel att klimatförändringen är negativ för 
matproduktionen. Skördarna kommer att fortsätta 
öka men inte lika mycket som om klimatet varit 
stabilt.
– Vi står inför skräcken för minskande skördar i 
några av de grödor som mättar mänskligheten, 
sa IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri när 
Klimatpanelens rapport presenterades i 
Yokohama, Japan.

Förvärrar konflikter
När dom fattigas försörjning drabbas ökar risken 
för social oro, klimatflyktingar och konfliker. Det 
sambandet pekas också ut för första gången av 
FN. Klimatförändringar orsakar inte konflikter, 
men förvärrar dem.
– Klimatförändringarna sätter press på redan 
kända stressfaktorer kring konflikter, till exempel 
fattigdom, hunger, extrema händelser som 
extremt väder, säger Henrik Carlsen, som forskar 
om effekter av stora klimatförändringar på 
Stockholm Environment Institute,SEI.
Nu finns dubbelt så mycket forskning som vid 
förra rapporten för 6 år sedan om det nya klimatets 
effekter. Tydligast syns det i naturen. Exemplen är 
många; djurs och fåglars utbredning har ändrats, 
arktiska miljöer omvandlats, surare och varmare hav 
förstör korallrev och fisktillgång.
– Ekosystemeffekter syns över hela världen, alla 
kontinenter och även havsområdena. Det är alltså 
konstaterat att där finns det en koppling till 
klimatförändringarna, säger Lars Bärring, 
klimatforskare vid SMHI och just hemkommen från 
IPCC:s möte i Japan, där den andra av 

Klimatpanelens tre rapporter slutförhandlats den 
senaste veckan.

Fattiga i fara
Men klimatförändringarnas effekter syns också i 
samhället enligt IPCC. Det går att anpassa sig, men 
inte hur mycket som helst och ökar utsläppen och 
temperaturen mycket, med 4 grader eller mer, så 
kommer effekterna slå hårt säger klimatpanelen.
– Det är helt säkert att det finns en stark koppling 
mellan fattigdom och oförmåga till anpassning, så 
risken finns framförallt i utvecklingsländerna, säger 
Richard Klein, forskare vid SEI och en av 
huvudförfattarna till rapporten.
Klimatpanelens slutsats är ganska enkel; 
klimatförändringarnas effekter redan är här och blir 
värre om utsläppen inte minskar.
– Klimatförändringarna är en realitet. Det 
konstaterade redan arbetsgrupp ett i höstas, men nu 
kan vi också se att klimatförändringens effekter är en 
realitet. Det är det som är det nya i den här 
rapporten, säger Lars Bärring.
– Ingen på den här planeten kommer att vara orörd 
av klimatförändringarnas effekter, säger IPCC:s 
ordförande Rajendra Pachauri.

Reporter Calle Elfström calle.elfstrom@svt.se, 31 
mars 2014
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Nyheter

Små portioner uppmuntrar lokala 
matproducenter att lämna anbud

I Norrköping ska inköpen av närproducerade och 
ekologiska livsmedel till kommunens kök öka. 
Upphandlingscenter delar upp 
livsmedelsupphandlingarna i små "munsbitar" för att 
locka fler lokala producenter att lämna anbud. 

Norrköping vill förbättra råvarorna för den mat som 
lagas i kommunens runt nittio kök. Andelen ekologiska 
livsmedel ska enligt kostpolicyn öka, något som också 
gäller för säsongsanpassade och närproducerade råvaror.  
För nästa år är målet att den mat som serveras till 30 
procent ska vara ekologisk och till 20 procent 
närproducerad. Idag är cirka sju procent närproducerat.

År 2020 ska dessa andelar höjas till 50 procent. 
Tillsammans med Upphandlingscenter har kommunen 
hittat en väg att både kunna uppfylla dessa mål och på 
samma gång hedra de regler som styr offentlig 
upphandling. – Genom att dela upp upphandlingarna kan 
mindre producenter lämna anbud, förklarar Linda Holdaj, 
upphandlare vid Upphandlingscenter som bland annat 
betjänar Norrköping och Linköping.

