
*Ekologisk grisuppfödning och populära

ekogrönsaker, läs mer på s.3.

*Nya studier om skillnaden mellan ekologiskt

och oekologiskt samt hur vår diet är en

"tickande bomb", läs på s. 6.

*Läs det senaste om förslaget kring nya EU-

regler på s. 7.

*Senaste nytt om ekokrogar på s. 8.

*Allt fler uppger sig vilja köpa ekologiskt och

närproducerat, samtidigt som importen är

högre än någonsin, läs mer på s. 9-10.

Hälsningar från Mimi, Monika & Eva

Ekogalan 2015
Ekoweb bjuder in ti l l
marknadssemniarium och galakväll på
Grand Hôtel i Stockholm. Där
presenteras statistik och prognoser för
den ekologiska livsmedelskedjan.
Ekomatcentrum berättar om
utvecklingen av eko inom offentl ig sektor
och marknadsaktörer berätta om sina
satsningar och dessutom delas priser ut
på Ekogalan.
Tid: 201 5-01 -29
Ort: Stockholm
Lokal: Grand Hôtel
Arrangör: Ekoweb
Mer info: http: //www.ekoweb.nu/?p=1 0884

Ekomatcentrum Nyhetsbrev nr 1 201 5. Av Monika Marcolin

Global Eating Disorder
Gunnar Rundgren håller ett seminarium
utifrån innehållet i sin nya bok där han
krossar myten om konsumentens fria val
när det gäl ler mat. Den industriel la
maten och matproduktionen har gett oss
bil l ig mat ti l l ett högt pris.
Lunchseminarium med efterföl jande
diskussion.
Tid: 201 5-01 -29 kl 1 2-1 5
Lokal: Aulan, Undervisningshuset,
Ultuna, SLU Uppsala
Arrangör: Framtidens lantbruk och
EPOK – Centrum för ekologisk
produktion och konsumtion.
Mer info och anmälan:

http: //www.slu.se/Documents/externwebben/cent

rumbildningar-

projekt/epok/fa_lunchsem_1 501 29.pdf

Missa inte chansen att boka in föreläsningen:
Klimatsmarta Matvanor för barn i förskola eller
skola. Föreläsningen handlar om vad som
påverkar våra matvanor och hur de kan förändras.
Den vänder sig främst ti l l pedagoger inom
förskola och skola, men givetvis även ti l l annan
kökspersonal och föräldrar. Bokas föreläsningen
senast den 1 5 mars 201 5 är priset endast 5 000
kr. Antalet deltagare är obegränsat och priset
inkluderar ev resor och övernattningar för
kursledaren. Föreläsningen tar 1 ,5 tim, men vi
kan även väva in praktiska tips och utöka tiden ti l l
ca 2,5 tim, al lt beroende på era önskemål.
Kontakta oss för att boka in en tid!
info@ekomatcentrum.se
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Allt större intresse för ekologisk
kyckling

Produktionen har gått från supernisch till
att mer närma sig den breda massan.
–Vi har håll it på i 1 5 år. Men det är de
senaste 1 8-24 månaderna som marknaden
totalt har exploderat. Vi har svårt att mätta
marknaden och söker nya uppfödare, säger
Christian Gylche, vd Bosarpkyckling.

– Bosarpkyckling är fortfarande de enda som
föder upp ekologisk kyckling i Sverige. Det
finns ingen manual för att föda upp ekologisk
kyckling. Det handlar egentl igen bara om ett
gott djuröga och intresse, säger Christian.

Ekologisk kyckling står för under en procent
av marknaden. Jämfört med ekologiska
värphöns som står för 1 5 procent. Det är
därför det finns begränsad kunskap,
forskning och information om uppfödningen.

Totalt har Bosarpskyckling fem uppfödare i
Skåne och Västergötland. I Västergötland
har uppfödarna fasta hus med plats för 4800
kycklingar. Famil jen Rasmusson har i
dagsläget mobila stal lar. De fasta stal larna
är en större investering, men mer lättarbetat.

