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Plötsligt smög sig hösten in över landet. Temperaturen kryper 
neråt och sommaren känns redan långt borta. Däremot är det 
hög tid att skörda av många rotfrukter och svensk vinterfrukt. 
Under den kommande hösten har vi två arrangemang  på 
gång, först ut är den Lilla Ekomatsligan, den 21 oktober i 
Malmö, där ett antal förskolor och skolor får diplom för sitt 
eko engagemang och sin höga andel av ekologiska produkter.  
Några veckor senare, den 12 november, är det dags för 
Ekomatsligan, där vi premierar de 35 kommuner som nått upp 
till 25 % målet. I år är temat fisk och vi har lyckats få hit 
Isabella Lövin. Läs mer om båda aktiviteterna på sid 5 och 6. 

Hälsningar från Mimi och Eva

Byt till ekologiskt – debatt artikel
På senare tid har det kommit flera oroande rapporter om vår 
mat. I en forskarrapport där urin från 177 barn hade testats 
innehöll 99 procent av proverna rester av olika 
bekämpningsmedel.

Relaterat
I en studie på nio bananklasar från helt vanliga svenska 
mataffärer hittades rester av bekämpningsmedel i både 
bananernas skal och fruktkött. Det innebär att de gifter som 
sprutas på bananerna letar sig in i våra kroppar. Värst drabbas 
förstås de barn och vuxna som bor och arbetar på 
bananplantagerna.
Och strax innan sommaren kom EU:s myndighet för 
livsmedelssäkerhet med en granskning som visade att så 
många som hälften av alla de 77 000 livsmedelsprover som 
analyserats innehöll rester. Svensk mat innehåller oftast 
mindre rester, men ett sätt att ytterligare minska risken att få 
i sig sådana är att välja ekologiskt. Anledningarna till att göra 
ett sådant val är emellertid långt många fler. Vad vi äter och 
hur vi utformar våra jordbrukssystem har inverkan på alltifrån 
klimatet till övergödningen av våra hav, den biologiska 
mångfalden och föroreningar av våra vattendrag.
Danskarna äter i dag betydligt mer ekologisk mat än vi 
svenskar. Den ekologiska maten står för nästan 8 procent av 
den sålda maten i Danmark, i Sverige knappt 4 procent. 2005 
var skillnaden länderna emellan knappt mätbar.

En viktig del av den danska framgångssagan är en konsekvent 
politik med tydliga mål för hur mycket försäljningen ska öka 
varje år, inte minst genom inköp till exempelvis skolor, 
förskolor och sjukhus. Våra skattepengar ska inte enbart gå till 
det billigaste alternativet, det ska också stimulera det som är 
mest hållbart på sikt.
När du nästa gång river av inköpslistan och går till affären kan 
du lätt göra en insats för en bättre planet. Genom att byta ut 
fem varor till det ekologiska alternativet så kan vi komma 
ikapp eller till och med gå om danskarna! Börja gärna med 
kaffe, bananer, vindruvor, kött och potatis. De finns 
tillgängliga i de flesta mataffärer och ett byte ger dessutom 
en rejäl miljövinst.
Den här veckan kommer vi från Naturskyddsföreningen att 
finnas tillgängliga runt om i hela landet för att få människor 
att köpa mer ekologisk mat. Vi konsumenter kan på så sätt 
visa våra politiker att vi vill ha beslut som ger en mer hållbar 
matproduktion. Genom gemensamma insatser i vår egen 
vardag kan vi ta tillbaka initiativet och gå förbi Danmark. Du 
kan också ta med dig en tanke till affären. I fyra av de 
granskade bananklasarna hittades inga rester av 
bekämpningsmedel: de ekologiska.

