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Oktober och november har varit fyllda med 
aktiviteter. Efter en mycket lyckad Ekomatsliga med 
bland annat Paul Svensson som gästartist har 
Ekomatcentrum även varit på mässan i Malmö (NOFF) 
och delat ut diplom till vinnarna i Lilla Ekomatsligan. I 
år fick även vi ett pris på mässan!   
Fler och fler kommuner arbetar med klimatsmart mat, 
exempelvis Sollentuna kommun utanför Stockholm.  
 
I september korades årets Ekokock på Mat2015 i 
Växjö. För andra året i rad kom vinnaren ifrån Lilla 
Bjers på Gotland. I år vann Fabian Olli Johansson. 
Fabian vann även titeln årets Nordiska Ekokock på 
NOFF i Malmö. 
 
Hur stor är egentligen prisskillnaden mellan 
ekologiska och oekologiska livsmedel? KRAV har tittat 
närmare på prisbilden.  
 
För tillfället håller vi på att se över föreningen 
Ekomatcentrum. Vi vill ge föreningen ett ansiktslyft 
med en förhoppning om att få mer liv i föreningen. 
Mer information om det här kommer i nästa 
nyhetsbrev, strax innan jul. 
  
Har du missat att vi samlar in namn för ett nytt 
politiskt mål i offentlig sektor? Den 15 december 
kommer vi att överlämna en namninsamling och en 
petition till Elisabeth Backteman, Statssekreterare på 
Näringsdepartementet. Skriv under via länken nedan 
och SPRID den gärna vidare!! 
 
Slutligen, har du planerat någon utbildning till 
sportlovet? Boka gärna in utbildningar redan nu! 
Ring eller maila oss för att boka. 
Hälsningar Eva och Mimi 

Boka redan nu en utbildning under 
sportlovet, vecka 7,8, 9, 10 eller 11! 

Läs mer om: 
Ekomatsligan 2015, sid 2  
Lilla Ekomatsligan, sid  3 
 

Skriv under vår digitala namninsamling för 
50 % ekologiskt i offentlig sektor: 
http://www.skrivunder.com/50__ekologiskt
_i_offentlig_sektor 
 

Årets Nordiska Ekokock, sid 5 
Nyheter från KRAV, sid 10 
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EKOMATSLIGAN 2015, URSPRUNG SPELAR 
ROLL – KÖP MER SVEKOLOGISKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 16 oktober var det åter dags för årets 
Ekomatsliga. I år låg fokus på matens ursprung, dvs. 
var maten kommer ifrån och hur den produceras. 
Deltagare från hela landet lyssnade på när ett antal 
intressanta föreläsare lyfte olika perspektiv utifrån 
årets tema.  Bland föreläsarna återfanns bl a. 
kändiskocken Paul Svensson, Maja Brännvall från 
Näringsdepartementet, Gunnela Ståhle från Vi 
konsumenter, Sara Jervfors, kostchef i 
Södertälje,  Axel Hansson från LRF och Anna Richert 
från WWF m.fl. 
 
Dagens höjdpunkt under eftermiddagen var själva 
diplomeringen. Hela 59 av de 97 kommuner, regioner 
och landsting som nått upp till 25 % ekologiskt, var i 
Stockholm för att ta emot diplom av stjärnkocken 
Paul Svensson. 81 kommuner, 8 regioner och 8 
landsting har passerat 25 % under 2014. Det är 40 
stycken fler än året innan. 16 kommuner, landsting 
och regioner har över 40 % ekologiskt och 53 stycken 
har över 30 % ekologiskt.  
 
Vellinge kommun var en klar vinnare med hela 57 % 
ekologiska inköp. 

Bilden visar Mikael Andersson, Susanne Freij och Paul Svensson 

 -Vi lovar att vinna nästa år igen, sa Mikael 
Andersson och Susanne Freij med ett stort leende. 
Båda två arbetar på Stora Hammar skola i Vellinge. 
Skolan serverar mycket ekologisk mat och deltar 
även i Lilla Ekomatsligan.  
 
Ytterligare en vinnare i årets Ekomatsliga var 
Katrineholms kommun. Katrineholm blev 
Ekomatsligans bästa raket då de ökat sina ekologiska 
inköp med 300 %, från 8 % under 2013 till 32 % 
under 2014. En storartad bedrift som blir svår att slå 
nästa år!  
 