NY RAS
Totalt föder de upp 4 800 kycklingar per
omgång. Djuren är fördelade på fyra mobila
hus, med 1 1 00 i varje vi lket uppfyl ler KRAVs
regler om 20 kilo per kvadratmeter. – Vi strör
med ny halm varje dag och kycklingarna har
ti l lgång ti l l sandbad och grovfoder. De får ett

välbalanserat foder och har god
sysselsättning både i stal let och utomhus.
Djur som mår bra hackar inte på varandra, i
flockar med slaktkycklingar som ju inte hinner
bl i könsmogna före slakt är det hel ler inget
problem med hierarki, säger Johanna.

Den ras som man använder kallas för ROSS
och är samma som används i konventionel l
uppfödning. Men mer anpassade raser är på
gång. Under första kvartalet av 201 5 ska man
börja testa ROSS rowan Ranger som är en
långsamtväxande kycklingras.

Fodret ti l l djuren är anpassat för att de inte
ska växa för fort. Hitti l ls har det inte varit
något problem då kycklingarna dessutom är
ute och rör sig i växlande klimat vi lket ökar
förbränningen. – Djuren är större på
butikshyl lan, i och med att de vuxit längre. Jag
hade en bild av att kycklingarna skulle vara
tunga och otympliga på slutet, men djuren är
aktiva och rörl iga in i det sista. Jag blev
positivt överraskad, säger Johanna.

Ett argument som funnits mot att föda upp
kyckling ekologiskt, har varit en ökat
smittorisk när djuren går ute. – I början sa
folk ”Det kommer aldrig att fungera för djuren
kommer att få salmonella”. Men det har gått
väldigt bra, säger Christian. På Bosarps gård
har man inga stora problem med Coccidios
trots att djuren inte får förebyggande medicin i
fodret som i konventionel l uppfödning.
Källa: Jordbruksaktuel lt

http: //www. ja.se/?p=45734&pt=1 05&m=3433

Bosarps Gård.

Foto: Johanna Rasmusson
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Trivs med det ekologiska

Intresset för det ekologiska gjorde att Anders
och Annika Nilsson på satsade på ekologisk
odling samt att föda upp grisar på ekologisk
väg på Soll iden Gård utanför Odensvi.
– Första året hade vi 1 5 grisar för uppfödning.
Nu har vi 300 grisar om året, berättar Annika
Nilsson.

Gården har flera stora fält där det finns gott
om plats för grisarna att kunna böka runt. I
den senaste kul len finns det 27 kultingar som
två suggor har ful lt upp med att föda upp
under minst åtta veckor.

– Krav har som regel att grisarna ska gå ute
från maj ti l l oktober samt att de ska kunna
böka och beta gräs utomhus. Även övrig tid
under året ska de kunna gå ute.

Den ekologiska grisen är totalt sett friskare
med färre luftvägssjukdomar, bölder och
beteendestörningar. Eftersom gården är
kravmärkt får man inte ti l lsätta soja i fodret
som grisarna äter och det är fodret som är
den dyraste utgiften för en bonde.

Förutom köttproduktion så har Soll iden en
gedigen odling av ekologiska grönsaker. – Vi
har ett blandat sortiment som är ganska brett.
Vi odlar potatis, rödbetor, gurka, mangold och
ärtor bland annat, säger Annika. – Det krävs
att stå på flera ben för att för att få
verksamheten att gå runt, säger Anders
Nilsson.

Succé för ekogrönsaker

Hans rödbetor är eftertraktade både inom
restaurang och bland konsumenter. Enligt
grossisten, Bondens Skafferi, tar betorna slut
så fort de har kommit in i lager. Genom att
undvika mellanhänder och själv stå för den
större delen av försäl jningen drygas
marginalerna ut. Han går under namnet Berti l i
Bästekil le, lantbrukaren som sedan 1 998 har
odlat grönsaker på ekologiskt vis. Han började
redan då att säl ja dem i sin l i l la gårdsbutik i
Bästekil le.