Ref: Ekuriren.se, Johanna Sandahl, vice ordförande 
Naturskyddsföreningen och Karl‐Axel Reimer
Ordförande Naturskyddsföreningen i Sörmland, 19 september 
2013
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WHO‐rapport: Kemikalier bakom flera 
folksjukdomar
Vi lever i en värld där tiotusentals kemikalier används varje 
dag. Forskarna har hittills identifierat flera hundra som 
hormonstörande men de flesta är ännu inte studerade. De 
risker kemikalierna innebär för både människa och miljö är 
underskattade. Det visar en ny rapport från FN:s 
miljöprogram UNEP och världshälsoorganisationen WHO 
som presenteras idag i Nairobi. Arbetet har letts av 
professor Åke Bergman, internationellt erkänd miljökemist 
vid Stockholms universitet. 
Ref: Who, 
http://www.su.se/om‐oss/press‐media‐
nyheter/pressrum/ny‐who‐rapport‐kemikalier‐bakom‐flera‐
folksjukdomar‐1.124686

Här är det alltid köttfria skoldagar
Många av barnen äter kött och fisk hemma men 
på förskolan serveras bara vegetarisk mat.
Kocken Mari Nylander är själv vegetarian och 
lägger sig vinn om att laga mat som är 
näringsriktig och passar barnens smaklökar.
Nyköpings kommun planerar "köttfria 
måndagar" i skolan och förskolan från och med 
vårterminen 2014.
‐ Satsa på rotfrukter och bönor, det ger bra 
näring, är billigt och klimatsmart, är 
waldorfkockens råd till Nyköpings kommun.
Ref: Ann‐Katrin Drevfjäll, SN nytt, 3 sep 2013 

Närproducerat och ekologiskt lönsamt för landstinget i Norrbotten
Landstinget i Norrbotten har sparat flera miljoner kronor på att köpa in allt mer ekologisk och 
närproducerad mat från bönderna i Norrbotten.
Det är lunchdags på landstingshusets restaurang när Nordnytt kommer dit för att intervjua 
landstingsrådet Agneta Granströ (MP). Och det märks att landstinget serverar allt mer ekologiskt och 
närproducerat. Inom tre år ska 90 procent av all mat som serveras här komma från bönderna i 
Norrbotten.
‐ Det är viktigt att vi har ett hållbart jordbruk i Norrbotten och att bönderna har en stabil kund som gör 
att de vågar lägga om jordbruket så att det blir ekologiskt, säger landstingsrådet Agneta Granström.

Nöjd kock
I restaurangens kök på landstingshuset är de nöjda över att veta var maten de tillagar och serverar 
kommer ifrån. 
‐ Det är mycket roligare att jobba på det viset. Vi vet var maten kommer ifrån och det känns säkrare 
helt enkelt, säger kocken Anders Berglund.

Minskade kostnader
Landstinget i Norrbotten handlar mat för 100 miljoner kronor årligen och innan landstinget gjorde sin 
senaste upphandling för två år sedan var det bara 5 procent av alla inköpta livsmedel som kom från 
länets ekologiska bönder. I dag är den procentsiffran uppe i 20 procent. Samtidigt har landstingets 
kostnader för inköpta livsmedel sjunkit med fem miljoner.
‐ Vi har ökat kvaliteten och samtidigt sänkt kostnaderna och det visar att det är möjligt att köpa 

närproducerat till en lägre kostnad. Vårt sätt att upphandla har rönt stor uppmärksamhet i Sverige, 
säger Agneta Granström.

Ref: Inger Haupt, SVT.se, 1 sep 2013 
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Väldokumenterade hälsovinster med 
grönt 
Den populistiska senfärdigheten hos de politiska 
partierna, inklusive Centerpartiet, som svarar för 
Landsbygdsdepartementet, att radikalt ta sig an 
Sveriges snedvridna jordbrukssystem verkar 
långsamt men säkert mot ekologisk kollaps och 
försämrad folkhälsa, skriver Stig Bengmark och 
Jonas Paulsson.

