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inledning

detta är en sammanställning med 10 goda exempel på hur kommuner, landsting 
och stadsdelar arbetar mot det nationella målet 25 % ekologiska livsmedel inom 
offentlig sektor.

urvalet baseras på enkätundersökningarna ekologiskt i offentliga storhushåll 
2009 och 2010 som har genomförts av ekomatcentrum, ekologiskt marknads-
centrum och miljöresurs linné med stöd från jordbruksverket 2009 och av eko-
matcentrum med stöd av föreningen krav 2010. 

de som köper in mer än 20 % ekologiskt av sina livsmedelsinköp har intervjuats 
till denna goda exempel-samling. dessutom har borgholms kommun intervjuats 
eftersom de ökat sina ekologiska inköp från 5 % 2007 till 12,1 % 2008 till 17,2 % 
2009, vilket kan ses som något av en raket.

sammanställningen ska fungera som en inspiration. kostchefer och andra repre-
sentanter från de kommuner och landsting som kommit långt delar med sig av 
sina erfarenheter och ger sina bästa framgångstips.

metoderna för att införa ekologiska livsmedel i offentlig sektor är många, alla 
kommuner har sin egen modell. gemensamt är strävan mot ett mål och viljan att 
göra något gott, att förbättra vår miljö och att arbeta med smak och kvalitet.

stort tack till jordbruksverket som ställt medel till förfogande samt till maria 
ivansson på dåvarande ekologiskt marknadscentrum som intervjuat och skrivit 
texter.

ekomatcentrum i sigtuna oktober 2010
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i lunds program för ekologiskt hållbar ut-
veckling, lundaeko, som antogs av lunds 
kommunfullmäktige 2006, är målet för 
2012, 40 % ekologiskt. i över 10 år har man 
jobbat med ekologiska livsmedel och sedan 
2003 finns projektet emil, ekologisk mat 
i lunds kommun, där man jobbar med att 
öka andelen ekologiskt ute i verksamheter-
na. arbetet stöds av en referensgrupp med 
representanter från kommunens förvalt-
ningar och personer på ledande positioner 
i kommunen. man har därmed fått in maten 
på politikernas bord. 

förankra beslutet
sedan man började arbeta med ekologiskt 
1997, har man gjort det på ett strukturerat 
sätt, där alla har varit delaktiga. det var ett 
krav från kostchefen gertrud sonesson, att 
alla skulle vara med och arbeta mot målet. 

- det är mycket viktigt med ett politiskt 
beslut och att sedan förankra det i hela 
personalgruppen, menar kristina samberg, 
projektledare för emil. 

detta har man i lund till exempel gjort ge-
nom kompetensutveckling i form av utbild-
ningar, coachning och studiebesök. man har 
gjort uppföljning av hur mycket ekologiskt 
varje enhet köper in och lyft fram de som 
kommit långt som goda exempel. 

en stadsdel utmärker sig
kristina samberg vill särskilt lyfta fram 
barn- och skolförvaltningen öster i lund 
som i många år har jobbat med mat och 
miljö. 2008 nådde de upp till 46 % ekolo-
giskt. 

- där finns många eldsjälar både i ledningen 
och ute i verksamheterna, och alla enheter i 
öster är med. vissa utmärker sig, till exem-
pel hagens förskola som ligger på ca 85 % 
ekologiskt, säger kristina.

- ingen klarar av att gå från noll till hundra 
på ett år, man måste ta ett steg i taget. 
börja med mejeriprodukter och fyll på ef-
terhand, menar kristina samberg. 

Lunds kommun

”börja med mejeriprodukter och fyll på efterhand.”

kristina samberg/kerstin andersson

projektledare emil, ekologisk mat i lund

kerstin.andersson@lund.se

invånare: 109 147
andel ekologiskt: 33,7 %
livsmedelsinköp totalt: 75 000 000
livsmedelsinköp ekologiska: 25 273 000
politiskt mål: 40 % 2012
ekonomisk kompensation: nej
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jan Wikström, projektledare på miljö- och 
kemienheten vid uppsala läns landsting 
förklarar hur de i landstinget har nått hela 
27,8 % ekologiska inköp och toppar därmed 
näst efter lund ekomatsligan 2010. 