– Omsättningen i gårdsbutiken har
flerdubblats sedan vi startade. Men även i år
känns det att intresset är större än förra året,
kanske beror det på att vi numera även
marknadsför oss på Facebook, säger Berti l .

Al la Berti ls grönsaker är KRAV-godkända, han
gödslar med kogödsel från de egna
ekologiska Charolaisdjuren, de grödor som
kräver l ite extra näring får dessutom saften
som blir över, när de gör ekologisk stärkelse,
på stärkelsefabriken i Kristianstad.

– Det bästa med att odla grönsaker ekologiskt
är den kvalitén man får fram, och det får vi ju
bekräftat av de som köper, säger Berti ls son,
David, som i ett senare skede ska ta över
gården.

– Dessutom är det ju rol igt att veta att man har
kunskapen att odla fram fina grejer utan att
behöva använda sig av kemikalier, fyl ler Berti l
i och fortsätter: – Det sämsta är definitivt
ogräshackning, säger han med ett skratt.

Varför valde ni att satsa på ekologisk odling?
– I grunden är det ett intresse. Sedan är det
spännande att odla eget. Det är vårt sätt att
tänka och vi tycker inte om sprutmedel på
grönsaker. Vi har varit med i Krav sedan
1 996, svarar Annika.
Källa: vt.se http: //www.vt.se/nyheter/trivs-med-det-
ekologiska-782721 4.aspx

Glada grisar, Solliden gård. Foto Karin Hertz
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Antalet unga bönder ökar

De senaste fyra åren har antalet
jordbruksföretag som startats av unga ökat
med nästan 40 procent. En av
förklaringarna är det ökande intresset för
ekologisk odling.
Jordbruksnäringen är en tuff bransch där
det är svårt att få lönsamhet och flera olika
arbetsuppgifter inom oliks områden krävs.
Det finns ett stort behov av föryngring enligt
LRF. Nu har sedan 4 år ti l lbaka antalet
nystartade företag inom jordbruket ökat
bland unga upp ti l l 30 år. En anledning
tycks vara intresset för mil jö och ekologiskt
odl ing. Många vil l verka i en mil jö som är
utvecklande och djupt meningsful l . Den
gröna näringen är en sådan meningsful l
sysselsättning enligt LRF.
Källa: http: //www.tv4.se/nyheterna/kl ipp/al lt-fler-

yngre-bl ir-bönder-2995234

Allt större intresse för närodlat
och ekologiskt

Svenskarnas intresse för att köpa närodlad
och ekologisk mat ökar. Det visar
Jordbruksverkets undersökning om våra
matvanor. Mätningen har nu gjorts för
fjärde året i rad via en webbpanel där drygt
2 000 svarat. Under de åren har fler bl ivit
benägna att betala mer för svenska
råvaror, och fler säger att de handlar
närproducerat och ekologiskt.

- Vi tror att trenden kommer fortsätta, och
det beror på att man i handeln ser att
inköpen av certifierade, märkta och
ekologiska produkter ökar, säger Elisabet
Bjelke, kommunikatör på Jordbruksverket,
ti l l SR Ekot.
Källa: Hallands Nyheter

http: //hn.se/nyheter/sverige/1 .3543906-al lt-fler-

handlar-narodlat

Förutom den egna försäl jningen, levererar
Berti l ti l l Bondens Skafferi, Kiviks hotel l och
några skolor och dagis i trakten. Berti l odlar
även lök, sal lad, kryddor, potatis, raps och
vete. Den lokala restaurangen på Kiviks
hotel l har varit uppe hos Berti l med en lista
på önskemål om grödor, så i år är mycket
nytt.