Ola Johansson (C) och Harald Lagerstedt (C) skriver i 
GP 17/7 att svensk köttproduktion bidrar till den 
globala livsmedelsförsörjningen eftersom mer mat 
måste produceras enligt FN.
Vi uppskattar att Centern nu är beredd till en dialog 
kring en ödesfråga för jorden – jordbrukspolitiken 
och speciellt köttproduktionen. Samtliga politiska 
partier, också de som vill benämna sig som 
miljöpartier, har hittills med alla medel undvikt att 
engagera sig. Ett hopp föddes under årets 
Almedalsvecka då Jonas Sjöstedt (V), kanske som 
den förste, tydligt påpekade att vi måste vänja oss 
vid att äta mindre kött. Vi delar helt FN:s och 
skribenternas uppfattning att jordens 
matproduktion måste öka dramatiskt om den i 
framtiden ska kunna föda de 9 eller 10 miljarder 
människor som så småningom beräknas befolka 
jorden. Men ko‐pengen är ett steg i fel riktning.
I dag används huvuddelen av jordens åkerareal till 
djurfoder, och ingen av den areal, som kommit till 
under de sista 50 åren har gått till produktion av 
människoföda. Om exempelvis Amerikas 

jordbruksproduktion inte först passerade djurmagar 
så kunde den föda tre gånger så många människor.
Skribenterna har rätt i att i vattenförbrukningen för 
hela världens jordbruk inte enbart gäller 
djurhållningen. Men det är ett huvudproblem. 
Stockholm International Water Institute skrev förra 
året i rapporten Feeding a Thirsty World att på 40 
års sikt kan nästan alla behöva bli vegetarianer om 
en katastrofal global livsmedelsbrist och 
livsmedelskris ska förhindras. Jordens befolkning får 
cirka 20 procent av sitt protein från animaliska 
produkter, men den siffran kan redan fram till 2050 
behöva reduceras till högst 5 procent, bland annat 
med hänsyn till den globala befolkningsökningen.
En omställning från kött till vegetabilier har en 
väldokumenterad mycket god effekt på folkhälsan. 
Forskare vid Oxfords Universitets hjärtklinik 
påpekade tidigt att om britterna nöjde sig med att 
äta kött högst tre dagar i veckan, så kunde man 
enbart i detta land, med drygt 60 miljoner 
innevånare, årligen undvika 31 000 dödsfall i 
hjärtkärlsjukdom, 9 000 dödsfall i cancer och 5 000 
dödsfall i stroke och spara 125 miljarder kronor i 
landets hårt anstränga hälsosystem.
Den populistiska senfärdigheten hos de politiska 
partierna, inklusive Centerpartiet, som svarar för 
Landsbygdsdepartementet, att radikalt ta sig an 
Sveriges snedvridna jordbrukssystem verkar 
långsamt men säkert mot ekologisk kollaps och 
försämrad folkhälsa. En ledande svensk politiker sa 
nyligen till en av oss: Man vinner inga val på att rota 
i vad folk har i sina kylskåp. Men nu är tillståndet för 
miljön och folkhälsan så allvarligt att målen för 
livsmedelspolitiken måste sättas radikalt högre: 
skatt på kött och annan ohälsosam mat, sänkt eller 
helst borttagen moms på grönt och viktigare än allt 
avveckling av alla köttsubventioner inklusive den 
nya ko‐pengen.
Ref: Göteborgsposten, Stig Bengmark, Professor, 
forskare, Hälsans villkor vid Londons Universitet och 
Jonas Paulsson, Initiativtagare till Köttfri måndag i 
Sverige, 22 juli 2013 
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Dubblerad produktion av ekomjölk
På fyra år har Norrmejerier ökat sin ekologiska 
mjölkproduktion drastiskt, bland annat genom att 
locka bönder från grann‐regionen.  I dag är 7,5 
procent av Norr‐mejeriers totala mjölkinvägning 
ekologiskt producerad. Det innebär att man 
nästintill har dubblerat produktionen på fyra år.