Nu senast kammade Eklunds Chark hem upphandlingen 
av korv, isterband och fläskkött. Råvarorna uppfyller 
Miljöstyrningsrådets baskrav. Avtalet är värt 800 000 
kronor per år och det gäller i två år, säger Linda Holdaj, 
som berättar att det inte kom in något anbud från de 
stora grossisterna.

Frukt och grönt samt skivat bröd kommer redan från 
lokala leverantörer. En upphandling av färs från 
naturbeteskött är på gång. Linda Holdaj räknar med att 
framöver få göra fler uppdelade 
livsmedelsupphandlingar:  – Om två år inför Norrköpings 
kommun samordnad varudistribution och det kommer 
självklart förenkla för de mindre leverantörerna.

Finns det någon gräns för hur ”fragmenterade” 
livsmedelsupphandlingarna kan bli? – Svårt att säga, men 
det gäller ju att upphandlingarna är tillräckligt stora för 
att vara lönsamma för anbudsgivarna samtidigt som 
beställarna inte får förlora överblicken.
Källa: Upphandlingen, 14‐4‐2014

Vill ha kommunala köttdjur 
Köttproduktion i kommunal regi och enbart 
ekologisk mat till skolbarn och äldre senast 2023.
Det är förslag som Miljöpartiet i Ludvika 
motionerar om till kommunfullmäktige.

Relaterat
Miljöpartiets Lotta Wedman och Åsa Wikberg 
upplyser om att både Borlänge och Rättviks 
kommuner sedan många år tillbaka har egen 
köttproduktion och att Leksand, Mora, Gagnef, 
Orsa och Älvdalen är på gång.

Wedman och Wikberg anser att en kommunal 
köttproduktion innebär en garanti för att köttet 
kommer från djur som skötts på ett bra sätt, att 
det gynnar den biologiska mångfalden och att 
betande djur håller landskapet öppet. Dessutom 
kan det ge jobb och de unga får kontakt med 
lantbruk.

När det gäller det långsiktiga målet att servera 
enbart ekologisk mat i kommunen anser Lotta 
Wedman i en motion att ett steg på vägen är att 
snarast möjligt servera enbart ekologisk potatis.
"Potatis är en av de grödor, där man använder 
mest besprutning", skriver Wedman.
Hon hoppas att Ludvika återigen ska bli en 
kommun att räkna med när det gäller att servera 
ekologisk mat och följa Malmös, Lunds och 
Uppsalas mål om 100 procent ekologisk mat 
2023.
Källa: Torbjörn Svensson, dt.se, 10 april 2014

Bild???
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Nyheter

Uppsalas första KRAV‐certifierade 
förskola 

På Solskenets förskola i Uppsala lagar man 
dagligen mat till cirka 200 barn. Att KRAV‐
certifiera köket var en självklarhet för personalen.
– Vi värnar om barnens hälsa och om vår miljö 
och har därför jobbat med ekologiska och KRAV‐
märkta råvaror länge. Genom KRAV‐certifieringen 
blir det nu lättare för oss att synliggöra vårt 
arbete utåt, för föräldrar och barn, säger Malin 
Carlsson på Solskenets förskola.
Solskenets förskola köper in minst 25 procent 
KRAV‐godkända råvaror, vilket innebär att 
förskolan idag har ett KRAV‐märke.

– Vi började köpa KRAV‐märkta och ekologiska 
livsmedel för flera år sedan. Först mjölk, bananer 
och kaffe, sedan har vi ökat andelen ekologiskt 
successivt. Vårt mål är att fortsätta öka och att nå 
50 procent KRAV‐godkända produkter redan 
under 2014, säger Malin Carlsson.
En KRAV‐certifiering innebär att mängden och 
typen av råvaror kontrolleras av ett oberoende 
certifieringsföretag, så kallad 
tredjepartscertifiering.
Källa: Webfinanser, 11 april 2014