– Det ska nog gå, vi får se hur det bl ir. Men
de ser ju ut att trivas nu i al la fal l , säger
Berti l om Kronärtskockorna. Även koriander
har han börja odla på gården, men varken
David el ler Berti l är direkt förtjusta i
kryddväxten. – Det smakar inte gott, men
det är ju tydl igen trendigt. Just nu är de
dessutom vackra, när de står i blom.
Källa: Jordbruksaktuel lt

Variationsrika rotsaker. Foto:Katarina Johnsson

Vad händer på Fastfood &
Café/RestaurangEXPO ?

Det senaste inom restaurang och fastfood
presenteras. Hela 300 utstäl lande företag och
en mängd intressanta föreläsare, däribland
Marcus Samuelsson, Birgitta Rasmusson, Ulf
Wägner, Ponthus Fritjof OCH
EkoMatCentrum.

Onsdag 28 januari kl 1 4.30

Ekologiskt på menyn - en studie av Sveriges

bästa restauranger

Är ekologiska livsmedel en fördel för
restaurangens image och varumärk? Vad
prioriteras av restaurangen: ekologiskt,
närproducerat, hälsosamt eller kvalitet?
Ekomatcentrum har intervjuat ett antal av
Sveriges bästa restauranger och berättar här
om sitt resultat.
Mimi Dekker och Eva Fröman

Det är gratis entré – plocka ut entrékortet
direkt från hemsidan.
http: //www.easyfairs.com. Tid och plats:
Kistamässan den 27-28 januari.



Forskning

4

5

Mindre skördeskillnad än befarat

Enligt en nypublicerad studie skil jer det
mindre än man tidigare trott i skördarnas
storlek mellan ekologisk och konventionel l
produktion. Studien pekar också på
potentialer att med metoder som ökar
mångfalden i odl ingen ytterl igare öka de
ekologiska skördarna. Ett tre gånger större
datamaterial har använts jämfört med tidigare
l iknande studier.

Studien, som publicerats i ”The Royal Society
Proceedings B”, har kommit fram ti l l en
genomsnittl ig skördeskil lnad mellan ekologisk
och konventionel l odl ing på drygt 1 9 procent,
vi lket är betydl igt mindre skil lnad än vad
tidigare studier pekat på. Två metoder pekas
ut som det verkl igt avgörande för att minska
skil lnaderna: samodling och växtföl jder kan
reducera glappet betydl igt när de ti l lämpas i
ekologiska odlingssystem.

– Vår studie föreslår lämpliga investeringar i
agroekologisk forskning för att förbättra
ekologiska driftsmetoder och för förädl ing av
sorter som passar i ekologiska system. På så
sätt kan skördeskil lnaderna minskas, el ler för
vissa regioner och grödor ti l l och med
elimineras helt, säger studiens ledare Lauren
Ponisio i dagens ”The Independent”.
Källa: SLU http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-

projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-

konsumtion/nyheter

Vår diet är en tickande bomb

Diabetes, fetma – och en jätteökning av
växthusgaser. De västerländska matvanorna
hotar både hälsan och mil jön, enl igt en ny
studie. – Det vi äter har l ika stor betydelse för
mil jön som vilken bil vi kör, säger professorn
David Tilman.

Mindre färska frukter och grönsaker. Mer kött,
socker och fett. Kosthål lningen som länge varit
vanl ig i väst sprids nu över världen, i takt med
den ökande urbaniseringen.
Men matvanorna i de rika länderna är ett
al lvarl igt hot mot både hälsan och mil jön. Det
larmet kommer från amerikanska forskare som
studerat hur människors kosthål lning utvecklats
i världens 1 00 folkrikaste länder mellan 1 961
och 2009.

I sin studie, som presenteras i den
välrenommerade tidsskriften Nature, hävdar
forskarna att konsumtionen av frukt och grönt
kommer att fortsätta minska samtidigt som
köttätandet väntas öka. Konsekvensen av det
bl ir en sämre mil jö och en fetare befolkning där
cancer och diabetes typ två blir vanl igare.
Forskarna beskriver den västerländska dieten
som en tickande jättebomb.