Förra årets vinnare Borlänge och Lund, hamnade i år 
på en delad 2:a plats med 50 % ekologiska inköp 
vardera. Tre kommuner har därmed uppnått 
Ekomatsligans silvernivå på minst 50 % ekologiska 
inköp.  
 
Södermanlands län vann länsekomatsligan med 38 
% ekologiskt. Diplom delades ut på de regionala 
miljömålsdagarna i Nyköping.  
 

Ny nivågräns i Ekomatsligan - 30 % nästa år! 
 
Under nio år har Ekomatsligan följt det nationella 
målet på minst 25 % ekologiska livsmedel. 
Eftersom målet var satt till 2010 och mer än 40 % 
av alla Sveriges kommuner, landsting och regioner 
redan har egna, högre mål har Ekomatcentrum nu 
höjt ribban för Ekomatsligan från 25 % till 30 % 
ekologiskt.  
 
Fram till 2020 kommer sedan ribban att höjas med 
5 % per år. Beslutet togs med rungande applåder 
under Ekomatsligan den 16 oktober där 160 
representanter från ca 60 av landets kommuner, 
landsting och regioner närvarade. 
 
Ekomatcentrum gick tidigare i september ut med 
sitt nya mål: 50 % år 2020, och hoppas att den nya 
ribban på 30 % 2016 ska inspirera fler till att nå 
upp till högre mål.  
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Lilla Ekomatsligan 

På bilden: Katarina Nilsson, Håkan Olsson och Jannie Vestergaard 

Under NOFF (Nordic Organic Food Fair) i 
Malmö  korades årets vinnare i Lilla 
Ekomatsligan 2015. Håkan Olsson och 
Katarina Nilsson, Bys ansvarsområde i 
Södra Sandby i Lund, tog åter igen hem 
första priset, nu med 100 % ekologiska 
inköp vardera. 100 procent kan verka 
orimligt men enligt Håkan är det inte svårt. 
- Vi gör det tillsammans i köket och har en 
god laganda. Alla är delaktiga även barnen, 
pedagogerna och barnens föräldrar. Alla 
tycker att det är bra med ekologiskt och 
hejar på.  
 
Lilla Ekomatsligans bästa raket gick till 
Miljana Vulovic på Hamiltons förskola i 
Helsingborg som ökat ekoinköpen med 
ofattbara 379 % på ett år. Från 14 till 67 %. 
  
 Ett 40-tal skolor och förskolor fick diplom i grönt, silver eller guld beroende på hur långt man nått med de 
ekologiska inköpen. Totalt har 156 skolor och förskolor deltagit i Lilla Ekomatsligan i år. 17 st nådde 
guldnivå, minst 75 % ekologiska inköp, 34 st nådde silvernivå, 50-74 % ekologiska inköp. Resten nådde 25 - 
49 % och fick ett grönt märke 

Ekomatcentrum fick eget pris 
Under mässan delades även årets Organic Food Lifetime 
Achievment Award ut. Priset överlämnas till en eller flera 
personer som har uppnått något anmärkningsvärt under en 
lång tid. Ekomatcentrums Eva Fröman och Mimi Dekker fick 
priset för sitt omfattande arbete gentemot offentlig sektorn. 
Under många år har Ekomatcentrum utbildat personal i 
offentlig sektor inom klimatsmart och ekologisk mat. 
 
Priset motiverades bland annat med att Ekomatcentrum i stor 
utsträckning definierat vad ekologiskt handlar om i offentliga 
kök i Sverige. Genom Ekomatsligan och Lilla Ekomatsligan har 
ett antal svenska kommuner motiverats och inspirerats till att 
nå nivåer på över 50 % ekologiskt, vilket varit mycket viktigt för 
att ändra den allmänna uppfattningen att ekologiska livsmedel 
är "dyra" till "bra valuta för pengarna", som i sin tur är en av 
anledningarna till den svenska ekomarknaden ökar.  
 
Ekomatcentrum är givetvis mycket glada över priset! 
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Av all frukt som såldes i Sverige förra året var 
13,3 procent ekologisk. Det innebär att frukt 
gick om fisk som den kategori där andelen 
ekovaror är högst.  

Men fisk kommer inte långt efter med 13,1 
procent, visar färska siffror från Statistiska 
centralbyrån (SCB). 

Av alla livsmedel och alkoholfria drycker som 
såldes förra året var sex procent ekologiska 
varor. Det var en ökning med 1,7 
procentenheter jämfört med 2013. 

Totalt såldes det livsmedel och drycker, både 
icke-ekologiska och ekologiska, för 249 
miljarder kronor under 2014. 