År 2009 hade mejeriet ett klart underskott på 
ekologisk mjölk. Att man nu har lyckats nå 
marknadsbalans beror enligt Norrmejerier själva 
bland annat på att man höjt betalningen och 
lockat över bönder från ekologiska gårdar i 
Ångermanland.
– Vi har fått några även på vårt gamla åde som 
har gått över och några har också ökat 
produktionen, säger Karin Karlsson, marknad‐ och 
innovationchef vid Norrmejerier. Ref: 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbotte
nsnytt/dubblerad‐produktion‐av‐ekomjolk
22 juli 2013 

Hälften av landstingen klarar inte 
målen för ekologiska livsmedel
I Kronobergs landsting är 40 procent av den 
inköpta maten ekologisk, men i Västernorrland 
är det bara fem procent. Målet är att 25 
procent av de livsmedel som köps in av 
landstingen ska vara ekologiska. Endast 10 av 
Sveriges 21 landsting når upp till det, visar en 
miljörapport från SKL, Sveriges kommuner och 
landsting.

Kräver politisk vilja
För att lyckas med ekologiska inköp krävs 
politisk vilja, tydliga krav vid upphandlingen, 
engagerade medarbetare och god kunskap om 
ekologisk mat, skriver SKL i rapporten.
Det är något som man uppenbarligen har gått i 
land med i Kronoberg där det ekologiska står 
för hela 40 procent av inköpskostnaderna för 
livsmedel. Tätt därefter kommer Uppsala och 
Örebro.

Klimatpåverkan från medicinska gaser
I bottenligan återfinns Västernorrland som 
bara lägger fem procent av matkostnaderna på 
ekologiska livsmedel och Västerbotten som 
lägger sex procent.
Ref: Helena Mirsch, vårdförbundet, 
https://vardforbundet.se/Vardfokus/Webbnyhe
ter/2013/September/Halften‐av‐landstingen‐
klarar‐inte‐malen‐for‐ekologiska‐livsmedel/
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Evenemang och seminarier

LILLA EKOMATSLIGAN – 21 oktober
19 skolor och förskolor kommer att tilldelas ett diplom i årets Lilla Ekomatsliga. 
Premieringen sker den 21 oktober kl. 15:40 på Nordic Organic Food Fair i Malmö och 
inkluderar även en seminariedel med tips om hur barns matvanor kan förändras, ”Förbättra 
barns matvanor med en mer klimatsmart och ekologisk kost”, kl. 16:00 ‐ 16:30.

Dessutom kommer vi att kora 4 vinnare i 2 olika kategorier; 1) Högst andel ekologiska 
livsmedel samt 2) Det bästa sättet att involvera och motivera barn i att tänka ekologiskt.

Nordic Organic Food Fair är ett för året nytt arrangemang och är tillägnat den ekologiska 
livsmedelssektorn. Mässan pågår under två dagar, den 20‐21 oktober. Förutom några hundra 
utställare pågår även ett flertal seminarier och föreläsningar under dessa två dagar.

Mässbesöket är gratis om ni registrerar er via denna länk: 
http://www.eventdata.co.uk/Forms/Default.aspx?FormRef=NOFA3swVisitor&AffiliateCode=
NOFSE400
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DEN GODA FISKEN
EKOMATSLIGAN – 12 november

35 kommuner och landsting har under 2012 nått  upp till  minst 25 procent
ekologiskt. Dessa kommuner och landsting  kommer under dagen 
att premieras av Isabella Lövin, EU‐parlamentariker och författare till  
boken ¨Tyst hav¨ på Bryggarsalen i Stockholm.  

Årets tema  är fisk  och vi har bjudit in ett antal engagerade personer med stor kännedom om hållbart fiske för att 
reda ut begreppen MSC och KRAV märkt fisk och förklara varför det är viktigt med ett hållbart fiske. Dessutom 
kommer Livsmedelsverket att belysa olika hälsoaspekter avseende konsumtion av fisk. 

