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Det nya året har sparkat igång med buller och brak. Först ut var 
Ekogalan i slutet av januari  där Ekoweb presenterade glädjande 
siffror från en ökande ekologisk livsmedelsmarknad under 2013 och 
stora förväntningar på framtiden.  I februari släppte sedan WWF sin 
nya fiskguide där de rödlistade räkorna från Nordatlanten mottogs 
med blandade känslor. Eskil Erlandsson, Landsbygdsministern, lovade 
att inte sluta äta räkor trots förbudet. Vi vill trycka på att det är 
mycket viktigt att endast köpa MSC märkt fisk och andra havsdjur, tex 
räkor. På så sätt bidrar vi till att även framtida generationer kan ta del 
av havets läckerheter, läs mer  på sid 7. Där finns även länkar till 
fiskguide samt hållbart fiskade norska räkor från Barents hav. 

Det händer mycket ute i kommunerna och de ekologiska målen ökar 
kontinuerligt i landet. Det finns till och med fem kommuner som tagit 
mål om att nå upp till hela 100 % ekologiskt. Även försäljningen i 
dagligvaruhandeln verkar äntligen ta fart, säkerligen med hjälp av 
uppmärksamheten i media under hösten, där problemen med  de 
gifter som finns kvar i besprutade livsmedel lyfts fram. Det finns även 
enstaka butiker som tagit sitt ansvar och slutat sälja oekologiska 
(besprutade bananer). Bra initiativ tycker vi på EMC! Även 
kötthanteringen har varit framme i rampljuset. Genom att köpa KRAV‐
kött undviks en onödig transport av ex svenska grisar för slakt 
utomlands, läs mer på sid 8.

Hälsningar Mimi och Eva

GRATTIS till Saltå  Kvarn 
som fyller 50 år i år

Med anledning av Saltå Kvarns 

50‐årsfirande lanseras nu 

ett antal produkter i 
jubileumsdesign. 

Svenska Bruna bönor 

är först ut bland dessa. 

Läs mer om 50‐årtsfirandet här: 
http://www.saltakvarn.se/50arsjubil

eum/

Vi vill även slå ett slag för en klimatsmart och ekologisk produkt, 
Nämligen den frysta bönmassan i tre versioner Beat Brown, Beat White och Beat for 
Burgers. Förpackad i  frysta pellets , 15 gr per styck och kan användas i en mängd olika 
maträtter, till och med i bröd. Läs mer på:   http://www.eatbeat.se



Rapport från Ekogalan

Bland Ekogalans 
vinnare återfanns: 

Heatweed Tecnologie, 

Vadsbro Mjölk, 

Jon Orvendal, 

Green n´Lean 

Arla Foods. 

STORT GRATTIS till er!

Ekogalan hölls i den spektakulära Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm. Foto: Vilhelm Ektander

Stark framtidstro på Ekogalan 2014
Den 30 januari var det dags för årets Ekogala på Grand Hôtel i Stockholm. Under en heldag gavs de 
240 gästerna information om utvecklingen på 2013 års ekologiska marknad ur flera perspektiv.
Representanter från detaljhandeln, restaurangbranschen, grossistledet samt produktionsledet föreläste om 
sina resultat och framtidsutsikter. Under dagen delades även fem priser ut till årets ekoföretagare och 
arrangören Ekoweb presenterade rapporten ”Ekologisk livsmedelsmarknad”, som sammanfattar ekobranschen 
under det gångna året och ger en prognos för 2014.

I rapporten kan Ekoweb visa att den ekologiska försäljningen har ökat med 1,3 miljarder under 2013, vilket 
innebär 

att det under året har sålts ekologiska produkter för 11,6 miljarder kronor. Denna försäljning inkluderar 
detaljhandeln, offentlig marknad, hotell‐ och restaurangbranschen samt Systembolaget. Ökningen beror dels 
på en ökad volym, men också på högre priser för ekologiska livsmedel.  Indelat efter varugrupper står mejeri, 
ost och ägg för över en fjärdedel av försäljningen av ekologiska livsmedel. Strax därefter kommer grönsaker 
och frukt, följt av bröd 

och spannmålsprodukter som har en försäljningsandel runt nio procent.

Den relativt stora försäljningsökningen av ekologiska livsmedel är enligt Cecilia Ryegård till väldigt stor del 
konsumentdriven.  – Efter två år av stagnerande marknad för ekologiska livsmedel hade vi inte så stora 
förväntningar på 2013. Men efter en lite trevande start tog försäljningen fart i slutet av året. Det kom ett 
banan‐larm och ett vin‐larm som satte fokus på ekologiska produkter. Dessutom har Naturskyddsföreningens 
stora kampanjer fått spridning och ökat intresset för ekologiskt, säger Cecilia Ryegård. 