– Om trenden fortsätter kommer vi år 2050
vara 30 procent fler på jorden, men utsläppen
av växthusgaser från matindustrin kommer öka
med 80 procent, säger David Tilman, professor
vid universitetet i Minnesota och en av
forskarna bakom studien, ti l l SVT.

Men det går att väl ja mat som är bättre både
för dig och för planeten. Genom att dra ner på
köttet och lägga mer grönt på tal lriken minskas
både risken att drabbas av cancer och
utsläppen av växthusgaser från matindustrin.
Professor David Til lman har några konkreta råd
ti l l den som vil l äta bättre och mer klimatsmart.
– Ät rätt mängd kalorier, åtta ti l l tio portioner
frukt och grönt om dagen, undvik rött kött och
mat rik på stärkelse och processade
kolhydrater, säger han ti l l SVT.
Källa: Aftonbladet

http: //www.aftonbladet.se/nyheter/article1 9852976.ab
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Kritik får EU att backa

De hårt kritiserade EUförslaget om
skärpta regler för ekoproducerade
livsmedel har stött på patrull. En majoritet
av EU-länderna vil l förhindra att flera av de
mest ifrågasatta ändringarna blir verkl ighet.

I Sverige har EU-kommissionens ursprungliga
förslag ti l l ny förordning utlöst en storm av
protester. Bland annat har KRAV varnat för att
förslaget skul le slå ut en stor del av den
svenska ekologiska produktionen och
sannolikt marginal isera den ekologiska
produktionen i EU ti l l en l iten nisch.

Sverige ingick också i den majoritet
medlemsländer som i slöt upp bakom en
kompromiss som EUs ordförandeland Ital ien
lade fram för den EU-kommitté där höga
tjänstemän förbereder det beslut om
ekoreglerna som ska fattas av
jordbruksministrarna.

I de delar i EU-kommissionens förslag som
fått skarp kritik finns det skärpta kravet att
hela produktionskedjan bakom en ekologisk
vara måste vara helt ekologisk. I tal ien vil l
istäl let göra undantag så det i vissa fal l ska
kunna vara möjl igt för ekologiska bönder att
använda sig av icke-ekologiskt utsäde och
foder samt konventionel la avelsdjur.

Den 1 5 december behandlades förslaget om
nya EU-regler för ekologisk produktion i
europeiska rådet. Ordförandelandet I tal ien
hade tagit fram en kompromisstext där de
mest kritiserade regelförslagen hade ändrats.
Men kompromisstexten godtogs inte av rådet.
Källa:http: //www. lantbruk.com/lantbruk

Källa:http: //www.slu.se/sv

BERAS International – med fokus på
hållbar mat

I mitten av november bildades BERAS
International, det är en ny organisation i
Södertäl je kommun som ska arbeta för en mer
hållbar matproduktion. De kommer att arbeta
med forskning, utbi ldning, utveckling och
implementering kring koncept som rör hållbar
mat.
BERAS International kommer främst att
vidareutveckla och sprida konceptet
"Östersjövänlig mat" (Diet for a Green Planet).
Källa: SLU-EPOK http://www.slu.se

Presentationer från Ekomatsligan
finns på hemsidan

Presentationerna från seminariet på
Ekomatsl igan 1 3 oktober har varit
efterfrågade. Temat var "Klimatsmarta
matvanor med alternativa proteiner". Nu finns
de på vår hemsida, ni hittar dem via länken:
http: //www.ekomatcentrum.se/formedlemmar.htm

Framgång för butiksinventering

Butiksinventeringarna som Ekomatcentrum
genomfört under 201 4 i Sigtuna kommun visar
på positiva resultat. Det har skett en
häpnadsväckande ökning av antalet
ekologiska produkter. Där Coop Extra l igger i
topp, föl jt av ICA Maxi. Totalt har de
inventerade antalet ekoprodukter ökat med
hela 80 % mellan mars och december.
Samtl iga butiker har ökat andelen
ekoprodukter under samma period. En klart
förbättrad skyltning av ekologiska varor har
skett framföral lt hos ICA Maxi och även hos
Coop. Ekomatcentrum går nu vidare med att
utse vinnare för bästa butik med störst andel
eko i förhål lande ti l l totalt antal produkter samt
den butik som gjort den procentuel lt största
ökningen. /Monika Marcolin
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Ekopionjär KRAV-märker på högsta
nivån