- en totalt politisk enighet, där alla partier 
ställde upp, om att vi ska nå 33 % 2014 och 
dessutom en ekonomisk beräkning kopplat 
till målet har gjort arbetet möjligt för oss. 

tillgång och volym har styrt
- vi har tittat på tillgången på krav-märk-
ta, ekologiska produkter och vilka volymer 
vi använder och agerat utifrån det. 

kaffe, mjölk och frukt är produkter som 
används mycket och som det finns mycket 
god tillgång på i ekologisk version och 
dessutom är de lätta att byta ut. de har stor 
potential och ger stora volymer.

- vi har sedan visat för personalen på 
miljönyttan med produkter som kaffe och 
bananer, vad det egentligen innebär att vi 
byter ut dem till ekologiska, säger jan Wik-
ström. 

förändringar framöver
idag lagas maten på akademiska sjukhuset 
men då köket är slitet kommer maten fram-
över att levereras från västmanlands läns 
landsting. det innebär att det blir svårare 
att hålla samma kontroll över inköpen.

– men vi kommer fortsätta att jobba mot 
målet och hoppas att det nya systemet inte 
kommer att innebära några förändringar el-
ler försämringar, säger jan Wikström.

konsumentmakt
då leverantören av kaffe i kaffeautomaterna 
inte kunde byta ut det konventionellt od-
lade frystorkade kaffet tog man i uppsala 
läns landsting helt enkelt bort automa-
terna. detta väckte leverantören som om-
gående såg till att ta in ekologiskt kaffe och 
automaterna kunde ställas tillbaka. det kan 
man kalla konsumentmakt!

uppsaLa Läns Landsting

”en total politisk enighet.”

jan Wikström
projektledare
jan.wikstrom@lul.se

invånare: 331 898
andel ekologiskt: 27,8 %
livsmedelsinköp totalt: 27 793 420
livsmedelsinköp ekologiska: 7 718 731
politiskt mål: 33 % 2014
ekonomisk kompensation: ja
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- det viktigaste är att vi kan använda bra råvaror i ma-
ten till våra barn och äldre, säger monika rolandsson, 
måltidsstrateg i åre kommun.

här lagas mycket av maten från grunden i 26 tillagnings-
kök. man har flera bra lokala leverantörer, till exempel 
en potatisodlare och till påsk hoppas monika att de kan 
köpa in lamm från en annan lokal producent.

- som en liten kommun har vi en fördel i att vi inte behö-
ver köpa in så stora mängder och kan därmed köpa från 
mindre producenter, säger hon.

ekonomisk kompensation
enheterna får ekonomisk kompensation för den merkostnad som blir av 
att köpa ekologiskt.

- men det finns förskolor som ligger runt 50 % ekologiskt och klarar bud-
get, till exempel ullåns förskola i åre som nu ligger på 51 %, berättar mo-
nika.  

samarbete
vi har arbetat tillsammans med köken och tittat på vilka livsmedel som an-
vänds mycket och bytt ut dem till krav-märkta.  köttfärs, potatis, mjölk, 
vetemjöl och rapsolja köps alltid in ekologiskt. ett politiskt mål gör ju arbe-
tet lättare, man slipper möta motstånd, men med engagerad, duktig och 
kunnig personal i köken är det lätt att nå målet, och det har vi.