Positiva framtidsutsikter

Något som var tydligt under dagen var den positiva stämning och framtidstro som fanns bland både talarna och 
gästerna. Inför 2014 ser Ekoweb bland annat en ökad hälsomedvetenhet samt debatter kring 
bekämpningsmedel och tillsatser som något som gynnar branschen. Inför det kommande året förutspår 
Ekoweb en ekologisk försäljningsökning på tio procent.

(Ekoweb)



Aktuellt

Hundra procent ekologiskt 
Uppsala gör det, men också Södertälje, Lund, Borlänge 
och Malmös kommuner. Beslutar att köpa in 100 
procent ekologiskt till de offentliga köken. 

Relaterat

Ekonomin klarar man genom att dra ner på mängden 
kött, minska svinnet och laga maten från grunden. Följ 
efter Gävleborgskommuner! 

Framgångsrika kockar i offentliga tillagningskök runt 
om i landet bevisar att det går att laga mat till samma 
eller lägre kostnader med matlagning från grunden 
baserad på ekologiska och genuina råvaror. Man 
slipper dyra processade råvaror, dyra hel‐ och 
halvfabrikat och dyra främmande tillsatser. 

Ekokommunen Hudiksvalls beslut att införa 
tillagningskök är ett viktigt steg för att framöver gå 
vidare och köpa in 100 procent ekologiska råvaror. 
Med de nya reglerna för offentlig upphandling är det 
här också världens chans för regionens lantbrukare att 
lägga om till ekologisk produktion.

Källa: Hans Bovin, Forsa, 
http://www.unt.se/uppsala/uppsala‐ska‐bli‐helt‐
ekologiskt‐2886598.aspx

Ett stort steg för Uppsala
Politikerna i kommunstyrelsen har i år sagt ja 
till målsättningen som säger att 100 procent av 
Uppsala kommuns livsmedelsinköp ska vara 
ekologiska år 2023.‐ Ett gigantiskt steg för oss 
att ta, säger Björn Carlsson, affärsområdeschef 
för kost och restaurang vid Uppsala kommun.

I dag köper kommunen 17 procent ekologiskt, 
en bra bit ifrån de 25 procent som regeringen 
satte upp som mål för offentlig sektor fram till 
2010. Och ett ännu större steg från de 
kommuner som köper in mest ekologiskt i 
landet, som Lund och Borlänge med över 40 
procent.

Anne‐Marie Dock Gustavsson som sysslar med 
ekoproduktion vid Jordbruksverket anser att 
Uppsala kommun i och med onsdagens beslut 
har satt upp ett väldigt ambitiöst mål.
‐ Troligen ett av de mest ambitiösa i landet, 
säger hon.

Hon har svårt att bedöma hur snabbt den 
ekologiska marknaden kan svara upp mot så 
kraftigt ökad efterfrågan.

‐Marknaden är komplex. Mejerivaror och kött 
blir nog inte svårt och jag tror att ökad 
efterfrågan kommer att driva på produktionen 
när det gäller exempelvis fläsk och ägg. Potatis 
och grönsaker tror jag blir svårare. Det 
kommer också att bli en eftersläpning på ett 
par år för varje ny odlare som startar i och med 
karenstiderna för ekologisk odling som Krav 
ställer, säger hon.

Källa: Lennart Lindström 
lennart.lindstrom@unt.se 018‐478 15 13



Aktuellt

Mindre kött på menyn i skolan
50 procent av livsmedlen i Växjös kommunala kök ska vara 
ekologiska till och med 2015. För att nå dit kan det bli mindre 
kött och fler vegetariska rätter i skolan framöver.

Foto: Matthew Mead 

Växjö kommun har de senaste åren ökat inköpen av ekologiska 
livsmedel rejält. Under 2012 nådde man upp till 33,3 procent, 
vilket gav kommunen en 12 plats i Ekomatsligan – en rankning 
som baseras på en enkät från Ekomatscentrum.
Men Växjö nöjer sig inte med det. Enligt beslut i 
kommunfullmäktige ska inköpen av ekologiska livsmedel upp 
till 50 procent under 2015. En tuff målsättning:

– För att nå dit behöver man jobba strategiskt med 
upphandlingar, riktlinjer som styr upp inköpen och med 
menyerna, säger Annica Thor, måltidschef inom skol‐ och 
barnomsorgsförvaltningen.
Eftersom de ekologiska livsmedlen – inte minst köttet –
generellt är dyrare än icke ekologiskt, kan en konsekvens av 
50‐procentmålet bli att det serveras mindre kött framöver.

– Man kan ju välja att ha fler vegetariska rätter, men man kan 
också dryga ut köttet med mer vegetariska komponenter som 
linser och böner så att man får upp proteininnehållet ändå. 
Det finns olika vägar att gå för att lyckas med målet, säger 
Annica Thor.
Hon påpekar att det förutom den ekonomiska aspekten också 
finns viktiga miljöaspekter i att minska på köttkonsumtionen.

