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Vi hoppas att ni har en härlig vår och kan njuta av god mat 
och fint väder. Över hela Sverige hörs ett ekologiskt  eko 
men allra bäst är offentlig verksamhet. Ekomatsligan i år 
kommer att slå allas förväntningar. Vi håller  nu på att 
sammanställa rapporten och kan glädjande konstatera att 
det är ca 100 kommuner och landsting i Sverige som nått 
upp till 25 %. Mer detaljer följer i samband med att 
rapporten presenteras om ett par veckor. Prisutdelningen  
kommer i år att ske fredag den 16 oktober i Stockholm . 
Inbjudningar till seminariet kommer att skickas ut i 
augusti, men notera gärna redan nu datumet i era 
kalendrar! 
 
Ekologiskt uppmärksammas mer och mer i media. I Linas 
matkasse duellerar Ekomatcentrums Mimi Dekker med 
bravur mot SLU‐professorn Lars Bergström, för eller emot 
ekologiskt, se sid 5‐6.  
 
Coop gick ett steg längre och lät en familj äta ekologiskt 
under två veckor och undersökte sedan hur 
kemikaliehalten i deras urin påverkades. Läs mer om 
¨Ekoeffekten¨  och missa inte deras tvåminuters film på :  
https://www.coop.se/ekoeffekten?gclid=CKGf1JPfvsUCFa
PNcgodETYAew 
Deras rapport har även hamnat i blåsväder, läs mer  om 
debatten på sid 3.  
 
Sist men inte minst  är ÄNTLIGEN  är vårt nya  kursmaterial  
”Naturligtvis eko” klart . 
Kolla in på vår hemsida. 
Naturligtvis eko är  ned‐ 
laddningsbar för dig som  
vill läsa och lära mer! 
 
 Hälsningar Mimi och Eva 
 
 
 

Nyheter fr KRAV: 
 
Produktnytt (ett urval)  
• Tärnad högrev och tärnad fläskbog från Martin 
& Servera nu under eget varumärke 
• BRAVO‐juice från Skånemejerier  
• Thekakor från Polarbröd 
• Glutenfria havregryn från Semper 
• Glutenfri mjölmix från Chrisbells glutenfria 
  
Bra/Mycket bra tillgång (ett urval)  
• Fisk – torsk, kolja och lax. Finns färsk, fryst och 
förädlad hos många leverantörer 
• Pannkakor till exempel från 
Björnerud/Lantmännen 
• Frukt och grönsaker/rotfrukter till exempel 
från Everfresh 
• Frysta grönsaker/bär/frukt till exempel från 
Magnihill 
• Bröd till exempel från Fazer 
• Torkade kryddor till exempel från Gröna Bladet 
• Kaffe till exempel från Kahls kaffe 
• Utflyktstid? Stilldrink från Smakis och 
hamburgare, finns hos Martin & Servera och hos 
Nacka köttprodukter 
• Glass, till exempel från Pipersglass, Artisan 
glass och Sänkdalen 
 
Källa: KRAV,  maj 2015 



 
Aktuellt 

Därför väljer konsumenter ekologisk mat 
Tidigare var det omtanke om miljö, nu handlar det allt mer om hälsa. Här är tio anledningar bakom 
att allt fler konsumenter väljer att handla ekologiskt. 
Svenskarna handlar mer ekologiska livsmedel än någonsin och försäljningen ökade med 38 
procent under 2014, enligt Ekoweb. Hälften av svenska konsumenter har oftast med sig minst en 
ekologisk vara från livsmedelsbutiken och 87 procent tror att bekämpningsmedel är en hälsorisk. 
Tre gånger så många väljer dock hellre konventionellt svenskt om det ekologiska alternativet är 
importerat, enligt  Ekoweb marknadsrapport. Ekoweb spår en försäljningsökning på 2 miljarder 
kronor per år fram till 2025. 

 
 
Här är 10 skäl till att konsumenter väljer ekologiskt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Mat är för billig. Jag köper i första hand 
livsmedel som är ekologiska och svenska. Eller 
enbart svenska. 
 
2. Jag handlar nästan bara ekologiskt, men också 
efter säsong. Väljer varor som jag tycker har ett 
rimligt pris, exempelvis vitkål för 20 kr per kilo 
men inte gurka för 60 kronor kilot. 
 
3. Importerade produkter som bananer, kaffe och 
kakao, vaniljsocker köper jag enbart ekologiska, 
helst också rättvisemärkt. Funderar också på om 
jag behöver alla produkter och vad jag kan avstå 
från. 
 