Avgift för seminariet är 1 000:‐/person alternativt 800:‐/person om minst två personer kommer från samma 
företag/organisation/kommun/landsting (moms 25 % tillkommer).

Anmälan senast den 5 november  via länken: http://dinkurs.se/eko13

Länk till programmet: 
http://www.ekomatcentrum.se/files/Program%20Den%20Goda%20Fisken%2012%20nov%202013.pdf

Ekomatsligan 2013
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MSC förstärker sin aktivitet kring 
Östersjön , Marine Stewardship Council

2013‐08‐27 11:19 

Polen är en stor aktör när det gäller 
fiskenäringen i Östersjön. Varje år drar polska 
yrkesfiskare upp mer än 100 000 ton fisk. Landet 
har även många processanläggningar som förser 
marknader världen över med fisk‐och 
skaldjursprodukter.

Mot denna bakgrund har Marine Stewardship 
Council (MSC) i östersjöområdet bestämt sig för 
att satsa på ett mer aktivt samarbete med 
landets fiskerinäring och andra intressenter. MSC 
är en internationell ideell organisation som 
driver ett världsledande miljömärknings‐ och 
certifieringsprogram för väl förvaltade och 
hållbara fisken.

Nu har MSC anställt en projektledare i Polen. 
Med 40 miljoner invånare och stort torskfiske i 
Östersjön är Polen ett viktigt land för MSC att 
närvara i. Ambitionen är att bidra till en mer 
hållbar fiskeindustri och öka polska 
konsumenterna möjlighet att köpa fisk och 
skaldjur som är hållbart fångade. MSC:s 
engagemang i Polen är möjligt tack vare stöd från 
stiftelsen BalticSea2020.

Stor efterfrågan på MSC‐certifierad fisk

– Både europeiska detaljhandeln och 
varumärkesleverantörer efterfrågar MSC‐
certifierad fisk för att kunna erbjuda sina kunder 
hållbara val och samtidigt bidra till 
hälsosammare hav. Vi vill hjälpa den polska 
fiskeindustrin möta denna efterfrågan, säger 

Anna Debicka, ny projektledare för MSC i Polen.

Inledningsvis kommer hon att jobba mot polska 
fiskeorganisationer och företag inom hela 
handelskedjan för att få dem intresserade av 
MSC:s certifiering. 

– Vi kommer även bygga relationer med 
vetenskapliga institut, statliga organ och 
miljöorganisationer. Vårt mål är att skapa 
medvetenhet kring hållbart fångad fisk och 
skaldjur hos alla polska konsumenter ‐ en trend 
som syns i andra europeiska länder och som jag 
tror kommer även till Polen, säger Anna Debicka.

MSC i Polen idag

Med mer än 50 polska berednings‐ och 
handelsföretag certifierade enligt MSC: s 
spårbarhetsstandard är en del av det 
grundläggande arbetet redan gjort. Genom 
certifieringen har dessa företag visat att deras 
MSC‐märkta fisk är fullt spårbar, från 
slutprodukten ända tillbaka till båten där fisken 
fångades.

Idag finns mer än 200 MSC‐certifierade fisk och 
skaldjursprodukter i Polen. Under de kommande 
tre åren hoppas MSC kunna engagera 85 polska 
företag i leverantörskedjan och därmed öka 
antalet MSC‐märkta produkter till 600, samt få 
minst två polska fisken certifierade enligt MSC:s 
miljöstandard för ett välskött och hållbart fiske. 

Ref: 
http://www.mynewsdesk.com/se/view/news/ms
c‐foerstaerker‐sin‐aktivitet‐kring‐oestersjoen‐
65119 , 27 aug 2013



Dags att skydda haven och vår biologiska 
mångfald! 