Åre kommun

”med engagerad, duktig och 
kunnig personal i köken är det 
lätt att nå målet.”

monika rolandsson

måltidsstrateg

monika.rolandsson@are.se

invånare: 10 278
andel ekologiskt: 26,6 %
livsmedelsinköp totalt: 7 842 500
livsmedelsinköp ekologiska: 2 086 571
politiskt mål: 25 % 2010
ekonomisk kompensation: ja
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i malmö stads miljöprogram för 2003-2008 
står det: ”minst 10 % av jordbruksmarken 
ska vara ekologiskt odlad 2008. motsvaran-
de 20 % av de inköpta livsmedlen i malmö 
stads verksamhet ska vara ekologiskt pro-
ducerade 2007.” målet uppfylldes och nu 
ligger man på hela 23,1 %. det är tack vare 
målet man har kommit så här långt menar 
marie palmqvist, upphandlare i malmö stad. 
att ha ett politiskt beslut i ryggen och att 
göra regelbunden måluppföljning ser hon 
som det viktigaste i införandet av ekolo-
giska livsmedel har varit. sedan 2008 görs 
uppföljning i delårsrapporterna, där det 
konkret redovisas hur mycket ekologiskt 
som köps in.

- sedan gör ju så klart eldsjälar det hela lät-
tare, tillägger hon.

och eldsjälar finns det gott om i malmö 
stads kök. vissa förskolor ligger på 70-80 % 
ekologiskt. på malmö skolrestauranger, där 
det lagas ca 35 000 portioner varje dag i ca 
85 kök, var 2008 hela 43 
% av allt som serveras 
ekologiskt producerat. 
en vision är att man 
2012 ska nå 100 %. 

miljömedveten stad
2004 startade ett projekt på en av stadens 
skolor, djupadalsskolan, för att erbjuda 
eleverna 100 % ekologisk mat. tack vare 
utbildningar, information och mycket vilja är 
målet nu uppnått.

- i malmö skolrestauranger lagas mycket 
av maten från grunden. vi arbetar utifrån 
ät s.m.a.r.t. - konceptet, säsongsanpassar 
sallader och serverar en vegetarisk måltid i 
veckan. det finns dessutom alltid ett vege-
tariskt alternativ på matsedeln, säger helen 
löfven, områdeschef på malmö skolrestau-
ranger.

 - malmö är en miljömedveten stad, som 
satsar långsiktigt, och vi har alltid haft stöd 
från vår ledning. 

- att kunna erbjuda barnen i malmö ren 
mat, utan tillsatser känns mycket bra, menar 
helen löfven.

maLmö stad

”sedan gör ju eldsjälar det hela lättare.”

marie palmqvist, upphandlaremarie.palmqvist@malmo.sehelen löfven,  områdeschef malmö skolrestauranger
helen.lofven@malmo.se

invånare: 293 909
andel ekologiskt: 23,2 %
livsmedelsinköp totalt: 176 952 400
livsmedelsinköp ekologiska: 41 067 000
politiskt mål: att inköpen av ekologiskt ska öka
ekonomisk kompensation: nej
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i svedala kommun inleddes arbetet med att 
införa ekologiska livsmedel i de offentliga 
köken redan 1998. då startade ett pilotpro-
jekt på två skolor och två förskolor. köken 
fick ekonomisk kompensation för att täcka 
merkostnaderna. nu är alla skolor och för-
skolor med, den ekonomiska kompensatio-
nen är borttagen och kommunen ligger på 
hela 23,4 % ekologiskt. 

metod till framgång
- vi har successivt ökat det ekologiska sorti-
mentet, förändrat vissa recept, minskat på 
köttmängder och säsongsanpassat sallads-
buffén, säger pia askman, kostchef i svedala 
kommun. 

- att metodiskt införa ett livsmedel i taget, 
där tillgång och pris fått styra har varit 
mycket  framgångsrikt.

produkterna som används idag är minst 
två ekologiska grönsaker på salladsbuffén, 
pota tis, mjölk, fil, lingonsylt, inlagda röd-

betor och gurka, ketchup, rapsolja, flingor 
och msc-märkt fisk. 

omsorg om vår miljö
vägen har varit lång, men genom att införa 
ett livsmedel i taget, utbilda personalen och 
göra årliga uppföljningar per enhet på hur 
mycket ekologiskt som köps in samt ett po-
litiskt beslut att luta sig mot har det gått. 

nu arbetar man med att integrera skolmålti-
derna och miljöfrågorna i undervisningen.