Källa: TT, 2 oktober 2015 

 

Frukt är den populäraste  
ekomaten  

Politiker går emot förslag om 
ekologisk frukt till barn 

Att servera enbart ekologisk frukt till barn och 
elever i skolorna i Bergs kommun är inte 
aktuellt enligt politikerna i kommunstyrelsen. 
På tisdag nästa vecka ska kommunfullmäktige 
fatta det slutliga beslutet. 
 

Förra året lämnades ett medborgarförslag in 
till Bergs kommun. Förslaget gick ut på att 
kommunen borde ändra sina riktlinjer för 
inköp av livsmedel så att all frukt som 
serveras till barn och elever inom skola och 
förskola är ekologisk. 
 

Den medborgare som lämnade in förslaget 
anser att icke ekologisk frukt är en hälsorisk 
med tanke på de kemiska bekämpningsmedel 
som ofta finns kvar. Medborgaren påpekar att 
barn är extra känsliga för de ofta farliga 
bekämpningsmedel som hittas i frukt. 
 

Efter att förslaget hade kommit in till 
kommunen beslutade verksamhetsnämnden 
att ge kökschefen i uppdrag att undersöka hur 
mycket det skulle kosta att köpa enbart 
ekologisk frukt till skolor och förskolor. 
 

Men när kommunstyrelsen nyligen tog upp 
frågan så konstaterades det att kommunen 
inte kommer att köpa 100 procent ekologisk 
frukt till barnen. Någon närmare förklaring till 
varför gavs inte i beslutsprotokollet. 

 

Kommunstyrelsen har därför föreslagit att 
även politikerna i kommunfullmäktige ska 
säga nej till 100 procent ekologisk frukt inom 
skolan och förskolan. De styrande i 
fullmäktige ska ta upp och slutligen avgöra 
medborgarförslaget på sitt nästa möte den 24 
november.  Källa: Jens Stenman, 
Länstidningen Östersund, 19 november 2015 

 

Foto: Gorm Kallestad/TT  

 
Nyheter 

http://oas.pitea-tidningen.se/5c/www.pitea-tidningen.se/nyheter/sverige/1614784132/x50/default/empty.gif/5665456a73564c346f4734414246576b
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Luleå äter lokalt 

Det blir både lokalodlat och ekologiskt när Luleå 
kommun skriver avtal med nya 
livsmedelsleverantörer. Kommunen får fyra nya 
leverantörer av livsmedel. Inköpsavdelningen har 
delat avtalet  i 13 olika varukorgar. 
 

Störst blir Menigs foodservice med åtta korgar 
medan Svensk Cater får leverera tre. 

Sedan får två lokala potatisodlare, Wikströms 
potatis och Lars Johansson i Råneå, leverera färsk 
ekologisk potatis till kommunen. 

Avtalen är värda 30 miljoner kronor och gäller 
från november i år till samma månad 2018. 

Källa: Norrbotten Kuriren, 12 oktober 2015 

 

Årets Nordiska Ekokock 

Bild: Luleå kommun köper potatis från lokala, ekologiska 
odlare. Linda Wikström 

Fabian Olli Johansson vann första upplagan 
någonsin av Nordic Organic Chef of the Year. Den 
spännande duellen mellan Sverige och Norge 
lockade en stor publik på Nordens största 
ekomässa i Malmö. 
Med en maträtt bestående av de KRAV-märkta 
ingredienserna kyckling, rotselleri, grönkål, 
honung och broccoli kammade Fabian Olli 
Johansson hem högst poäng hos den kunniga 
juryn. Fabian Olli Johansson är till vardags kock på 
KRAV-märkta Lilla Bjers gårdskrog på Gotland och 
vann tidigare i höstas den svenska tävlingen Årets 

Ekokock under MAT2015 i Växjö. Som Nordic 
Organic Chef of the Year befäster han sin ställning i 
hela Norden. 
 
– Det här är otroligt kul! Jag hade en väldigt duktig 
medtävlande i Sebastian Skauen Johnsen från Norge 
och det blev en spännande tävling, säger Fabian Olli 
Johansson. 
Han vinner en avsmakningsmeny på Restaurang Volt 
i Stockholm, den första KRAV-certifierade 
Michelinkrogen i Sverige. I priset ingår även två 
nätter på valfritt Choice-hotell i Stockholm. 
 