4. När jag har snålt med pengar lägger jag runt 20 
procent på ekologiska jämfört med vanliga varor. 
Ibland upp till 50 till 100 procent beroende på 
vara. 
 
5. Det får kosta vad det kosta vill, det handlar om 
att prioritera. Finns det inte ekologiskt som vi ska 
handla avstår vi och handlar något annat. Hälsan 
går inte att värdera i pengar.   
 
6. Priset bör vara rimligt för produkten. Betalar lätt 
hundra kronor kilo för ekologisk blandfärs, men 
inte för ett paket ekologiska ägg. 
 
 

7. Jag betalar vad det kostar. Genom att dra ner på 
onödigheter så går det på ett ut. "Vanlig" mat är 
för billig. 
 
8. Jag väljer det som passar min plånbok och 
anpassar min mat efter vad som finns i affären 
som är ekologiskt. Jag har ett stort intresse för 
mat så finns det inget annat än mat utan tillsatser 
eller krav. Det är så mycket godare. 
 
9. Jag ställer tre frågor: Behöver jag eller vill jag 
bara ha? Svenskt och ekologiskt? Har jag råd? 
 
10. Jag köper helst ekologiskt, men inte av 
hälsoskäl. Tror inte att bekämpningsmedelsrester 
är ett så stort problem för hälsan. Vissa frukter 
och grönsaker vill jag bara köpa ekologiskt, men 
till exempel bröd är jag inte så noga med. Köper 
hellre svenska äpplen än ekologiska som rest 
långt. Jag tycker det är viktigt med inhemsk 
livsmedelsproduktion. 
 
Källa:  Anna Nilsson, Lantbruk.com, 11 april 2015  
 
 

2 



 
Aktuellt 

Ekoeffekten ‐ Provocerande rapport 
– Flera av substanserna använder vi i mycket liten 
omfattning eller inte alls i Sverige, säger Peter Borring, 
LRF ordförande i Östergötland. 
Han har noga granskat rapporten från IVL Svenska 
Miljöinstitutet och är kritisk till den av flera skäl. 
 
För det första menar han att flera av substanserna som 
uppmätts hos testpersonerna kommer från 
bekämpningsmedel som inte är godkända i Sverige. 
– CCC finns i stråförkortningsmedel. I Sverige är denna 
substans godkänd, men förutom råg får den inte 
användas i grödor för humankonsumtion. Utomlands 
får man använda den i många grödor till livsmedel. De 
mängder som testpersonerna fått i sig måste komma 
från utländsk kost ‐ man kan inte få i sig så mycket ens 
om man moffar i sig rågbröd, säger han. 
 
Inte tillåtet 
2,4‐D, säger han, är inte tillåtet i Sverige, men används 
bland annat i grönsaksodling i Europa. 
– Flera av substanserna finns inte ens hos Gullviks, som 
är en specialiserad försäljare av växtskyddsmedel i 
Sverige, så då måste det vara ytterst små mängder som 
används i Sverige. 
Två kemiska substanser återfinns enbart hos 
föräldrarna under ekologiska veckan. Hos pappan 
återfinns dessutom en av substanserna i betydligt högre 
koncentration under ekologiska veckan än under 
konventionella veckan.  

 
– Då skriver man en kort kommentar om att det kan 
bero på kaffe. Halterna bekämpningsmedel till  och 
med ökade under ekologiska veckan och det är helt 
sjukt i sådana fall. Det är ju en extrem hyllvältare som 
man bagatelliserar. 
 
Peter Borring ifrågasätter också att Coop på detta sätt 
ställer ekologisk mat mot konventionell. Att det därmed 
skulle vara bättre att äta ekologiskt kött som 
importerats än svenskt konventionellt. 
 
Mindre antibiotika 
– Vi har en mycket mindre användning av antibiotika i 
Sverige. I Italien exempelvis har man en väsentligt 
högre användning antibiotika oavsett om det gäller 
konventionell eller ekologisk mat. 
– Dessutom, och det gör mig kanske mest upprörd av 
allt, kopplar man detta till att ekologisk mat bör bli 
billigare. Det är ju ett utmärkt läge att tvärt om 
argumentera för att ekologiskt måste få kosta mer. Det 
provocerar mig starkt att man använder den här 
förenklingen för att prispressa varan för att få större 
marginaler för egen del. – Nu förväntar jag mig att Coop 
gör en liknande, eller helst mer omfattande, så kallad 
undersökning av helsvenskt kontra importerad mat, 
säger Peter Borring. 
 