- vi måste få eleverna att förstå varför de till 
exempel ska äta mindre kött och mer bönor.

- det starkaste skälet att satsa på ekologis-
ka livsmedel är omsorg om vår miljö, menar 
pia askman. 

svedaLa kommun

”att metodiskt införa ett 
livsmedel i taget.”

pia askman

kostchef

pia.askman@svedala.se

invånare: 19 625
andel ekologiskt: 23,4 %
livsmedelsinköp totalt: 9 142 333
livsmedelsinköp ekologiska: 2 142 265
politiskt mål: 25 % 2010
ekonomisk kompensation: nej



7

lärjedalen är en av göteborgs 21 stadsdelar med ca 25 000 
invånare. varje stadsdel drivs som en egen kommun. 
totalt köper göteborgs stad in ekologiska livsmedel 
för drygt 36 miljoner årligen och låg 2009 på 14,5 % 
ekologiskt av de totala livsmedelsinköpen. men vissa 
stadsdelar utmärker sig och lärjedalen ligger bland 
de bästa med 19,2 %.

- miljömedvetna politiker i nämnden som verkligen  
har satsat på ekologiskt är vår framgångsfaktor num-
mer ett, säger linn hammar, en av tre kostchefer i 
stadsdelen.

duktig personal
linn hammar vill också lyfta fram personalen.

- vi har arbetat tillsammans och tagit fram artikelnum-
mer till ekologiska varor informerat om nyttan med 
ekologiska livsmedel och hur vi ska gå tillväga för att nå 
målet. det är tack vare mycket duktig personal i köken 
som vi har nått så långt, menar hon. totalt lagas ca 5000 
portioner om dagen och de flesta enheter har eget kök.

ekologiska veckor 
två gånger om året arrangeras ekologiska veckor. då har man 
samma ekologiska matsedel i samtliga förskolor och skolor och 
informerar om varför det är viktigt med ekologiska livsmedel.

LärjedaLen sdF, göteborg

”miljömedvetna politiker i nämnden 
som verkligen har satsat på ekologiskt 
är vår framgångsfaktor nummer ett” 

linn hammar
kostchef
linn.hammar@larjedalen.goteborg.se

invånare: ca 25 000
andel ekologiskt: 19,2 %
livsmedelsinköp totalt: 15 861 000
livsmedelsinköp ekologiska: 3 041 000
politiskt mål: 40 produkter ska vara ekologiska
ekonomisk kompensation: ja
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i ludvika har 
man under flera 
år arbetat med 
ekologiska livs-
medel. redan 
2003 började 
de ta in eko-
logisk mjölk. 
året efter gick 
ludvika med i 
ett pilotprojekt 
från krav, där 
samtliga sko-
lor och för-
skolor krav-
certiferades. 
sedan 2006 

finns det inskri-
vet i kommunens kostprogram att man ska 
öka inköpen av ekologiska livsmedel.

- vi har försökt se om våra rutiner i köken, 
lära oss göra inköp efter säsong och försökt 
få ett bättre ekonomiskt tänk med tanke 
på till exempel resthantering, säger monika 
ahrås, kostchef i ludvika kommun.

en ny produkt om året
- det är viktigt att sätta upp rimliga delmål, 
fortsätter monika. 

- vi har valt att ta in en ny ekologisk pro-
dukt om året och har nu 10 produkter som 
vi bara köper in ekologiska. det handlar 
främst om tillbehör som till exempel mjölk, 
fil, vetemjöl, havregryn och vitkål. dels för 
att de används i stort sett dagligen och dels 
för att tillgången på dem är god. sedan 
uppmanas naturligtvis köken att köpa in så 
mycket ekologiskt de kan.

alla lika duktiga
av kommunens 30 kök på skolor och för-
skolor är all personal lika duktig, menar mo-
nika ahrås. alla enheter jobbar metodiskt 
och håller budget.