Det var föreningen Ekokockar som anordnade 
tävlingen under Nordic Organic Food Fair i Malmö 
på uppdrag av KRAV.  
Ulrika Brydling från föreningen Ekokockar beskriver 
tävlingen som en succé. Hon tycker det var ganska 
lagom med två tävlande första året men hoppas att 
fler nordiska länder hakar på 2016. 
– Det blev ett bra premiärår, nu ser vi bara framåt! 
Vi har bra kontakt med Norge, Finland, Danmark och 
Island, och Estland kanske till och med hakar på. Så 
vi ser att den här tävlingen kommer explodera till 
nästa år, säger hon. 
Källa: KRAV, 2 november 2015 
 

Bild: Ulrika Brydling till vänster och Fabian Olli Johansson. 

http://oas.pitea-tidningen.se/5c/www.pitea-tidningen.se/nyheter/sverige/1614784132/x50/default/empty.gif/5665456a73564c346f4734414246576b
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Klimatsmarta veckan ger 
Sollentunaelever kunskap om säsongens 
mat 
 
Under vecka 43 uppmärksammade 
skolrestaurangerna runt om i Sollentuna kommun 
vikten av att äta klimatsmart och att välja råvaror 
som finns tillgängliga på nära håll. I stället för 
gurka, tomat och paprika, som måste importeras 
så här års, innehöll salladsbuffén under 
Klimatsmarta veckan sådant som kan skördas här 
hemma – färgsprakande färska rotsaker.  
 
– Inom Sollentuna kommun arbetar vi mycket med 
klimatfrågor, säger Liselott Olsson, kostekonom på 
Sollentuna kommun. Vi vill uppmärksamma att 
maten spelar stor roll för den som vill leva 
klimatsmart och därför har vi bett våra 
måltidsleverantörer att fokusera extra på det under 
de här dagarna.  
 
– Vi tycker att det här är väldigt viktiga frågor och vi 
vill få eleverna att börja fundera över hur mat och 
miljö hänger ihop, säger Liselott Olsson. 
För Johan Fagerström, restaurangchef på ISS, ligger 
Klimatsmarta veckan väl i linje med ISS åtagande att 
laga mat från grunden, med bra råvaror, och med 
hans strävan att öka elevernas eget engagemang för 
vad de äter. 
 
– En bra lunch betyder så mycket för att eleverna 
ska orka prestera och hålla sig pigga under hela 
dagen, säger Johan Fagerström. Därför vill vi, så 
långt det är möjligt, laga maten själva, så att vi får 
full kontroll över resultatet. Många tror att vi bara 
värmer upp färdigrätter här i tillagningsköket, men 
så är det inte. Vi levererar totalt 6 000 portioner per 
dag till Sollentunas skolelever från våra två kök i 
Häggvik och Helenelund, och 75 % av allt vi lagar 
görs från grunden.  
 
  

Var femte vill äta mindre kött  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En av fem svenskar vill ändra sina matvaror 
och skära ner på köttet det närmaste året, 
enligt en sifo-undersökning som Axfood 
beställt. Undersökningen gick ut till 1.086 
personer, av dem äter var tredje person 
vegetariskt en eller flera gånger i veckan.  
 
Minst antal vegetarianer, en procent av 
invånarna, finns det i Småland (med Öland 
och Gotland) och övre Norrland. Flest finns 
det i norra Mellansverige där åtta procent 
inte äter kött. 
 
225 personer svarade på varför de planerar 
att äta mindre kött. 43 procent av dem gör 
det av hänsyn till miljön och klimatet. 35 
procent av hälsoskäl. Äldre personer 
undviker i mycket högre utsträckning kött 
av hälsoskäl jämfört med dem i åldrarna 
15—34 år. 
Källa: TT, 8 november 2015 

Foto: Claudio Bresciani/TT  

Under Klimatsmarta veckan serveras 
nötkött bara en av veckans dagar, menyn 
innehåller mer grönsaker och 
salladsbuffén baseras på råvaror som inte 
har fraktats några längre sträckor. 
Källa: Patrick Frank, ISS Facility Services, 
2015-10-16 
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Svenska jordbruket intensifierar 
användningen av bekämpningsmedel 
 
Användningen av bekämpningsmedel i det 
svenska jordbruket blir allt intensivare. De 
jordbruk som använder bekämpningsmedel 
besprutar idag marken oftare än för trettio år 
sedan. Samtidigt odlas en ökad andel av den 
svenska åkermarken numera utan kemisk 
bekämpning, bland annat tack vare ekologisk 
odling.  
 