Källa: Emma Törnkvist,  lantbruk.com, 7 maj 2015 

Ekoeffekten ‐ Mindre miljögifter i kroppen med ekologisk mat 
På uppdrag av Coop lät IVL Svenska Miljöinstitutet en trebarnsfamilj, som vanligtvis inte äter ekologisk mat, äta konventionell 
mat i en vecka. Därefter fick familjen endast äta ekologisk mat i två veckor. Med urinprover uppmättes kontinuerligt mängden 
växtskyddsmedelsrester i kroppen. 
Resultaten av den lilla undersökningen visar att man kan minska både antalet miljögifter och halterna av dem genom att äta 
ekologisk mat. Särskilt barnen, 12, 10 och 3 år gamla, hade lägre koncentrationer miljögifter då de åt ekologiskt. Halterna av 
de flesta testade bekämpningsmedel sjönk, men inte alla. 
Enligt undersökningen låg gifthalterna med god marginal under EUs gränsvärden för accepterat dagligt intag, ADI. Rapporten 
varnar dock för de långtgående effekterna av flera kemikalier tillsammans, så kallad cocktaileffekt eftersom det i dag inte finns 
någon godkänd metod för att kontrollera dem. 
Under undersökningstiden bytte familjen även ut andra produkter till miljöanpassade alternativ, som exempelvis tvättmedel.  
Källa: Emma Törnkvist, lantbruk.com , 7 maj 2015 
 
Rapport: Human exponering av bekämpningsmedel från livsmedel  
Byt ut den konventionella maten mot ekologisk mat och minska mängden växtskyddsmedel i kroppen. Det visar en ny mindre 
undersökning av IVL Svenska Miljöinstitutet. 
http://www.lantbruk.com/sites/lantbruk.com/files/human‐exponering‐av‐bekampningsmedel‐fran‐livsmedel.pdf 
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Matens ursprung allt 
viktigare för konsumenter 

Var maten kommer ifrån och hur 
den producerats blir allt viktigare 
för konsumenter ‐ som är villiga 
att betala dubbla priset för vad de 
anser är högre kvalitet. 

 

Mat till billigast möjliga pris har 
länge varit normen för både 
konsumenter och butiker. Men nu 
har attityden ändrats radikalt på 
kort tid, det skriver Dagens 
Nyheter.  

 

Kraven har höjts på varifrån 
maten kommer både när det 
handlar om råvarorna är 
ekologiskt eller konventionellt 
producerade. I dag har de röda 
extrapriserna med 49 kronor för 
fläskfilé snarare ersatts med 
gröna skyltar för dyrare 
ekologiska varor som lockvaror, 

skriver Dagens Nyheters Jannike 
Kihlberg i en kommentar och 
anger hästköttsskandalen som en 
avgörande orsak för det ökade 
intresset. 

 

Priset inte avgörande 

Priset är inte längre lika 
avgörande och konsumenter är 
beredda att betala extra för vad 
de upplever som högre kvalitet, 
fortsätter hon. I en prisjämförelse 
som tidningen har gjort är en 
matkasse med 12 ekologiska 
råvaror i de flesta butikerna 130 
kronor dyrare jämfört med en 
matkasse med konventionella 
varor. 

 

Trots att matkassarna med 
ekologiska råvaror var upp till 
dubbelt så dyra fortsätter 
efterfrågan att öka. Förra året 
ökade försäljningen av ekologiskt 
producerade livsmedel från 11,2 

miljarder till 15,5 miljarder 
kronor, en ökning på med 38 
procent. 

Källa:  Anna Nilsson,  Dagens 
Nyheter, 11 april 2015 

 

 

 
Aktuellt 

Ekoeffekten ‐ Coop svarar på kritiken 
Coop om den kritiserade ekorapporten 
Coops ekorapport fick skarp kritik av Peter Borring, LRFs ordförande i Östergötland. Nu svarar Coops 
hållbarhetschef, Louise König, på kritiken. 
 
Louise König, hållbarhetschef på Coop, tycker att Peter Borrings kritik är besynnerlig. 
– Både svenskt och ekologiskt jordbruk är jätteviktigt för Coop. Det är synd att LRF väljer att polarisera frågan. Vi 
riktar ingen kritik alls mot svenska jordbruk. 
 
Vill minska kemikalieanvändningen 
Hon menar att ekologisk mat varit en viktig del i Coops strategi de senaste 30 åren och att man arbetar för att 
långsiktigt minska den skadliga kemikalieanvändningen i världen. 
– Det är inte och borde inte vara en motsättning. Inte ens för LRF. 
Enligt Louise König har Coop i nuläget inga planer på att i en liknande undersökning jämföra svensk och importerad 
mat. 
– Jag tycker att det vore en jättebra studie för LRF att göra. Det ska bli intressant att följa, säger hon. 
Källa:  Emma Törnkvist, Lantbruk.com, 11 maj 2015  
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Eko eller konventionellt – duell i Linas Matkasse 
Försäljningen av ekologisk mat i Sverige ökade med 38 procent förra året. Samtidigt pågår en debatt 
om vad som egentligen  är bäst för miljön, konventionellt eller ekologiskt. Ekomatcentrums Mimi 
Dekker duellerade med bravur mot SLU‐professorn Lars Bergström i Linas matkasse. 