- vi har mycket informationsmaterial om 
ekologiska livsmedel både i köken och på 
skolorna, säger hon.   

det närmsta målet framöver är att kommu-
nen ska nå 25 % 2010.

- sedan kommer vi att arbeta för att bli 
bättre för varje år, avslutar monika ahrås.

Ludvika kommun

”det är viktigt att sätta upp rimliga delmål.”

monika ahrås

kostchef

monika.ahras@ludvika.se

invånare: 25 650
andel ekologiskt: 21,6 %
livsmedelsinköp totalt: 25 741 619
livsmedelsinköp ekologiska: 5 561 392
politiskt mål: 25 % 2010
ekonomisk kompensation: nej
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”vi ska sträva mot att 25 % av vår livsmed-
elsbudget ska gå till ekologiska livsmedel” 
står det i vaggeryd kommuns kostpolicy. 
man har redan passerat mål och låg 2009 
på 26 %.  

på frågan, hur har ni nått så långt? svarar 
ove gustavsson, kostchef i vaggeryds kom-
mun:

- vi tänker miljömässigt, är intresserade och 
har ju kört ekologiskt i 12 år nu. idag ser-
verar vi minst en ekologisk måltid i veckan 
och drycken är alltid ekologisk mjölk. 

centralkök
de 2 800 portionerna till förskola, skola och 
äldrevården lagas i ett centralkök. en stor 
del av maten lagas från grunden.

- ekologiskt är dyrare, men frågan är vad 
man använder, säger ove gustavsson. kö-
per vi in ekologiskt till en soppdag utan kött 
till exempel, så blir portionskostnaden inte 
högre.

bara ekologiskt!
som tips till kommuner som inte kommit så 
långt säger ove:

- tänk inte så mycket på pengarna! tänk 
på hur det fungerar i stället. det ska fung-
era för alla, såväl kökspersonal som elever. 
och med vilja och intresse så kommer man 
långt.

även framtiden ser ljus ut. de ekologiska 
inköpen har redan ökat med drygt 5 % en-
heter mellan 2008 och 2009. 

på frågan om vad han har för framtidsvision 
kommer svaret snabbt från ove gustavsson 
- bara ekologiskt!

vaggeryds kommun

”tänk inte så mycket på pengarna!”

ove gustavsson
kostchef
ove.gustavsson@vaggeryd.se

invånare: 12 959
andel ekologiskt: 26 %
livsmedelsinköp totalt: 7 265 000
livsmedelsinköp ekologiska: 1 890 000
politiskt mål: ja
ekonomisk kompensation: ja
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torshälla är eskilstunas enda stadsdel och 
utmärker sig vad gäller inköp av ekologiska 
livsmedel. totalt är kommunens ekologiska 
inköp 15 % av de totala livsmedelinköpen, 
men i torshälla ligger man på 27,4 %. 

vad är det då som gör att torshälla utmär-
ker sig?
- man har haft en plan, ett miljöledningssys-
tem, säger astrid stockenberg, miljöhand-
läggare på eskilstuna kommun. 

- men hela kommunen jobbar efter ät 
s.m.a.r.t. –modellen och där finns ju ekolo-
giskt med som en del, fortsätter hon.

ät s.m.a.r.t. är ett konkret förslag med fem 
råd på ett första steg mot en hållbar och 
säker livsmedelskonsumtion som tillgodo-
ser vårt näringsbehov enligt de svenska 
närings-rekommendationerna och samtidigt 
minskar miljöbelastningen. 

s.m.a.r.t. står för 
större andel vegetabilier 

mindre tomma kalorier 

andelen ekologiskt ökas 

rätt kött och grönsaker 

transportsnålt. 

tydligt mål
- att arbeta från ett tydligt uppsatt mål 
efter en praktisk metod har gjort det möj-
ligt för oss att komma så här långt, menar 
astrid stockenberg.