Detta visar Naturskyddsföreningen i en ny 
sammanställning av fakta om användningen av 
kemiska bekämpningsmedel i jordbruket i 
Sverige 1981-2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige har en handlingsplan för att minska risker 
för miljö och hälsa kopplade till användningen av 
kemiska bekämpningsmedel. Men utvecklingen 
går åt fel håll. Det totala antalet 
besprutningstillfällen (mätt i hektardoser) är i 
stort sett lika stort idag som på 1980-talet, men 
besprutningen sker på en mycket mindre areal – 
1,2 miljoner ha, jämfört med nära 2 miljoner ha. 
Med andra ord besprutas den areal som 
bekämpas kemiskt fler gånger per säsong.  
 
De bekämpningsmedel som används är 
dessutom betydligt mer koncentrerade än de 
produkter som användes på 1980-talet. Därför är 
statistiken som visar en minskande användning 
av bekämpningsmedel mätt i ton missvisande. Ett 
tecken på att utvecklingen går år fel håll är 
Kemikalieinspektionens och SCB:s nya statistik 
som visar att miljöriskerna ökar.  

– Det är oroande att 
bekämpningsmedelsanvändningen blir 
intensivare. Politikerna måste ta utvecklingen 
på allvar. Idag saknar Sverige verktyg för att 
vända den ohållbara trenden med ökande 
miljörisker. För att minska riskerna behövs nya 
styrmedel, säger Johanna Sandahl, 
Naturskyddsföreningens ordförande.  
 
Sedan 1984 finns en bekämpningsmedels-
skatt i Sverige som idag är 34 kr per kilo aktiv 
substans.  
 
Med nya koncentrerade bekämpningsmedel är 
skatten sedan länge i det närmaste 
verkningslös. Ett talande exempel är såpa som 
tillförs i större mängder och därför blir högt 
beskattad, jämfört med mycket giftiga 
lågdosmedel som tillsätts i små mängder och 
därför blir i stort sett obeskattade. Flera 
statliga utredningar har därför pekat på 
behovet av att ändra bekämpningsmedels-
skatten så att den blir differentierad utifrån 
bekämpningsmedlens olika miljö- och 
hälsorisker.  
 
– En bra utformad bekämpningsmedelsskatt 
är ett viktigt verktyg för att minska 
användningen av och riskerna med 
bekämpningsmedel. Vi tycker att Sverige ska 
ta lärdom av länder som Danmark, Norge och 
Frankrike. De har bättre utformade 
bekämpningsmedelsskatter där riskfyllda 
preparat beskattas hårdare.  
 
Naturskyddsföreningen vill se en ny 
differentierad skatt utformad som en avgift 
där pengarna går tillbaka till lantbrukssektorn 
som stöd till forskning och utveckling av mer 
hållbara växtskyddsmetoder, säger Johanna 
Sandahl. 
Källa: Naturskyddsföreningen, 19 november 
2015    
 

 
Nyheter 
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Arla ändrar sig om D-vitaminet. Mejerikooperativet 

har nu beslutat att dubbla mängden D-vitamin i 

mini-, lätt-, mellanmjölk och laktosfri mjölkdryck. 

Dessutom tillsätts lika mycket D-vitamin i 

standardmjölk och i många filprodukter som 

tidigare inte har berikats. 

 

Livsmedelsverkets förslag 

Arla föregår därmed den lag som kan komma på 

området. I maj 2015 föreslog Livsmedelsverket att 

gränsen för hur mycket D-vitamin som måste 

tillsättas i livsmedel skulle höjas. Förslaget, som 

därefter skickades ut på remiss, följer Nordiska 

Näringsrekommendationerna, som redan 2012 

ansåg att mängden tillsatt D-vitamin skulle öka. 

 

Via mat och solen 

D-vitamin får vi i oss på två sätt: dels via maten, 

dels via solen. Under den mörka årstiden blir det 

extra viktigt att få i sig D-vitamin via maten. 

 

Ekologisk mjölk, 1,5 procents fetthalt, tillhör de 

produkter som nu berikas med mer D-vitamin. 

Vissa smaksatta ekologiska produkter berikas först 

när det finns en lag som kräver det, skriver Arla i 

ett pressmeddelande. 

 

De naturella produkterna kommer ha en D-

vitaminhalt på 1,0 µg/100g produkt och de 

smaksatta filprodukterna något lägre, 0,8-0,9 

µg/100g produkt. 