Att en förskola eller skola är KRAV‐märkt 
innebär att köken köper in KRAV‐godkända 
livsmedel. Ju större andel som är KRAV‐
godkända, desto fler KRAV‐märken:

Ett märke = 25 % KRAV‐godkända produkter 
eller 15 KRAV‐godkända livsmedel

Två märken = minst 50 % KRAV‐godkända 
produkter

Tre märken = minst 90 % KRAV‐godkända 
produkter

Diplomdagen 2014 i Lund

I Lund pågår sedan 2003 EMIL‐projektet, Ekologisk Mat I Lund. EMIL arbetar med att öka de ekologiska 
inköpen i kommunen. EMILs Diplomdag 2014 blev en riktigt trevlig tillställning. Ekokocken Rune Kalf‐
Hansen bjöd på matlagning på scen och förde intressanta diskussioner med Håkan Olsson från Byskolan, 
Gertrud Sonesson kostchef, Marianne Larsen Charalabidou från S:t Hansgården och Lars Bergwall, 
ordförande i kommunstyrelsens miljö‐ och hälsoutskott.

Diplom delades ut till de som köpt in Fairtrade‐produkter och till de som köpt in över 40 % ekologiskt 
under 2013. Nytt för i år var kategorin Årets raket, det tillagningskök som ökat sina ekologiska inköp 
mest under det gångna året. Priset gick i år till förskolan Fornborgen som ökat från 56 % 2012 till hela 79 
% 2013. Stort grattis Fornborgen!
Källa: EMILS nyhetsbrev, april 2014
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Regler och förordningar

Regelförslag och handlingsplan för 
eko i EU

EU‐kommissionen aviserar en ny handlingsplan som 
ska förstärka ekoforskning och öka informationen till 
EU:s medborgare om ekologisk produktion. Dessutom 
är man på gång att revidera reglerna som gäller för 
EU‐ekologiskt. EU‐kommissionens förslag till regelför‐
ändringar för ekologisk produktion inom EU kom i sista 
veckan av mars 2014. De övergripande syftena med 
förslaget är att förstärka konsumenters och 
producenters företroende för ekologisk produktion, 
samt göra det enklare för dem som ska ställa om till 
ekologisk produktion. Förslaget innehåller många delar, 
bland annat vill EU‐kommissionen: Stärka och 
harmonisera regelverken och göra kontrollerna 
riskbaserade. Göra det lättare för små producenter 
genom att utveckla ett system för gruppcertifiering 
Förenkla regelverket och minska den administrativa 
kostnaden för producenterna samt att öka 
transparensen 

Ny handlingsplan för ekologisk produktion
EU‐kommissionen har även antagit en handlingsplan för 
ekologisk produktion fram till 2020. Inom EU har 

arealen som används för ekologisk produktion under 
perioden 2000–2012 vuxit med knappt 7 procent per år 
och utgör idag 5,4 procent av jordbruksmarken inom 
EU. Den ökande produktionen och en 
opinionsundersökning med 45 000 EU‐medborgare 
angående ekologisk produktion 2013 gör att 
kommissionen anser att det behövs en ny 
handlingsplan. Viktiga delar är att öka informationen till 
EUs medborgare, samt att stärka forskning och 
innovation inom den ekologiska sektorn.
Källa: SLU, 9 april 2014

Mjölkbranschen lämnar gmo‐policy

Mejeri‐ och husdjursföretagen lämnar branschpolicyn kring GMO‐fritt foder. Samtidigt väljer Arla att 
fortsätta säga nej till GMO i fodret.
GMO‐policy: Mjölkdelegationen beslutade i september förra året att policyn kring gmo‐fritt foder skulle 
ligga kvar oförändrad, men att den ska ses över årligen. I december beslutades att LRF:s 
riksförbundsstyrelse tillsammans med branscherna ska ta fram ett förslag för hantering av gmo och gmo‐
fritt foder.
Egen policy: Enligt Pleijert kan varje medlemsföretag fritt införa en egen policy för gmo‐fritt.
Arla meddelar samtidigt att de fortsätter att inte tillåta gmo i fodret till svenska mjölkkor.
De svenska Arlabönderna får även i fortsättningen ekonomiskt tillägg för att de bara använder gmo‐fritt 
foder till korna.
Vill ha gmo‐fritt: ‐ Det är naturligt att varje mejeriföretag självt får besluta hur de vill göra och Arlas 
bedömning är att vi även fortsättningsvis ska ha en position om GMO‐fritt foder till svenska kor. Sverige är 
en mycket viktigt marknad för koncernen och vi tror att detta i nuläget är bra för Arlas varumärke och vår 
affär, säger Henri de Sauvage, vd för Arla i Sverige, i ett uttalande.
I januari tog danska branschorganisationen Dansk slagtefjerkræ bort sitt krav på gmo‐fritt foder.
Källa: Lantbrukets affärstidning, 14 april 2014
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Debatt