Ja   Mängden klimatgaser från oekologiska och 

ekologiska grödor är i stort sett samma och relativt 
låg. Klimatgaser från livsmedelsproduktionen bidrar 
till en ökad temperatur på jorden, växthuseffekten. 
Frilandsodlade grönsaker är bäst  ur klimatsynpunkt 
eftersom det ger små mängder  klimatgaser. 
Skillnaden mellan ekologisk och  oekologisk odling 
är så liten, ibland till fördel för  ekologisk ibland till 
nackdel, att det inte spelar  någon större roll ur 
klimatsynpunkt. Livsmedel  som däremot bidrar 
med stora mängder klimat‐ gaser är kött och mejeri. 
 
 
 

Ja    Kemiska bekämpningsmedel kan innehålla 

hormonstörande ämnen som enligt WHO bland 
annat orsakar diabetes, fetma, cancer, 
fertilitetsproblem och hjärt‐ och kärlsjukdomar. 
Mest utsatta är barn och de som arbetar i 
jordbruket.  Barn eftersom de är känsligare och 
bryter ner vissa ämnen sämre. I Sverige importerar 
vi hälften av all mat vi äter. Genom att välja 
ekologisk mat påverkar  vi inte bara vår egen hälsa 
utan även lantarbetarnas. Kemiska 
bekämpningsmedel är inte tillåtet vid ekologisk 
produktion. 
 
 

Ja  Oekologiskt sägs ofta ge större skördar och mer 

livsmedel. Men, bara en liten del av det som odlas 
blir mat. Cirka 80 procent blir djurfoder. 
Konsumtion av kött, mjölk och ägg har ökat kraftigt. 
Köttkonsumtionen har fördubblats på 20 år, en 
belastning för miljö och hälsa. Det produceras 
tillräckligt med mat, 2 800 kalorier per person och 
dag (G Rundgren, 2014). Ändå svälter halva jordens 
befolkning medan andra hälften äter för mycket. 
Dessutom kastas stora mängder mat. Det handlar 
om fördelning, matvanor och hantering inte 
produktionsmetod. 
 

Vilken slags odling är  mest klimatsmart? 

Nej  Lägre skördar i ekoodlingen binder avsevärt mindre 

koldioxid och det behövs betydligt mer odlingsmark för 
att få samma avkastning vid ekoodling. Sammantaget 
leder det till högre utsläpp av växthusgaser per 
producerad enhet. Det har också hävdats att ekoodlingen 
är klimatsmart på grund av att ingen fossilenergikrävande 
handelsgödsel används. Den koldioxidmängd som binds i 
merskörden som kvävegödslingen ger, är dock 
mångfaldigt större än de utsläpp av växthusgaser som 
gödselmedelsframställningen åstadkommer. 
 
 
 
 

Nej   Många jämförande studier under de senaste 30 

åren har visat att få kvalitetsskillnader finns mellan 
ekologiskt och konventionellt producerade livsmedel. När  
skillnader har kunnat påvisas har det ibland varit  till 
fördel för de konventionella, ibland för de  ekologiska 
produkterna. Med andra ord, att köpa  ekologiska 
produkter är ingen garanti för att  livsmedlen är mer 
hälsosamma.  
 
 

 
 
 
 

Nej   Matförsörjningen kan inte tryggas eftersom 

skördenivån i ekologisk odling i Sverige och andra länder i 
västvärlden bara är ungefär hälften jämfört med 
konventionell odling. Ekoodling i stor skala skulle därför 
leda till omfattande livsmedelsbrist. Om vi övergår till att 
bli vegetarianer och minskar livsmedelsspillet skulle 
bristen minska, men maten skulle ändå inte räcka till 
eftersom världen behöver öka matproduktionen med ca 
70 procent inom 50 år. I utvecklingsländer kan 
skördenivån mångdubblas med tillsats av handelsgödsel 
till de ofta långt näringsutarmade jordarna. 
 
 

Vad är bäst för hälsan?  