Källa: Land - Lantbruk, 8 november 2015 

Mängden D-vitamin i mjölk  

fördubblas 

Foto: Ann Lindén 

Snabbmat blir street food i Jakobstad 
Får det lov att vara färskkorv kryddad med 
spiskummin, sikwrap eller bondost med laxröra? 
Det är street food-rätter som du eventuellt kan 
köpa i Jakobstad framöver. 

Gatumat eller den mer trendiga benämningen 
street food växer i popularitet. Därför ordnade 
Concordia och företagshuset Dynamo en 
idétävling för street food-rätter i Jakobstad. 

Tanken bakom idétävlingen var att sporra 
deltagarna till nytänk inom produktuvecklingen. 
Budskapet var att en bra streetfoodrätt ska vara 
inspirerande, god, nyttig, lokal och 
ansvarstagande. Det tycks finnas ett intresse 
bland producenter i Jakobstadsregionen att ta 
fram just street food-rätter. 

 

- Folk vill säkert prova nya saker. I stället för 
kaffe och bulle tar man andra snacks eller en 
liten maträtt, säger Tommy Nyholm, ekologisk 
grisbonde på Skogsjö gård i Munsala, Nykarleby. 

Korvrätten vann 

Den vinnande rätten bestod av färskkorv 
kryddad med spiskummin och riven morot och 
palsternacka stekt i smör. Bakom rätten stod 
Tommy Nyholm och Jessica Kock på Skogsjö 
gård. Det är inte första gången som färskkorven 
vinner pris. För en månad sedan fick Skogsjö gård 
bronsmedalj  för korven i svenska mästerskapen 
i mathantverk. 

Källa: Sofi Nordmyr, Yle, 20 november 2015 

 

Bilden visar diverse tävlingsbidrag.  
Fotograf Yle/Sofi Nordmyr  



Åtta av tio företag breddar sitt 
ekosortiment  
Livsmedelsföretagen efterlyser mer ekologiska råvaror 
och varnar för att de får allt svårare att mätta 
konsumenternas ökade sug efter ekologisk och KRAV-
märkt mat.  – Ge bönderna rätt förutsättningar, pris 
och långsiktighet, så kommer utbudet att öka snabbt, 
säger Johan Cejie, försäljningschef på KRAV. 

Livsmedelsföretagen har gjort en enkät bland sina 
medlemmar. Den visar att åtta av tio företag arbetar 
med att bredda sitt ekologiska sortiment och att vart 
tionde företag med ekologiskt i sitt sortiment siktar på 
att helt gå över till eko. Enkäten visar också att 75 
procent av företagen stundtals eller permanent saknar 
eko-råvaror. 

– Det är bra att Livsmedelsföretagarna är tydliga med 
sina behov av ekologisk råvara, och med branschens 
planering. Det ger viktiga signaler till bönderna, säger 
Johan Cejie. 

Att ställa om ett lantbruk till KRAV tar mellan ett till tre 
år beroende på produktion. 

 

 

 
Nyheter 
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KRAV-maten bara lite dyrare än oekologiskt 
KRAV-märkt mat kostar några kronor mer per portion jämfört med oekologisk mat, enligt en ny 
prisjämförelse. Det är KRAV själva som för andra året i rad låtit jämföra priset på de mest köpta 
matvarorna i nio butiker runt om i Sverige. Som mest skiljer det strax under 10 kronor per portion och 
som minst 8 öre.  Minst 
prisskillnad är det mellan KRAV-
märkt och oekologiska 
vetemjöl, 0,80 kronor per 
portion; störst skillnad är det på 
laxfilén. Årets prisjämförelse 
visade även att de icke-
ekologiska bananerna faktiskt 
börjar bli svåra att få tag på. 
KRAV välkomnar utvecklingen 
och menar att den tyder på att 
konsumenterna i allt större 
utsträckning vägrar varor som 
odlats på bekostnad av 
människor och natur. 
Källa: KRAV, 30 september 2015 

När marknaden för KRAV-märkt mat ökade kraftigt 
under 2014 drog KRAV igång ett projekt för att 
tillsammans med andra aktörer få fler lantbruk att 
ställa om. Den allra viktigaste faktorn för ökad 
omställning är att den investering som lantbrukaren 
gör vid omläggning betalar sig i längden. För det krävs 
det en långsiktighet från marknaden. Ekomarknaden 
har genom åren otaliga exempel där företag 
investerat långsiktigt för att lantbruksföretagen ska 
kunna ställa om.  
 