- nu gäller det att hjälpa de enheter som 
inte har kommit så långt att hinna ikapp. vi 
ska jobba på och förhoppningsvis fortsätta 
öka våra inköp av ekologiska livsmedel, 
fortsätter hon.

- kvaliteten på produkterna är det vikti-
gaste.

torshäLLa sdF, eskiLstuna

”kvaliteten på produkterna är det viktigaste.”

astrid stockenberg

miljöhandläggare

astrid.stockenberg@eskilstuna.se

invånare: ca 8 500 
andel ekologiskt: 27,4 %
livsmedelsinköp totalt: 6 200 000
livsmedelsinköp ekologiska: 1 700 000
politiskt mål: 30 % 2010
ekonomisk kompensation: nej
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till skillnad från de övriga exemplen i denna samman-
ställning ligger inte borgholms kommun över 20 % i sina 
inköp av ekologiska livsmedel. de lyfts i stället fram för 
att de från 2007 till 2009 ökade sin ekologiska inköp 
från 5 % till 17,2 %. 

hur har ni lyckats ta ett sådant kliv? 
frågar vi elisabeth grahn, kostchef i borgholms kom-
mun.

- vi arbetar med att ta in hela produkter i upphand-
lingen. det finns bara ekologiskt kaffe, ekologisk mjölk 
och ekologiska bananer till exempel, att välja på. 

- det ger ett betydligt bättre pris att som det kal-
las konvertera produkter på detta sätt, det vill säga 
att köpa in vissa produkter ekologiska till 100 %. vi 
räknar med en prisskillnad på ca 4 % om man jämför 
med hur mycket det skulle ha kostat att köpa in kon-
ventionella produkter.

upphandlingsgrupp
- en stor del av vår framgång har att göra med att vi arbetar i en 
upphandlingsgrupp tillsammans med emmaboda, kalmar, mörby-
långa och torsås kommuner. där utbyts erfarenheter och vi disku-
terar vilka produkter som ska köpas in ekologiska, säger elisabeth 
grahn.

nu har man konverterat 11 produkter, allt från kaffe och bananer 
till tunnpannkakor (som visade sig vara billigare som ekologiska). 

- vi har också börjat titta på recepten, och håller på att utbilda 
kökspersonalen i hur vi kan öka de ekologiska inköpen genom att 
planera matsedeln på rätt sätt, avslutar elisabeth grahn. 

borghoLms kommun

”vi arbetar i en upphandlingsgrupp”

elisabeth grahn
kostchef
elisabeth.grahn@borgholm.se

invånare: 10 806
andel ekologiskt: 17,2 %
livsmedelsinköp totalt: 6 755 729
livsmedelsinköp ekologiska: 1 162 991
politiskt mål: 25 % 2010
ekonomisk kompensation: nej
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ekomatsligan 2010

ekomatsligan är kommuner, stadsdelar och landsting i sverige som redovisat 
en hög andel inköpta ekologiska producerade livsmedel. siffrorna i tabellen gäller 
procent, ekologiskt livsmedelsinköp av totalt livsmedelsinköp i sek. tabellen baseras 
på uppgifter hämtade från ”ekologiskt i offentliga storhushåll 2010”. alla siffror är 
från 2009.
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andel inköp ekologiskt i %
av totalt livsmedelsinköp (sek)



ekologiskt 
eu-ekoLogiskt
eu har ett system för regler 
och kontroll av ekologiskt pro-
ducerat som gäller i hela eu.
för att få kalla en produkt eko-
logisk måste den ha producerats enligt eu:s 
regler för ekologisk produktion. eu:s regler 
omfattar odling, djurhållning, livsmedels-
förädling, märkning, import, kontroll och 
marknadsföring av ekologiska produkter. i 
sverige är det godkända certifieringsorgan 
som t.ex aranea, smak, hs certifiering och 
efsis scandinavia som sköter kontrollen av 
eu-ekologiskt. märket  är det nya eu-mär-
ket som lanserades 2010.