Istället för jordbrukspolitik

Lyssnar man på vissa politiker är det lätt att tro att det 
största hotet just nu mot svenskt jordbruks framtid är 
de bönder som har valt att odla ekologiskt. Det handlar 
om cirka 15‐20 procent av bondekåren, en inte helt 
försumbar skara alltså, som har valt att bland annat 
inte använda konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel på hela eller delar av sin gård. Det 
är dessa människor som inte bara håller på att skjuta 
svenskt lantbruk i sank utan som också är orsaken till 
världssvälten.
Ett löjeväckande resonemang? Javisst, men tyvärr inget 
att skratta åt, för vad dessa politiker ägnar sig åt kan 
inte sägas vara något annat än Krösa‐Maja‐politik, ni 
vet tanten i Emil i Lönneberga som gärna skrämmer 
skiten ur barnen med berättelser om mylingar, “tyfis” 
och annat hittepå. I höstas var det centerpolitikern 
Staffan Danielsson som la ut en massiv bombmatta av 
debattartiklar mot ekojordbruk och nyligen gick Marit 
Paulsen (fp ut i en debattartikel och anklagade 
ekojordbruket för att inte kunna föda en växande 
global befolkning. Det var nästan exakt samma budskap 
som hon vevade inför valet till EU‐parlamentet 2009.
Svenskt och europeiskt lantbruk står inför en rad 
allvarliga hot inför framtiden, men ett av dem är inte 
att delar av bondekåren har valt att odla ekologiskt. 
Det här är givetvis inget annat än en dimridå, ett sätt 
att flytta strålkastaren från sin egen inkompetens när 
det gäller att bedriva aktiv lantbrukspolitik. Men låt oss 
titta på argumentet – “att föda världen”. Vem ska 
egentligen göra det? Ska vi sätta upp ett beting för 
varje lantbruk att det ska produceras ett visst antal ton 
mat per gård eller hektar? Och i så fall, ska vi 
bestämma i femårsplaner vilken mat som ska odlas för 
att kunna föda så många mäninskor som möjligt? Mer 
kålrötter men betydligt mindre biff? Och hur ser vi 
egentligen på matlkornsodlarna och veteodlarna för 

brännvinsdestillering? Nog för att de producerar 
råvaror till lust och nöje, men de bidrar ju inte direkt till 
matförsörjningen för befolkningen i Afrika söder om 
Sahara.
Jag tror viserligen att det är nödvändigt att börja 
diskutera hur vår matproduktion och konsumtion ska 