I år har till exempel äggpackerierna aktivt värvat 
hönsgårdar för att svara på den ökade efterfrågan, 
och där är nu marknaden i balans. Även mejerierna 
arbetar långsiktigt för att bygga upp försörjningen. Ett 
annat exempel är Svenskt Butikskött som nära nog 
tredubblat försäljningen av KRAV-märkt kött (fläsk, 
lamm och nöt) under de senaste tre åren. Bara i år har 
de ökat produktionen av KRAV-märkt fläskkött med 50 
procent.  
 
Källa: KRAV, 10 september 2015  



 

 

 
Nyheter 
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Rekordökning:  1 640 nya KRAV-märkta  
produkter i år 

Under första halvåret 2015 har 1640 nya KRAV-
märkta produkter registrerats. Framförallt ökar 
antalet produkter inom mejeri med drygt 60 
artiklar. Även nötkött ökar kraftigt. Nu finns det 
totalt cirka 7 640 KRAV-märkta produkter.  
 
Förra årets fantastiska försäljning, + 38 procent, 
för KRAV-märkt och ekologisk mat innebär att allt 
fler företag satsar på produktutveckling. Under 
första halvåret 2015 ökar antalet nyregistrerade 
KRAV-märkta artiklar, produkter, med 16 procent.  
– I år är ökningen av nya artiklar ungefär dubbelt 
så snabb som förra året. Det är definitivt rekord i 
antal artiklar och också sannolikt rekordsnabb 
ökningstakt.  

Enligt en Sifo-undersökning köper allt fler KRAV-
märkt mat så ofta de kan (+8%) och det är främst 
de unga som driver utvecklingen framåt. I de yngre 
åldrarna, 20-30 år, uppger 78 % att de köper KRAV-
märkt ibland eller så ofta de kan. Det är en ökning 
med 10 procent-enheter jämfört med året innan. 
 
- Aldrig förr har så många, tillsammans, köpt så 

mycket KRAV-märkt mat som nu. Resultatet visar 
att kännedomen om KRAV är fortsatt mycket hög 
(98 %) och 8 av 10 tycker att KRAV-märkt är bra 
för djuren och en signal om att det inte finns 
några syntetiska tillsatser (75 %), säger Katarina 
Wolf, Marknadschef på KRAV. 
 

Undersökningen visar också att 3 av 10 
konsumenter köper KRAV-märkta produkter så ofta 
de kan. Ägg, lax och pasta är exempel på 
vardagsmat och i dessa kategorier uppger mellan 70 
och 85 procent av de tillfrågade att de ofta eller 

Det innebär att det dyker upp KRAV-märkta 
alternativ till allt fler produkter, säger Johan 
Cejie, Försäljningschef på KRAV. 
Ett av alla storsatsande företag, Artisan Glass, 
lanserade 13 nya KRAV-märkta glassar inför 
årets säsong: 
– Vi har bara KRAV-märkta glassar, vi har aldrig 
haft konventionell glass, säger James Dooley, 
som driver Artisan Glass tillsammans med sin 
fru Helen Dooley. En annan kategori som går 
starkt framåt är bröd och bakverk där nästan 
90 nya produkter registrerats. Flertalet kommer 
från småskaliga producenter som till exempel 
Smaksak i Skåne.  
Av de KRAV-märkta produkterna är 
merparten, cirka två tredjedelar, avsedda för 
försäljning inom dagligvaruhandeln. Resterande 
produkter/artiklar är storpacksprodukter till 
försäljning hos grossisterna. 
Källa: KRAV, 14 juli 2015 

Fler unga väljer KRAV-märkt 

ibland köper KRAV-märkt. 38 % tycker att det 
är värt att betala mer för KRAV-märkta 
produkter än oekologiska. 
Källa: SIFO, 18 juni 2015  



 
Aktuellt 
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Ekologisk mat för dyr – för producenterna 

 

 

 

 

 

 

Efterfrågan på den ekologiska maten ökar. Trots 

detta är lönsamheten så pass dålig för många av 

de som producerar den ekologiska maten att flera 

tvingas lägga ner.  

Fler och fler väljer att äta ekologisk mat. Trots 

detta är lönsamheten dålig och flera producenter 

har valt att lägga ned den ekologiska produktionen. 

Priset på den ekologiska maten hos Ica, Coop eller 

Hemköp är dessutom ibland dubbelt så högt som 

på varor som inte är ekologiskt producerade. 

Enligt Konsumentverkets uträkningar för 2015 

ökar kostnaderna för mat med cirka 100 kronor per 

månad om man byter ut kaffe, bananer, lättmjölk, 

lättyoghurt, ägg, potatis och morötter mot 

ekologiska alternativ. Det blir en ökad matkostnad 

med 1.200 kronor på ett år. 