Kan vi mätta hela jorden med ekologisk mat? 
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Aktuellt 

Källa: Kristina Karlström, Linas Matkasse, maj 2015 

 

Ja  Självklart ekologiska livsmedel utan kemiska 

bekämpningsmedel eller handelsgödsel. När 
kemikalier sprids i jordbruket (växtskydds‐, 
insekts‐, svampmedel) är läckage till naturen 
ett problem. Effekterna är förödande för den 
biologiska mångfalden, både för djur och natur. 
Ett exempel är de livsnödvändiga bina som 
minskat kraftigt på grund av kemisk 
bekämpning. Handelsgödsel är en bidragande 
orsak till övergödningen i till exempel 
Östersjön. Dessutom krävs det mycket 
energi/olja för att tillverka handelsgödsel.  
 
 

Nej  Det som sannolikt diskuterats mest under 

senare år när det gäller jordbrukets 
miljöproblem, är hur odlingen påverkar våra 
vatten, och ekoodlingen har ofta setts som 
räddningen. Kväveläckaget från åkermark 
minskar dock inte vid ekoodling, snarare 
tvärtom. Det beror på att man bara använder 
organiska kvävegödselmedel i ekoodlingen, till 
exempel stallgödsel, vilka utnyttjas mindre 
effektivt av grödan än handelsgödsel och därför 
förorsakar större utlakningsförluster till yt‐ och 
grundvatten. Inte heller växthusgasutsläppen 
minskar.  
Kan  
 

Vad är bäst för miljön? 

6 



 
Aktuellt 

Barn med fetma klarar skolan sämre  
Det är svårare för feta barn att klara skolan, visar en 
ny studie. Men det tycks vara möjligt att förebygga 
problemen. 
Ungdomar som under uppväxten lider av barnfetma 
har svårare att skaffa sig en fullvärdig gymnasie‐
examen. Det är slutsatsen i en ny studie från 
Karolinska institutet som presenteras på torsdagen 
på Barnveckan, en konferens för svenska och 
internationella forskare inom barnhälsa. 
Genom datauttag från ett kvalitetsregister över 
barn som har behandlats för fetma har forskarna 
Pernilla Danielsson och Emilia Hagman kunnat 
jämföra dessa individers utbildningsnivå med en 
kontrollgrupp som speglar normalpopulationen. 
– Vår hypotes var att de som har fetma som barn 
har svårare att få en fullständig utbildning, vilket vi i 
det här fallet har klassat som att gå ut gymnasiet 
med slutbetyg. Hypotesen stämde, säger Pernilla 
Danielsson. 
Resultatet visar att 56,4 procent från gruppen som 
lidit av fetma gick ut gymnasiet med slutbetyg, 
jämfört med 76,3 procent i kontrollgruppen. 
–  Skillnaden är jättestor. Flickor går ut gymnasiet i 
större utsträckning än pojkar, men det förklarar inte 
skillnaden mellan grupperna, eftersom de är 
matchade på kön, säger Emilia Hagman. 
 
 
 

 
Tidigare studier från andra länder har indikerat att 
personer med fetma har det tuffare att hänga med i 
skolan. 
–  Det är unika data och vi har ett väldigt stort 
material. Sverige har också väldigt pålitliga 
nationella register. När man tittar på utbildning är 
det väldigt tydligt vilken nivå individerna når, säger 
Emilia Hagman. 
Hur har ni resonerat när det gäller föräldrarnas 
utbildningsnivå och resultatet i studien? 
–  Eftersom vi saknar uppgifter om föräldrars 
utbildningsnivå har vi gjort vad vi kan för att ta höjd 
för den parametern genom att matcha grupperna 
på bostadsområde. Fetma är liksom bostadsområde 
och utbildning kopplad till socioekonomiska 
förhållanden. Föräldrarnas utbildning kan absolut 
spela in. Utbildning är, liksom fetma, ett socialt arv. 
Föräldrarnas utbildningsnivå kan enligt studier 
påverka både barnens vikt och i vilken grad barnen 
studerar vidare. 
Övervikt hos barn är ett ökande problem i Sverige 
och det leder ofta till framtida sjukdomar som 
diabetes och hjärt‐ och kärlsjukdomar. 
Emma Bouvin, emma.bouvin@dn.se  

  

Fakta studien  
Studien om fetma och utbildningsnivå grundar sig på 1 527 individer i Sverige som har blivit behandlade för sin 
fetma under barndomen. Jämförelsegruppen består av 7 272 individer som är matchade på kön, ålder och 
bostadsområde. Barn med diagnostiserad mental retardation och/eller syndrom som Prader Willi, Downs syndrom 
och Laurence Moon Bardet Biedl är exkluderade från studien. 
 