Sveriges regering måste ge ett bättre och mer 
omfattande skydd av våra hav. Enligt våra 
internationella åtaganden ska vi skydda minst 10 
procent av våra kust‐ och havsområden ‐ idag 
skyddar vi bara 5 procent. Läget för Östersjön och 
flera av våra fiskarter är mycket illa. 
En ny rapport från WWF visar att länderna kring 
Östersjön inte klarar av att leva upp till sina egna 
miljömål enligt Baltic Sea Action Plan. Samtliga länder 
får underkänt när det gäller övergödning, miljögifter, 
sjöfart och biologisk mångfald.
Enligt en ny undersökning från WWF, som utförts av 
Cint med 1000 respondenter, tycker drygt 90 procent 
det är viktigt eller mycket viktigt att politikerna satsar 
mer resurser och instiftar striktare lagar för att nå 
uppsatta miljömål för Östersjön. En majoritet tycker 
att det är mycket viktigt (56 procent) att skydda våra 
rödlistade arter.
Drygt sex av tio invånare (63 procent) uppger att de 
inte vill äta hotad fisk som är på rött ljus enligt 
WWF:s fiskguide. De vanligaste matfiskarna som de 
intervjuade konsumerat det senaste halvåret är trots 
det röda och gula. Sju av tio uppger att de har ätit 
gullistad odlad lax och torsk från Nordsjön. Röd lax 
från Östersjön finns fortfarande på menyn. Dock ökar 
efterfrågan av MSC–certifierad vildfångad lax, torsk 
och tonfisk. Fiskar på rött ljus kommer från 
överfiskade bestånd eller från ett fiske som skadar 
marina arter. Gult ljus innebär att viss osäkerhet finns 
kring metoderna och grönt ljus innebär hållbar och 
bra fisk.
Laxen i Östersjön innehåller så höga halter av 
miljögifter att den förbjudits för konsumtion i hela 
EU. Att den svenska regeringen förhandlat fram ett 
undantag från reglerna som möjliggör försäljning till 
den egna befolkningen är osmakligt. Östersjön 
påverkas av hormonstörande gifter som dioxiner, 
ftalater och flamskyddsmedel men även gamla 
miljösynder som DDT och PCB finns kvar. Allt detta 
gör att fet fisk, som lax, blir ohälsosam att äta. 
Miljögifter engagerar svenskarna. På frågan ”Oroar 
du dig för att de gifter som finns i Östersjön ska 
påverka fisken och oss människor?” svarar 72 

procent att ”kemikaliefrågan är något som jag oroar 
mig mest för just nu, något måste göras”.
Läget för svenska älvar är också mycket illa. 80 
procent av Sveriges vattendrag är utbyggda för att 
producera energi, men endast 3 procent har 
vandringsvägar för fisk. Det gör att den vilda laxen får 
svårt att vandra och överleva och att majoriteten av 
ålarna dödas av kraftverkens turbiner när de ska 
återvända till Sargassohavet för att para sig. För att vi 
ska kunna behålla våra vilda ål‐ och laxbestånd måste 
vi snarast ordna vandringsvägar.
Det behövs långsiktiga förvaltningsplaner med 
fiskekvoter som anpassas till vad de olika arterna tål. 
Vi behöver fler skyddade områden med begränsat 
fiske, så att fisken kan fredas under sin uppväxt och 
fortplantning. Alla svenskar kan bidra genom att äta 
fiskar som har grönt ljus. Politiker måste stärka 
resurserna till naturskydd så att ekosystemen i 
vattenmiljö kan skyddas och bevaras.
Nedmonteringen av det svenska miljöarbetet får inte 
fortgå. Varför tar inte svenska regeringen på sig 
ledartröjan och ser till att uppnå de miljömål som 
man tagit beslut om?
WWF kräver att politikerna inte bara tar ansvar på 
papperet utan även i verkligheten. Resurser måste 
avsättas för att få den svenska miljöskutan på rätt 
köl. Tydliga beslut krävs om fler skyddade marina 
områden och bättre kontroll till havs och i de stora 
sjöarna. Mer naturliga flöden i rinnande vatten och 
bevarandeåtgärder för vandrande arter är ett måste 
om vi ska ha kvar den biologiska mångfalden i 
svenska vatten.
Vill vi ha ett friskt hav i balans behöver vi ett mer 
omfattande och starkare skydd för våra havs‐ och 
vattenområden. Vill vi kunna fortsätta äta fisk måste 
vi också sköta om den så att vi får en tillväxt av fisk –
och inte som nu en minskning. 
Ref: Håkan Wirtén generalsekreterare WWF Inger 
Näslund marinbiolog och fiskeexpert WWF, 02 
augusti 2013, 
http://www.nsd.se/opinion/debatt/artikel.aspx?Articl
eId=7779585
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Fertila kvinnor avråds från att äta odlad 
lax
Ät inte norsk odlad lax mer än två gånger i veckan! 
Den uppmaningen riktar norska livsmedelsverket 
till gravida och kvinnor i fertil ålder. Trots detta 
väljer svenska Livsmedelsverket att stå fast vid sin 
gamla rekommendation som inte begränsar 
konsumtionen av laxen. – Livsmedelsverket blåser 
bort sitt ansvar. Det är konstigt att de tar så lätt på 
frågan, säger Mikael Karlsson, ordförande i 
Naturskyddsföreningen. Norska livsmedelsverket 
ändrade i juni sin rekommendation för odlad lax. 
Myndigheten anser att de senaste årens ökade 
laxkonsumtion innebär en större hälsorisk för att 
miljögifter som PCB och dioxin lagras i kroppen. 
Den norska myndigheten avråder därför gravida 
och kvinnor i fertil ålder från att äta odlad lax mer 
än två gånger i veckan.