”Ja, det är dyrt med ekologisk mat och nej, 

prissättningen motsvarar inte kostnaden för 

produktionen fullt ut. Det är ett av de starkaste 

skälen till att omläggningen till ekologisk produktion 

inte är tillräckligt stark i Sverige”, säger Maria Dirke, 

verksamhetschef för intresseorganisationen 

Ekologiska lantbrukarna. 

Ett kilo svenska ekologiska tomater ger odlaren ca 

25-30 kronor.  Motsvarande konventionella tomater 

kostar däremot cirka 12 kronor.  

Det innebär att de ekologiska tomaterna kostar 

cirka 2-2,5 gånger mer för inköparen i grossistled. 

Detta ger efter fraktpåslag ett butikspris med 

”normal” marginal på ca 65 kronor per kilo för de 

ekologiska tomaterna. De konventionella tomaterna 

har ett normalt butikspris på cirka 27-28 kronor per 

kilo.  

Distributionskedjan får en ersättning på 12-13 

kronor per kilo för de konventionella tomaterna och 

för de ekologiska en ersättning på cirka 30 kronor 

per kilo. 

”En alltför liten del av merpriset hamnar hos 

producenten i jämförelse med de andra delen av 

ledet från jorden till butikshyllan.  

Den ökande efterfrågan från konsumenter märks 

inte i ökad ersättning till producenten. De mervärden 

konsumenten ofta betalar för byggs i hög grad i 

produktionen och inte i de efterföljande leden.  

Ändå kommer inte ”signalen” högre pris fram till 

producenterna”, säger Maria Dirke vid Ekologiska 

lantbrukarna. 

Samtidigt är det en stor risk att göra om 

produktionen till ekologisk. Det är dyrare än att 

producera mat på konventionellt sätt. Skörden blir 

sämre och ofta är det inte ens säkert att det blir 

skörd överhuvudtaget. Utan bekämpningsmedel är 

det större risk för angrepp av svamp eller insekter 

som förstör grödan. 

Livsmedelsföretaget Saltå kvarn har varit en 

framgångssaga inom branschen för ekologisk 

produktion, men i oktober i år var företaget tvunget 

att lägga ner sitt bageri i Bromma i Stockholm på 

grund av dålig lönsamhet. Men också på grund av 

en hopplös affärsmodell där dagligvaruhandeln inte 

vill dela risken med livsmedelsföretagen, menar 

Johan Ununger, vd för Saltå kvarn. 

”Dagligvaruhandeln har makten över priset. Det 

är ingen tvekan om att det är de som tjänar 

pengarna”, säger han. 

Även producentorganisationen Svenska 

odlarlaget menar att nuvarande prissättning med 

procentpåslag i dagligvaruhandeln missgynnar 

ekologisk produktion. Egentligen är inte 

distributionen och försäljningen av ekologisk mat 

mycket dyrare än för maten som kommer från 

konventionell odling, menar Olle Olofsson, 

verksamhetsledare vid Svenska odlarlaget. 

”För många odlare och lantbrukare är det inte 

lönsamt att öka sin ekologiska odling, trots att det 

ibland råder brist på varor i butiken", säger Olle 

Olofsson, och menar att dagligvaruhandeln borde 

ha ett påslag i kronor för ekologiska varor och inte 

ett procentuellt påslag. Då hade prisbilden i 

butikerna sett annorlunda ut, menar han. 

”Om vi inte gör något kan det i förlängningen bli så 

att produktionen minskar och då kan det bli ännu 

dyrare för konsumenterna att köpa ekologiska 

varor”, säger Olle Olofsson. 

Källa: Jessica Shanthi, Dagens Industri, 22 nov 

2015 



 
Kurser 

KURSPROGRAM 
 1. Föreläsning  
Den teoretiska föreläsningen är uppdelad i två delar: 
Klimatsmart mat och Klimatsmarta matvanor.  
I “Klimatsmart mat” berättar vi om hur mat-
produktionen 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. Matlagning och klimatsmart 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. 
 

 
Citat från kursdeltagare i Arboga nov 2015: 
¨Roligt, praktiskt och bra. Nu föll polletten 
på plats. Nu vet vi hur vi kan arbeta konkret 
med barnen.¨ 
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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 fram tom mars 2016. 
Läs mer på http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm  

http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm


 
 
 

 
 
 

 
 

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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