76,3 procent av individerna i jämförelsegruppen mot 56,4 procent i den feta gruppen avslutade gymnasiet. 
 
Andelen flickor som avslutade gymnasiet var större i båda grupperna. Flickor i den feta gruppen 60,4 procent, 
pojkar 52,3 procent. I jämförelsegruppen: flickor 79,4 procent och pojkar 73,2 procent. 
 
Graden av fetma vid behandlingsstart påverkar chansen att slutföra gymnasiet. Ju högre grad av fetma vid 
behandlingsstart, desto större risk att inte slutföra gymnasiet. 
Åldern vid behandlingsstart har betydelse, ju yngre barnet är desto bättre klarar det sig. 
Källa: Karolinska institutet 
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Aktuellt 

Barn med fetma klarar skolan sämre  

 

Dietistens fem bästa tips  
1 Välj aktiviteter för hela kroppen. 

2 Begränsa skärmtiden. 

3 Begränsa mängden sötsaker och snacks. 

4 Var uppmärksam på dryck, erbjud vatten. 

5 Servera lagom portioner på regelbundna tider. 

 

 

 

 

 

Exempel på lagom portioner för barn mellan 4 och 6 
år: 

3 fiskpinnar, 1,5 dl kokt ris/couscous/bulgur, grönsaker. 

1 dl kött/linser/bönsås, 2 dl pasta, grönsaker. 

4–5 medelstora köttbullar, 2 potatisar stora som ägg, 
grönsaker. 

Frukt är bra men kan inte ätas i obegränsad mängd. Det 
räcker med två tre portioner frukter per dag. En 
portion frukt ska få plats i  barnets kupade hand. Källa: 
Barnhälsovården 

 

 

KLIMATSMARTA MATVANOR  
Klimatsmart mat = hälsosam mat = bra ekonomi 
Minska matsvinnet, öka det ekologiska, öka intresset för vegetarisk mat hos barnen. 
Ekomatcentrums kurser är subventionerade av Naturvårdsverket under 2015. 
Läs mer på http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm  

KURSDELAR 
 1. Föreläsning  
Den teoretiska föreläsningen är uppdelad i två delar: 
¨Klimatsmart mat¨ och ¨Klimatsmarta matvanor¨.  
 I “Klimatsmart mat” berättar vi om hur 
matproduktionen påverkar miljö och klimat. Vi reder ut 
orsak och verkan av olika typer av livsmedelsproduktion. 
Vi tittar även närmare på ekologisk mat och går igenom 
olika miljömärkningar.  
 “Klimatsmarta matvanor” handlar om vad som 
påverkar våra matvanor och hur matvanor kan 
förändras. Vi pratar också om behovet av protein och 
alternativa proteinkällor. 
  
Föreläsningen riktar sig till pedagoger och föräldrar.  
För de pedagoger och föräldrar som inte har möjlighet 
att närvara under utbildningsdagen kan vi erbjuda en 
webbaserad föreläsning som genomförs vid ett separat 
tillfälle. 
  
2. Workshop  
I workshopen arbetar vi med pedagogiska matövningar 
och olika pedagogiska verktyg, t.ex smaktester där vi 
jämför olika grönsaker och blindtestar ekologiskt kontra 
oekologiskt, bygger matkollage och grönsaksinspirerat 
pyssel.  

 3. Klimatsmart matlagning och buffé  
Gemensam matlagning med klimatsmart inriktning, som 
ska inspirera deltagarna till klimatsmarta matval, kan 
komplettera första stegen i utbildningen.  
  
Deltagarna lagar klimatsmarta maträtter och vi avslutar 
med att duka upp till en buffé och låter oss väl smaka 
samtidigt som vi gör en utvärdering av de olika 
maträtterna. Pedagoger, kockar och om möjligt, 
föräldrar, deltar i matlagningen. Föräldrar som inte är 
med vid den praktiska matlagningen kan bjudas in, i 
mån av plats, för att vara med och provsmaka den 
tillagade buffén. 
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Forskning 

Fakta: Glyfosat 
Glyfocats funktion som ogräsmedel 
upptäcktes redan på 70‐talet. Redan 1985 
pekades glyfosat ut som en cancerrisk, 
efter försök på möss. Men bedömningen 
drogs senare tillbaka. 
 
Glyfosat dödar den mesta växtligheten i sin 
väg, men på senare år har man tagit fram 
genmodifierade grödor som är resistenta 
mot glyfosat. Det har gjort att 
användningen av ämnet ökat, liksom oron 
för dess miljö‐ och hälsoeffekter. 