Trots detta har Livsmedelsverket i Sverige beslutat 
att inte ändra sina rekommendationer för norsk 
odlad lax. Det innebär att verket uppmanar 
svenska konsumenter att äta obegränsat med fisk, 
inklusive odlad lax, så länge den inte är från 
Östersjön.
– I Sverige äter vi inte så mycket fisk som man 
kanske gör i Norge. Med den låga konsumtion av 
fisk som vi har bedömer vi inte risken så stor, säger 
Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på 
Livsmedelsverket, till DN.
Beskedet förvånar Naturskyddsföreningen. –
Råden ska väl rikta sig till dem som äter mycket 
fisk, inte dem som äter lite.
Livsmedelsverket tror att folk i allmänhet reagerar 
med rädsla då man påtalar en risk och att de då 
inte kommer att äta fisk över huvud taget. Men 
tvärtom krävs det i regel mycket för att få folk att 
reagera, säger Mikael Karlsson.
Enligt Livsmedelsverket utgår myndigheten från 
svenskarnas matvanor när den bedömer risken 
med gifter i fisk. Bedömningen bygger på svar från 
omkring 2000 svenskar om deras matvanor.

Vilka rekommendationer ska man då lita på, 
Sveriges eller Norges?
Annika Hanberg, professor i toxikologi med 
inriktning mot miljömedicinsk riskbedömning vid 
Karolinska institutet, tycker avvägningen är svår. –
Det är en väldigt knepig fråga. Det är också svårt 
att säkert fastställa vid hur mycket av miljögifter vi 
tål utan att ta skada. Samtidigt är det nyttigt att äta 
fet fisk, inte minst för gravida, eftersom fet fisk är 
bra för fostrets utveckling, säger hon. Det 
hälsobaserade riktvärde som WHO har satt för hur 
hög halt dioxin och PCB som vi kan få i oss per dag 
utan att ta skada är 2 pikogram (miljondels 
mikrogram) per kilo kroppsvikt per dag. Genom 
livsmedel beräknas svenskar i genomsnitt få i sig 
en fjärdedel av den mängden, enligt 
undersökningar från Livsmedelsverket. Dioxin och 
PCB är särskilt skadligt för kvinnor i fertil ålder och 
gravida i och med att gifterna lagras i kroppen och 
kan påverka fostrets utveckling. 
Ref: Dn, 18 aug, 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fertila‐kvinnor‐
avrads‐fran‐att‐ata‐odlad‐lax/
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Forskning

