
Tal vid prisutdelning i Ekomatsligan, 12/8 

tid: ca 10-15 minuter 

 

Tack för att jag har fått komma hit!  

 

Det är så otroligt viktigt för mig att få träffa alla er som jobbar och 

kämpar ute i kommunerna varje dag. Ni jobbar dessutom med att hjälpa 

mig och regeringen att nå framgång i visionen om Sverige det nya 

Matlandet!  

 

Här är ekologisk produktion och konsumtion en viktig del. Men 

framförallt så är alla ni som jobbar med offentlig mat oerhört viktiga! 

Många av er ansvarar för att våra barn och ungdomar får bra mat när de 

är i förskolan eller skolan.  

 

Skolmaten är inte bara viktigt för att ungarna ska bli mätta och faktiskt 

lära sig något – även på eftermiddagen. Maten som serveras till barnen i 

skolor och förskolor präglar deras syn och kunskap om mat för resten av 

livet. Maten är också viktig som en förmedlare av kultur, av hållbar 

utveckling och miljöhänsyn.  

 



Och ni som jobbar med att förse sjuka och äldre med mat har kanske den 

viktigaste uppgiften av alla. För många äldre är maten ofta dagens 

höjdpunkt. Jag är av den bestämda åsikten att den som har jobbat och 

slitit ett helt liv förtjänar att få bra mat på äldreboendet när man blir 

gammal!  

 

Som ni säkert alla vet så har regeringen en vision om att Sverige ska bli 

Europas nya Matland.  

 

För att verkligen nå dit har jag tagit fram en handlingsplan, som är 

uppdelad i fem viktiga områden. Dessa är:  

 Restaurangbranschen 

 Matturism 

 Förädlad mat 

 Primärproduktion 

 Offentlig mat 

 

Inom alla områden har vi satt upp mål och åtgärder för att nå målen. Jag 

vill verkligen poängtera att alla fem fokusområden är lika viktiga och att 

alla fokusområden är beroende av varandra.  

 



Om barnen inte får bra mat i skolan, kommer de aldrig lära sig bli 

medvetna konsumenter med smak för bra mat.  

 

Utan primärproducenter som producerar god och nyttig mat blir det inga 

stjärnor i guide Michelin på våra svenska krogar.  

 

Därför har jag satt som mål att den svenska primärproduktionen av mat 

ska öka! Det är viktigt både för att skapa jobb och tillväxt på 

landsbygden. Men också för att den svenska primärproduktionen håller så 

hög kvalitet. Och kvalitet är något som blir allt viktigare för allt fler.  

 

Ni som kommer att få pris här idag har verkligen varit 

föregångskommuner i Matlandet Sverige! Därför att ni har prioriterat bra 

mat!  

 

Ni som sitter här vet säkert bättre än jag varför ekologisk mat är bra. Ni 

har alla gjort avvägda beslut om att satsa på denna produktionsform. Det 

tycker jag är bra! Ekologisk mat bidrar inte bara till öppna landskap och 

en giftfri miljö. Den bidrar också till att premiera bönder som vill göra en 

extra insats för miljön och ett högre djurskydd, eftersom bonden faktiskt 

får en bättre betalning för det mervärde man skapar!  

 



Men det finns ytterligare en aspekt av ekologisk mat som inte är att 

förakta. Och det är att de kommuner som börjar ställa krav på att maten 

ska vara ekologisk ofta höjer kvalitén generellt på maten. Genom att börja 

ställa krav hittar man nya sätt att göra maten god och spännande. Det är 

inte heller ovanligt att man ökar andelen närproducerat av bara farten. 

Många sänker dessutom kostnaden för maten eftersom man planerar 

bättre, slänger mindre mat och köper mer efter säsong, det vill säga när 

råvarorna är som billigast!  

 

Att köpa efter säsong och att slänga mindre mat är ju i sig dessutom 

oerhört miljösmart!  

 

Jag vet att många av er som sitter här idag gör det därför att regeringen 

har satt upp ett mål att konsumtionen av ekologisk mat i det offentliga 

köket ska vara 25% år 2010. Dessvärre har vi i riket som helhet inte 

lyckats nå det målet, även om många av era kommuner har nått det med 

råge.  

 

De mål för ekologisk produktion och konsumtion, som sattes av tidigare 

regering, gick ju ut nu vid årsskiftet och jag vet att många undrar vad som 

händer nu.  

 



Det mål som tidigare fanns för produktion finns kvar, fast i det som heter 

Landsbygdsprogrammet som gäller fram till 2014. Det är där alla stöd till 

ekologisk produktion finns. Jag tycker det är bra och rimligt att målen 

ligger på samma ställe som medlen för produktionen.  

 

Vad gäller konsumtionen så vill jag att eventuellt nya mål ska finnas 

inom ramen för ”Sverige – det nya matlandet”. Det är här alla stöd för 

bättre mat i kommuner och landsting ligger. Här ligger stöden till 

nätverksbyggande och kompetensbyggande. 

 

För mig är det också viktigt att den ekologisk maten, både vad gäller 

såväl produktion som konsumtion, blir en naturlig del av ”Sverige – det 

nya Matlandet” och det är något som jag kommer att jobba vidare med.  

 

Mina vänner, för att avsluta där jag började vill jag återigen tacka er alla 

varmt och hjärtligt för ert oerhörda engagemang och ert slit för den goda 

maten!  

 

Tack ska ni ha!  

./. 

 