Solberga Restaurang ligger på Solberga
Gård på Öland, ett lantbruk som var en av
pionjärerna inom KRAV-märkt produktion.
Restaurangen har länge serverat ekologisk
mat och nu har man satsat på en KRAV-
märkning på högsta nivå.

Solberga Restaurang är en
sommarrestaurang som serverar egenodlade
grönsaker och kött från gården samt
närproducerad från andra KRAV-märkta
gårdar. Att al lt är ekologiskt är en självklarhet
och menyn varierar efter dagens skörd.
Claudio Paez är kock och driver restaurangen,
men jobbar även med odlingen på gården.
Han beskriver Solberga Gård som en
ekologisk oas;

– Solberga har al ltid haft ett ekologiskt tänk.
Restaurangen har tidigare varit KRAV-märkt i
det äldre systemet. Nu var det dags att gå
med i det nya. För mig l igger det varmt om
hjärtat att laga mat på ekoråvaror och att
hämta egna från gården. Plocka, tvätta och
ti l laga, det ger mycket bättre smak och känns
så rätt.

Restauranger kan KRAV-certifieras med ett,
två eller tre KRAV-märken. Ju mer ekologiska
råvaror desto fler märken:
Ett märke = 25 % mil jömärkta produkter el ler
1 5 mil jömärkta produkter. Två märken = minst
50 % mil jömärkta produkter. Tre märken =
minst 90 % mil jömärkta produkter!

Idag finns cirka 800 KRAV-certifierade
restauranger i Sverige. – Antal KRAV-märken
är minst l ika viktigt som antalet stjärnor på en
restaurang. Vi hoppas att det ska underlätta
för al la som vil l äta på en restaurang som
bidrar ti l l en hållbar gastronomi, säger Johan
Cejie, Försäl jningschef KRAV.

Solberga Restaurang har funnits sedan 2008.
– Utöver restaurang så har Solberga Gård
även ett vandrarhem som serverar KRAV-
märkt frukost. Vi bedriver öppen-gård

verksamhet, har en sparrisodl ing och egna
höns. Vi satsar på att bl i självförsörjande ful lt
ut med ekologiska råvaror.
Källa:Webfinanser http: //www.webfinanser.com/nyheter

Restauranginventering av eko och
rättvisemärkt

Ekomatcentrum har ti l lsammans med
Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden
genomfört en inventering av Sigtuna kommuns
restauranger och kaféer. Detta för att ta reda
på hur det ser ut med ekologiskt och
rättvisemärkt hos den privata
restaurangsektorn. Syftet var att informera om
mil jömärkningar, inspirera ti l l ökad användning
av ekologiska livsmedel och öka andelen
KRAV-certifierade restauranger. Vidare att få
fram ett underlag för mil jövänligare, etiska val
för restauranggäster.

Resultatet hitti l ls visar på behov av information
kring mil jömärkning, ett ökat intresse för
ekologiska produkter och KRAV-certifiering
samt betydelsen av stöd och uppmuntran för
ökad användning av mil jömärkta och Fairtrade-
märkta l ivsemedel och drycker.

De bästa krogarna på ekologiskt i Sigtuna
kommun listas här (i bokstavsordning):
1909 Sigtuna stads hotell

32 Rum & kök

Broby Gård

Herresta lada

Hotell Anstalten

Hotell Kristina (KRAV)

IFL Kämpasten

Sigtuna folkhögskola

Sigtunahöjden konferens & hotell

Sigtunastiftelsen

Stora Brännbo

Quality Airport Hotel Arlanda (KRAV)

Inventeringen ska kompletteras med
restauranger och kaféer på Arlanda.
Föreningarna vil l i nästa steg sprida
information om resultatet samt ha ett
evenemang med diplomering och aktiviteter
ti l lsammans med kommunen. /Monika Marcolin
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Vi äter allt mer importerat

Vårt beroende av importerad mat har ökat
kraftigt.– Vi har aldrig ätit så mycket
fjärrproducerad mat som nu, säger Harald
Svensson på Jordbruksverket.