se ut framöver, men jag ser inte att några av dessa

politiker som ständigt attackerar ekologiskt lantbruk, 
har lyft minsta finger för en sådan politik. Inte ens när 
det gäller att bromsa nedläggningen av åkermark i 
Europa och Sverige (förra året försvann ytterligare 8 
000 hektar åker i Sverige) förs någon aktiv politik. 
Ömmandet om världens hungriga används enbart som 
ett slagträ, inte för att arbeta för en mer rättvis värld.
Frågan är hur länge detta hackande kan fortgå, för det 
som inte riktigt kritikerna verkar inse, det är att skaran 
ekoproducenter blir allt större, inte minst för att det 
ofta är ett mer lönsamt sätt att bedriva jordbruk. Och 
jag misstänker att de börjar bli rätt trötta på att 
kritiseras av världsfrånvända politiker. För varje 
lantbrukare vet att det i första hand handlar om att få 
sin egen produktion lönsam, “föda världen” är ett ädelt 
mål, men det är inget som betalar räkningarna. Nu ökar 
efterfrågan av ekologisk mat mat återigen, vilket ger 
affärsmöjligheter för fler företag. En ökad ekologisk 
efterfrågan är givetvis inte så stor att den räddar hela 
det svenska jordbruket, men varje bonde, varje gård 
och varje åker som fortfarande kan brukas, är en seger. 
Det borde alla politiker som befattar sig med frågan 
också inse.
Man kan givetvis inte kräva att politiker ska vara mer 
intelligenta än den genomsnittliga befolkningen, men 
man kan i alla fall begära att det inte ska förhålla sig 
tvärtom.

Ann‐Helen Meyer von Bremens blogg Hungry and 
Angry
http://www.hungryandangry.se/2014/03/istallet‐for‐
jordbrukspolitik/
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Kurser och informationsmaterial

Säsongsguider för ”Frukt & Grönsaker” och ”Fisk”.

Att frukt och grönt har säsonger då de är som allra bäst vet väl de 
flesta men visste du att även fisk och skaldjur har säsonger då de 
är som godast och bäst att äta? EkoMatCentrum har med hjälp 
från bl.a. Svensk Fisk tagit fram en säsongsguide för just Fisk och 
Skaldjur. Den dekorativa guiden kan sättas på kylskåpsdörren. 
Även Frukt & Grönt guiden är ny och kan beställas direkt från vår 
hemsida. Mejla  oss på info@ekomatcentrum.se för prisuppgifter 
eller beställ direkt på; 
http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm

Grönsaksmemory

Vi har tagit fram ett memoryspel
med färgstarka fotografier på frukt 
och grönsaker. Spelet levereras i en 
ask som innehåller två varianter av 
spelet med olika svårighetsgrader. 
Varje spel består av 25 olika par. 
Spel 1 är den lättare varianten och 
har bild och ord på varje par. Spel 
två syns på bilden och där paras bild 
och ord ihop. Spelet riktar sig 
främst till barn i förskolan och 
lågstadieelever och fungerar som 
ett utmärkt komplement till 
läsundervisningen. Priset på spelen 
är 50 kr exkl moms och porto. 
Spelet kan beställas på 
info@ekomatcentrum.se.

Nya kurser för skola, förskola och 
storkök!
Jordbruksverket och Naturvårdsverket 
beviljar fortsatt stöd till;

Klimatsmarta matvanor i skola och 
förskola
Klimatsmart  mat innebär mer grönt på 
tallriken. Kanske en vegetarisk dag på 
matsedeln. Med klimatsmarta matvanor vill vi 
inspirera till ökad grönsakskonsumtion  hos 
barn och vuxna. 
• Hur man får barnen att välja grönsaker om 

de själva får bestämma.
• Inspirerande pedagogik
• Inspirerande vegetarisk matlagning

Hållbar mat i offentlig sektor
EkoMatCentrum erbjuder ett brett 
kursprogram på temat ”Hållbar mat i offentlig 
sektor”. Vi ökar kunskapen om ekologiskt och 
hur man får ekonomi i ökade ekologiska inköp.
• Vad är klimatsmart mat?
• Varför ekologiskt?
• Hur får man ekonomi i ekologiska inköp?
• Inspirerande  vegetarisk matlagning
• Minskat svinn  ger bättre ekonomi 
• Ekomatsedeln – kostdataprogram med 

ekologi i fokus.

Föreläsningar på temat Klimatsmart 
mat för:
• Personal i offentliga storkök
• Hemkunskapslärare och annan 

pedogogisk personal i skolan
• Politiker och tjänstemän i offentlig 

sektor

Priser från  5 000 kr för en halvdags kurs.

Vi kommer naturligtvis till er och håller 
kurserna, eftersom det är klimatsmartast!

Information och anmälan
http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm  12