Viktigt värna de lokala torskbestånden 
Nya genetiska metoder gör det möjligt att kartlägga 
olika fiskbestånd. Studier visar att torsk från olika 
bestånd inte blandar sig i den utsträckning man 
tidigare trott. Det är insikter som kan användas för 
att förvalta torsken både på Västkusten och i 
Östersjön. Tidigare hade man uppfattningen att 
havet är fritt och att den genetiska blandningen är 
stor. Men forskarna får alltmer klart för sig att fiskar 
och andra marina arter är uppdelade i lokala 
bestånd som inte blandar sig särskilt mycket.
‐ Genetiska studier visar att många marina arter är 

avgränsade på samma sätt som organismer på 
land, säger Carl André, professor vid 
institutionen för biologi och miljövetenskap, 
Göteborgs universitet.

Torsk lever i lokala bestånd 
Nyligen har forskarna kartlagt arvsmassan, den 
kompletta DNA‐ koden, hos ett antal fiskarter, 
däribland torsk. Kartläggningen kan användas på 
olika sätt, dels föra att studera spridning och utbyte 
mellan olika bestånd genom att se på likheter och 
skillnader i arvsmassan. 
‐ Ju större skillnaderna är i arvsmassan hos torsk 
från olika lokala populationer ju mindre utbyte finns 
det mellan bestånden. Man kan se det som att varje 
fisk har ett unikt fingeravtryck som kan jämföras 
med andras, säger Carl André. Forskarna kan också 

undersöka om torsken är genetiskt anpassad till den
lokala miljön. ‐ Östersjötorsken har en rad sådana 
unika anpassningar som är genetiskt fixerade, till 
exempel så flyter äggen mycket högre upp i vattnet 
jämfört med till exempel skageracktorsken, säger 
Carl André.

Genetisk mångfald viktig för tillgången på fisk
Det är viktigt att behålla genetisk mångfald och ta 
hänsyn till lokala bestånd när man förvaltar 
fiskbestånd. I Kanada har man sett att olika lokala 
laxbestånd levererar fisk olika år. Att olika små 
lokala fiskbestånd finns kvar är alltså viktigt för 
fisket sett ur en rent ekonomisk synvinkel.
‐ Försvinner bestånd drabbas fisket. Många av de 

mindre fjordarna utmed Västkusten hade förr 
lokala fiskbeståndet som nu är borta, säger Carl 
André. 

Ref: Carina Eliasson, Pressinformatör, Göteborgs 
universitet, http://news.cision.com/se/goteborgs‐
universitet/r/viktigt‐varna‐de‐lokala‐
torskbestanden,c9462032



Kurser och informationsmaterial

Klimatsmarta matvanor
Minskat matsvinn, ökad andel 
ekologiska livsmedel och ökat 
intresse bland barn för frukt och 
grönt. Läs mer på 
http://www.ekomatcentrum.se/Kur
ser.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/Kur
ser.htm

Säsongsguider för ”Frukt & Grönsaker” och ”Fisk”.
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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 ny och kan beställas direkt från vår 
hemsida. 
Beställ direkt på; 
http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm

Grönsaksmemory
Vi har tagit fram ett memoryspel med 
färgstarka fotografier på frukt och 
grönsaker. Spelet levereras i en ask som 
innehåller två varianter av spelet med olika 
svårighetsgrader. Varje spel består av 25 
olika par. Spel 1 är den lättare varianten 
och har bild och ord på varje par. Spel två 
syns på bilden och där paras bild och ord 
ihop. Spelet riktar sig främst till barn i 
förskolan och lågstadieelever och fungerar 
som ett utmärkt komplement till 
läsundervisningen. Priset på spelen är 90 kr 
exkl moms och porto. Spelet kan beställas 
på info@ekomatcentrum.se.