Mikrobryggerier, skördemarknader och
smörkärning i vanl iga lägenhetskök. Vurmen för
det småskaliga och närproducerade bara
fortsätter, och går hand i hand med intresset för
smaker, hål lbarhet och hälsa. Gårdsbutiker är
”det nya normala”, trumpetar PR-byrån United
Minds i en analys av framtidens mattrender och
vi har vant oss vid rubriker som ”Mycket viktigt
att gotländsk mat uppmärksammas” (Gotlands
Allehanda 29/9). Samtidigt visar hårda fakta
från Jordbruksverket att den stora,
övergripande utvecklingen går åt rakt motsatt
hål l . Sveriges beroende av importerade
livsmedel är rekordstort och växande.

Sedan 1 996 – året efter EU-inträdet med
öppnare gränser, bi l l igare transporter och
hårdare konkurrens – har Sveriges import av
jordbruksprodukter nästan fördubblats från 4,6
mil joner ton ti l l 7,2 mil joner ton 201 3. Hälften av
allt svenskarna äter kommer i dag från andra
länder, mot bara omkring en fjärdedel i början
av 90-talet, visar siffror från Lantbrukarnas
riksförbund, LRF.

Men det pratas ju så mycket om närproducerat
och ”Matlandet Sverige”? –  För en stor kategori
konsumenter är det i första hand priset som
styr, säger Christian Näslund som är analytiker
på LRF. Och svensk mat är dyrare att ta fram
än konkurrentländernas. Medan svenska
köttbönder går på knäna på grund av
prispressen från jätteproducenter som
Brasil ien, Argentina och Thailand, bidrar också
nya mattrender, ökat välstånd och högt stäl lda
konsumentkrav ti l l att den svenska importen
skruvas upp.

JORDGUBBAR ÅRET RUNT
Kunderna kräver färska jordgubbar året runt,
avocadon ti l l fredagskvällarnas taco-mys
växer inte precis nästgårds och
frukostbordets müsli har ti l l ski l lnad från
havregrynsgröten ingredienser från alla
jordens hörn. Norsk lax är superpoppis och
svenskarnas ätande av importerat ris har
femdubblats sedan 1 960, medan
konsumtionen av traditionel l färsk potatis fal l it
med hälften under samma period.
–  Svenskarna äter helt annorlunda än förut,
mer internationel lt, som i ett varmare klimat
med mycket färsk frukt ti l l exempel och inte
al ls så säsongsbundet, säger Lisa Deutsch,
forskare i hål lbar konsumtion vid Stockholms
universitet.

–  Framför al lt äter vi mycket kött, vi lket är en
stor anledning ti l l att importvolymerna av
livsmedel ökat. –  Jodå, visst finns det
jättefina krogar i Stockholm och Göteborg
som satsar på inhemska råvaror och
försäl jningen av ekologisk och närodlad mat
har ökat jättemycket i butikerna. Men det
utgör fortfarande en sådan oerhört l iten andel
av totalkonsumtionen.