– Det är ju viktigt att eleverna och barnen förstår den 
pedagogiska biten varför man ska äta mindre kött. Och så är 
det viktigt att vi kan laga goda och bra vegetariska rätter också 
så att det blir accepterat.

Källa: Andreas Westergren, Växsjö idag 
andreas.westergren@smp.se

Nu höjs kraven på Vellinges skolkök
Vellinge kommun Kravmärker alla sina skolkök. I 
Ljungenskolans kök efterlyser man stöd från 
föräldrarna för att få barnen att äta mer 
ekologiskt.
– Det händer att man får höra ”min son är ingen 
kanin, utan ska äta kött”, säger kocken Andreas 
Rank. 
Vellinge kommun höjer ribban för sina skolkök. 
De ska använda minst 50 procent Kravgodkända 
livsmedel. Det finns Vellingeskolor som redan 
nått målet och Ljungenskolan i Ljunghusen är 
nästan där.
– Vi har redan 40–50 procent ekologisk mat och 
vi tror att vi kommer att klara galant att nå 
Kravcertifieringen. Vi har till exempel i samråd 
med eleverna infört två köttfria dagar i månaden, 
säger rektor Ulrika Burman.
De båda som ska klara, den ekologiska, biffen för 
Ljungenskolan är köksansvariga kocken Krystyna
Johansson och kocken Andreas Rank.
– Att tänka ekologiskt handlar inte enbart om 
råvaror och mat utan också om att slänga mindre 
mat och spara på vattnet. Vi rör oss också ute i 
matsalen och försöker både inspirera eleverna till 
att tänka ekologiskt och förklarar för dem om 
maten, säger Krystyna Johansson.
Endast 15 av de 600 eleverna är uttalade 
vegetarianer och det kan vara svårt för de båda 
kockarna att få de inbitna köttätarna att prova på 
mer vegetariskt.
– Jag önskar att vi hade mer stöd från 
föräldrarna. Vi får ofta höra att föräldrarna vill att 
barnen ska ha och äta kött i alla rätter, säger 
Andreas Rank.
Källa: Jan Samuelsson, Sydsvenskan.se, 11 feb 2014



Nyheter

Hellre bra kött sällan än dåligt kött varje dag 
I Västernorrland är det bara Härnösands kommun som når upp till målsättningen om att minst 25 procent av maten 
som serveras ska vara ekologisk, det rapporterar P4 Västernorrland. I Ånge är det bara 6 procent av den mat som 
kommunen serverar på skolor, äldreboenden etcetera som är ekologisk. Det placerar Ånge på jumboplats i länet. I 
Sundsvall är någonstans mellan 13 och 14 procent av maten ekologisk. Uppsala meddelade nyligen att man antar 
den offensiva målsättningen att all mat som serveras av kommunen ska vara ekologisk. När följer någon kommun i 
Västernorrland efter? 

De kommuner som inte når upp till 25‐procentsmålet menar att det finns ekonomiska orsaker. Och visst, alla som 
brukar sköta hushållsinköpen vet själva att ekologiska bananer eller närproducerat och kravmärkt kött är dyrare än 
de besprutade eller importerade motsvarigheterna.  Till P4 säger Marie Holmberg, kostchef i Härnösand, att 
budgeten har hållits trots att man medvetet har satsat på ekologisk mat.  Självklart har kommuner en skyldighet att 
använda skattepengarna på ett så effektivt sätt som möjligt. Samtidigt måste det vara möjligt att budgetera för att 
kvalitet ska få kosta. 

Det går här att dra paralleller till den infekterade diskussionen om köttfria dagar. Kött är dyrt, särskilt högkvalitativt 
sådant. Hellre då att kött serveras färre dagar i veckan, men att det då är närproducerat och ekologiskt kött än att 
det serveras billigast tänkbara importerade kött samtliga dagar i veckan. På så sätt behöver kostbudgeten inte öka 
samtidigt som det ändå är möjligt att öka andelen ekologisk och närproducerad mat. Det borde LRF, som nyligen 
protesterade mot att Nyköpings kommun införde en köttfri dag, kunna skriva under på. Att hålla uppe 
köttkonsumtionen kan väl i sig självt inte vara LRF:s mål, snarare måste det vara att få det offentliga att servera mat 
producerad av svenska bönder.
.
Att göra rätt som konsument är, tyvärr, en djungel. Det är rödlistningar hit, ekologiskt och kravmärkt dit. 
Avvägningarna som måste göras är många och hur man än gör så tycks det bli fel på något sätt. Som tumregel är 
ekologiskt och närproducerat emellertid att föredra framför motsatsen.