 

Ogräsmedlet Roundup kan ge cancer 
 
Ett av världens mest använda ogräsmedel, 
Roundup, kan vara cancerframkallande, uppger FN. 
Men hur man ska hantera informationen är upp till 
världens regeringar. 
Ett av världens mest använda ogräsmedel, 
Roundup, kan vara cancerframkallande, uppger FN. 
Men hur man ska hantera informationen är upp till 
världens regeringar. Det är det verksamma ämnet 
glyfosat, ett av världens vanligaste 
bekämpningsmedel, som nu klassificeras som 
"sannolikt" cancerframkallande, skriver AFP. 
Slutsatsen dras av Världshälsoorganisationens 
cancerforskningsinstitut IARC i franska Lyon, och 
baseras på "begränsade bevis" från studier i USA, 
Sverige och Kanada. 
 

Klassificeringen ställer dock inte några krav på 
åtgärder. "Det förblir enskilda regeringars och 
andra internationella organisationers ansvar att 
rekommendera regler, lagar eller folkhälsomässiga 
insatser", skriver IARC i sitt utlåtande. 
Redan 1985 pekades glyfosat ut som en cancerrisk, 
efter försök på möss. Men bedömningen drogs 
tillbaka. På senare år har dock oron för glyfosatets 
effekter vuxit, eftersom användningen har ökat i 
takt med att genmodifierade grödor blir vanligare. 
 

Den amerikanska livsmedelsjätten Monsanto, som 
tillverkar Roundup, är starkt kritiskt till den nya 
klassificeringen. 
"IARC tog emot, men valde medvetet att ignorera 
dussintals vetenskapliga studier – särskilt genetiska 
giftstudier – som stödjer slutsatsen att glyfosat inte 
är skadligt för människors hälsa", skriver företaget i 
ett pressmeddelande. 
TT, 20 mars 2015 

 

Foto: Niall McDiarmid / Alamy  

 

I Sverige säljs Roundup på bland annat 
Granngården, Hornbach, Rusta och Jula. 
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Forskning 

Unik fältstudie visar att vilda bin far illa av 
växtskyddsmedel 
För första gången har ett forskningsprojekt undersökt hur ett växtskyddsmedel inom gruppen 
neonikotinoider påverkar både honungsbin och vilda bin ute i jordbrukslandskapet. Studien visar att 
honungsbina klarar att utsättas för växtskyddsmedlet, men att vilda bin påverkas mycket negativt.  
 
 

 

Neonikotinoider är en typ av växtskyddsmedel som används mot insektsangrepp. Forskarna från Lunds 
universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har, i samarbete med Jordbruksverket, undersökt hur 
neonikotinoiden klotianidin påverkar tama och vilda bin i Sverige. Forskningsresultaten har nu publicerats 
i den vetenskapliga tidskriften Nature, och visar att växtskyddsmedlet påverkar vilda bin negativt. Det är 
allvarligt eftersom vilda bin är viktiga för pollineringen av grödor. Vilda bin är i Sverige humlor och 
solitärbin. 
– Vi såg en tydligt negativ påverkan på humlesamhällenas tillväxt och förmåga till reproduktion vid 
behandlade rapsfält, säger Maj Rundlöf, Lunds universitet, som är koordinator och vetenskapligt ansvarig 
för fältstudien. 
Förutom problem med tillväxt och reproduktion, så fanns det även färre vilda bin i de behandlade 
rapsfälten. Forskarna fann däremot ingen negativ påverkan på honungsbinas samhällstillväxt. 
Studien visar på behov av nya sätt att utvärdera risker i samband med att växtskyddsmedel godkänns. 
– Om vi endast undersöker hur ett nytt växtskyddsmedel påverkar honungsbin räcker det inte för att 
förutsäga konsekvenserna för vilda bin i verkliga landskap, säger Maj Rundlöf. 
Neonikotinoider används bland annat för utsädesbetning vid rapsodling, för att skydda de unga plantorna 
mot jordloppor. EU har sedan 2013 begränsat användningen av växtskyddsmedlet i grödor som är 
attraktiva för bin. 
– Jag anser att resultaten visar att det är olämpligt att använda klotianidin i rapsodlingen, säger Thorsten 
Rahbek Pedersen, projektledare på Jordbruksverket. Vi behöver alternativa preparat och ny odlingsteknik 
för att kunna fortsätta odla vårraps i Sverige. 
– Vi testar nu nya metoder för att hantera jordlopporna, säger Riccardo Bommarco vid Sveriges 
lantbruksuniversitet. 
Projektet har genomförts i samarbete med Sveriges Frö‐ och Oljeväxtodlare och biodlarorganisationerna 
och finansieras av Myndigheten fö samhällsskydd och beredskap, Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig 
forskning, Kungliga fysiografiska sällskapet, Vetenskapsrådet och Formas. 
Källa: 20150422, EPOK 
http://www.slu.se/sv/institutioner/ekologi/nyheter/2015/4/‐unik‐faltstudie‐visar‐att‐vilda‐bin‐far‐illa‐av‐
vaxtskyddsmedel/ 
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Forskning 