Lisa Deutsch anser att svensk mat generel lt
produceras med ansvarsful la metoder,
gentemot människor, djur och mil jö. –  Men
det svenska systemet med djuretik, höga
mil jöstandarder och arbetsrätt kostar, och det
slår igenom på matpriserna. I andra länder
där maten är bil l igare läggs kostnaderna
oftare på samhället, och dyker upp i form av
antibiotika-resistenta bakterier i fläskkött, ti l l
exempel. Vi får den mat vi betalar för.
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FAKTA IMPORT
Sverige importerade jordbruksvaror för 11 0
mil jarder kronor 201 3, en ökning med sex
procent från året innan. Importen består ti l l
stor del av varor som inte produceras i
Sverige. Fisk och skaldjur utgör den
värdemässigt största varugruppen med
sina 27 procent, sedan föl jer frukt och
köksväxter (1 6 procent), därefter kommer
kött och drycker.
! Käl la Jordbruksstatistisk årsbok 201 4

Men det finns en faktor som väger ännu tyngre
för konsumenterna än att varan är ekologisk.
På frågan vad som är viktigast om man tvingas
välja svarar hela 67 procent ”närproducerat”.
Samtidigt svarar 1 6 procent ”ekologiskt” och 11
procent ”rättvisemärkt”. Den här bilden går
igen när panelen ti l lfrågats om det har
betydelse ifal l den ekologiska varan inte
producerats i Sverige utan importerats. 76
procent av de ti l lfrågade svarar då att det har
stor betydelse

Ungefär hälften av alla ekologiska varor som
säljs i Sverige är importerade. Minst är andelen
bland mejerivaror medan vissa varor al ltid
importeras, exempelvis kaffe, bananer. Det
framgår inte av undersökningen varför
konsumenterna föredrar närproducerade varor.
Källa: Svenska dagbladet

http: //www.svd.se/nyheter/inrikes/tva-av-tre-vi l l-kopa-

Lisa Deutsch pekar på matindustrins många
komplicerade samband, och att det inte al ltid
är så enkelt som att inhemskt är bäst för
mil jön. Studier visar att växthusodlade
svenska tomater orsakar större utsläpp av
växthusgaser än tomater från spanska
fri land som körs ti l l Nordeuropa på lastbi l .
Å andra sidan verkar det i längden ohållbart
att försörja det torkdrabbade Spaniens
enorma tomatodlingar med vatten…
Källa: ICA-kuriren

http: //www.icakuriren.se/Test/Rad/Konsument/Mer-

importerad-mat/

Eko och reko choklad

För al la chokladälskare finns
"Chokladparadiset" som säljer ekologisk och
rättvis choklad, fri från barnarbete. De har
även "sprucken choklad" produkter som har
mindre fel och som annars skul le slängas. Det
innebär minskat svinn och att konsumenten
kan få choklad av hög kvalitet ti l l ett lägre pris.
Läs mer på: https://www.eko-choklad.se/

Ekologiskt och närproducerat

Två av tre konsumenter vill öka sina
inköp av ekologiska varor. Det visar en
undersökning som gjorts av Schibsted/Inizio
på uppdrag av SvD. Men många vil l också
köpa närproducerat och tycker att det har
stor betydelse om ekologiska varor är
importerade. Undersökningen gjordes i
november 201 4 och baseras på 1 304
intervjuer som utgör ett representativt urval
av svenska folket.

Svaren visar att 64 procent vi l l öka sina
inköp av ekologiska varor. Det finns framför
al lt tre avgörande argument för att handla
ekologiskt och något överraskande väger
hälsan tyngre än mil jön. Hälsan är viktigast
för 27 procent medan mil jön och klimatet är
viktigast för 25 procent. På tredje plats
kommer hänsyn ti l l ti l l växter och djur som
får 20 procent att handla ekologiskt.

Grönkål

Kakaoböna
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Kurser och informationsmaterial

Säsongsguider:
"Frukt & Grönt" och "Fisk & Skaldjur

Uppdaterade säsongsguider. Fisk & skaldjur nu även
med WWFs rekommendsationer och SLVs
begränsningsrekommendationer. De dekorativa
guiderna kan t ex sättas på kylskåpsdörren. Även Frukt
& Grönt guiden är ny och kan bestäl las direkt från vår
hemsida. Prisuppgifter för enstaka exemplar finns på:
http: //www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestal la.htm.
Mejla oss på info@ekomatcentrum.se för bestäl lningar.