http://ec.europa.eu/agriculture/organic

krav
endast företag och producen-
ter med krav-certifiering får 
använda krav-märket på sina 
ekologiska produkter. krav har ibland strik-
tare regler än eu, bl.a. inom djuromsorg. 
unikt för krav är också regler för butik, 
restaurang och klimat. kontroll och certifie-
ring utförs idag av fem certifieringsbolag, 
som kontrollerar alla led i såväl produktion 
som distribution till dess att krav-märket 
sätts på produkten. krav-märket står för 
bra miljö, god djuromsorg, god hälsa, soci-
alt ansvar. www.krav.se 

demeter
svenska demeterförbundet bildades 1957 
och är kontrollorganisation 
för biodynamisk odling i 
sverige. den är en ideell 
konsumentförening som 
kontrollerar och auktoriserar växtod-
ling, djurhållning, slakterier, butiker, 
förädlare, grossister och importörer. 
över 20 länder har grundat egna 
nationella demeterförbund baserad på de 
givna internationella riktlinjerna. för när-
varande är demeterförbundets regler de 

strängaste som finns inom ekologisk odling. 
det övre märket är internationellt, det undre 
en svensk variant. www.demeter.nu 

övriga miljömärkningar
på livsmedel 
hÅLLbart Fiske
msc
msc är en miljömärkning av fisk 
och skaldjur. msc-märkningen gyn-
nar ett hållbart fiske och garanterar 
att fisken inte kommer från ett överfiskat 
bestånd. fisket som fisken kommer ifrån 
måste ha en minimal inverkan på det marina 
ekosystemet och förvaltas på ett hållbart 
sätt. www.msc.org/se 

det finns ingen ekologisk märkning för fisk. 
krav- och msc-fisk har jämförbara bedöm-
ningar av hållbara fiskebestånd och regler 
kring spårbarhet. där krav och msc skiljer 
sig åt är bland annat förädlingen. alla krav-
godkända, förädlade fiskeprodukter innebär 
att alla övrig ingredienser utöver fisken är 
ekologiska. i förädlade msc-produkter är 
fisken msc, inte övriga ingredienser. 

etiskt 
Fairtrade
fairtrade är en oberoende produkt-
märkning som skapar förutsätt-
ningar för odlare och anställda i 
utvecklingsländer att förbättra sina 
arbets- och levnadsvillkor. genom fairtrade 
får människor i världens utvecklingsländer 
möjlighet att konkurrera på en internatio-
nell marknad, på bättre villkor och genom 
långsiktiga handelsavtal. de internationella 
fairtrade-kriterierna garanterar odlaren ett 
minimipris för råvaran samt säkerställer att 
anställd arbetskraft får avtalsenliga löner 
och förbättrade arbetsvillkor. det skapar 
trygghet och möjlighet till utveckling.  
www.fairtrade.se 

miLjömärkning på livsmedel



länkar till organisationer och hemsidor som på olika sätt arbetar 
med ekologiska livsmedel.  

här kan ni hitta information, tips och inspiration.

utbildning och information:

www.ekolantbruk.se

www.ekomatcentrum.se   

www.ekomatguiden.se

www.ekomatsedeln.se

www.folkhalsoguiden.se 

www.livsmedelssverige.org

www.miljomat.se

www.miljoresurslinne.se 

www.naturskyddsforeningen.se

www.slu.se/epok

www.slv.se

www.svenskfisk.se

www.wwf.se

miljöcertifieringar:

www.krav.se 

www.demeter.nu 

www.msc.org 

www.fairtrade.se 

upphandling:

www.msr.se 

ekomatcentrum – informationscentrum för ekologiska produkter
håven 2, 193 41 sigtuna, tel 08 779 59 29, 08 582 444 24

info@ekomatcentrum.se 