Bekämpningsmedel i maten kopplas till sämre spermieproduktion 
 Den amerikanska studien tyder på att exponering 
för bekämpningsmedelsrester via maten är 
tillräckligt stor för att påverka den normala 
produktionen av spermier 
 
I en ny amerikansk studie har forskare vid Harvard 
Chan School of Public Health kopplat konsumtion av 
frukt och grönsaker med höga resthalter av kemiska 
bekämpningsmedel till minskat spermieantal och 
spermiekvalitet hos män.  
De 155 deltagande männen lämnade sammanlagt 
338 prover, samt även detaljerad kostinformation.  
Med ett nytt grepp att uppskatta långtids‐
exponering för bekämpningsmedel via maten, 
klassade forskarna 35 olika frukter och grönsaker till 
att vara vanligtvis låg‐ eller medelkontaminerad 
med bekämpningsmedelsrester, eller att vara 
högkontaminerad. Denna klassning gjordes med 
hjälp av myndigheternas stickprovskontroller, där 
vissa frukter och grönsaker oftare har resthalter av 
ett eller flera bekämpningsmedel under gränsvärdet 
eller resthalter över gränsvärdet än andra. 
 
I analysen visade sig sedan att total konsumtion av 
frukt och grönsaker inte var kopplat till vare sig 
spermieantal eller kvalitet. 
 
Höga resthalter gav färre och sämre spermier 
Männen som åt mer av frukt och grönt som 
vanligtvis har höga resthalter hade ett lägre 
spermieantal (49 procent lägre hos den fjärdedelen 
av männen som åt mest av dessa jämfört med den 
fjärdedelen av männen som åt minst) och även en 
mindre andel normala spermier. 
 
Konsumtion av frukt och grönt som vanligtvis har 
låga resthalter påverkade inte spermieantalet, men 
männen som åt mer av dessa hade en större andel 
normala spermier. 
 
 
 

Författarna drar slutsatsen att deras studie tyder på 
att exponering för bekämpningsmedelsrester via 
maten är tillräckligt stor för att påverka den 
normala produktionen av spermier. 
 
Fortsätt ät frukt och grönt – men välj rätt! 
Studiens huvudförfattare, Jorge Chavarro, skriver i 
ett pressmeddelande att studien inte ska tolkas så 
att man bör undvika frukt och grönsaker. De 
positiva effekterna av frukt och grönt är 
väldokumenterade. Chavarro föreslår istället 
strategier för att undvika bekämpningsmedel i 
maten, exempelvis att undvika frukt och grönt som 
ofta har höga resthalter, eller att välja ekologisk 
mat. Källa: EPOK, SLU, 015‐04‐23 
 

Läs mer 
http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2015/03/
27/humrep.dev064.full 
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Kurser och informationsmaterial 
 

 
 
 

 
 
KLIMATSMART, EKOLOGISKT OCH 
EKONOMISKT 
EkoMatCentrum erbjuder ett brett 
kursprogram på temat ”Klimatsmart, 
ekologiskt och ekonomiskt i offentlig 
sektor”. 
EkoMatCentrum har utbildat personal på 
alla nivåer i kommuner och landsting i över 
20 år. Våra prisvärda utbildningar ger 
utomordentligt goda resultat.  
 

Priser från 5 000 kr för en hel grupp. 
  

FÖRELÄSNINGAR PÅ TEMAT 
KLIMATSMART MAT FÖR: 
 Hemkunskapslärare och annan 

pedogogisk personal i skolan 
 Politiker och tjänstemän i offentlig 

sektor 
 
Vi kommer naturligtvis till er och håller 
kurserna, eftersom det är klimatsmartast! 
Läs mer på: 
http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm  
  
 

 
SÄSONGSGUIDER FÖR ”FRUKT & GRÖNSAKER” 
OCH ”FISK & SKALDJUR”. 

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 uppdaterad  och kan beställas direkt från vår hemsida.   
Beställ direkt på; http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm 

http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2015.pdf 
 

NYTT Kursmaterial! 

Beställ direkt från vår hemsida. 40 kr + moms och frakt vid beställning 
av enstaka exemplar. Begär offert om ni vill beställa flera exemplar! 
http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm  

Kurser och priser 2015 
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