Källa, www.st.nu, Marcus Bohlin, 10 februari 2014



Uppsving för ekobananer
Efter giftlarmet förra året har försäljningen av ekologiska bananer fördubblats. Samtidigt ökar efterfrågan kraftigt på många
andra ekoprodukter.
– Vi sålde lika mycket ekologiska gröna vindruvor år 2012 som vi sålde under en vecka förra året, säger Louise König, 
hållbarhetschef på Coop.
Det har snart gått ett halvår sedan Testfakta presenterade sin undersökning i DN om gifter i bananer. Resultatet visade att 
vanliga bananer innehåller rester av bekämpningsmedel, bland annat så kallade systemiska ämnen som gör att gifterna inte 
bara finns i skalet utan även i bananens fruktkött. Ekologiska bananer hade däremot inte något som helst spår av 
bekämpningsmedel.
Uppmärksamheten visar sig nu ha haft stor effekt på vår konsumtion. Efter larmet har försäljningen av ekologiska bananer mer 
än fördubblats, enligt de stora mataffärskedjorna.
– Vi har sett en ökning med ungefär 150 procent, säger Maria Smith, miljöchef på Ica.
På Coop har den ekologiska andelen av bananförsäljningen ökat från 22 procent i början av förra året till 40 procent i slutet av
året. Under vissa veckor förra året var intresset så stort att de ekologiska alternativen tog slut.
– Vissa veckor tiodubblade vi vår försäljning. När larmet kom var det stor brist på ekobananer i hela Sverige, säger Louise König, 
hållbarhetschef på Coop.
Undersökningen om gifter är en av de största förklaringarna till förändringen, enligt butikskedjorna. En annan orsak är att 
ekologiska produkter allt oftare säljs med kampanjpris.
Samtidigt ökar efterfrågan kraftigt på även andra produkter, framför allt frukter och grönsaker. Det handlar bland annat om 
äpplen, morötter, vindruvor och paprika. Även mejeriprodukter ökar.
– Vi introducerade ekologiska äpplen i lösvikt i januari 2012. De har ökat med 500 procent sedan lanseringen. Det finns ett 
fokus på att må bra och att äta bra. Det går hand i hand med att man äter ekologiskt, säger Maria Smith.
Axfood, med varumärken som Hemköp och Willys, har märkt av en fördubbling av både ekologiska äpplen och bananer år 2013 
jämfört med året dessförinnan.
– På Willys har frukt och grönt gått riktigt bra. Även de som handlar i ett lågpriskoncept är alltså intresserade av ekologiskt,
säger Åsa Domeij, miljöchef på Axfood.
Enligt butikskedjorna är förändringen unik. Försäljningsökningar i samband med medielarm brukar hålla i sig en kort period. I
det här fallet har försäljningskurvan inte vänt tillbaka.
I Testfaktas undersökning förra året upptäcktes upp till sju olika typer av bekämpningsmedel på en och samma banan. Gifterna 
översteg däremot inte EU:s gränsvärden. Ett litet barn på tio kilo kan äta motsvarande fyra bananer per dag utan att det är 
farligt . Källa:  Kristoffer Örstadius, 24 jan 2014, dn.se

Fakta. Så säger butikerna 
Coop: Den ekologiska andelen av bananförsäljningen har ökat från 22 procent i början av år 2013 till 40 procent i slutet av år 
2013.
ICA: Försäljningen av bananer har ökat med ungefär 150 procent sedan larmet för ett halvår sedan.
Axfood: Försäljningen av ekologiska bananer har ökat med ungefär 100 procent mellan år 2012 och 2013.
(Axfood har bland annat varumärken som Hemköp, Willys, Prisextra, Handlarn och Tempo.)

Nyheter



Aktuellt

Bilden till vänster är 
från ICA Liljeholmen 
och bilden ovan är 
från ICA Duvbo, 
Sundbyberg . Två 
butiker som 
hanterat 
bananfrågan på 
samma sätt som 
Coop Forum i Piteå.

Butiker väljer bort giftiga bananer/Rusning efter 
giftfria bananer i matbutikerna

PITEÅ Coop Forum i Piteå vill bara sälja ekologiska 
bananer till sina kunder. Efterfrågan har ökat markant 
det senaste halvåret, vilket också gjort att bananerna 
fort tar slut hos leverantörerna. För drygt ett halvår 
sedan presenterade Testfakta sin undersökning om 
gifter i bananer och efter dess har försäljningen av 
ekologiska bananer ökat markant. Resultatet visade 
att vanliga bananer innehåller rester av 
bekämpningsmedel, och inte bara i skalet utan även i 
fruktköttet. Garanterat giftfria visade sig enbart de 
ekologiska bananerna vara och på Coop forum i Piteå 
säljer de enbart, så länge det finns hos 
leverantörerna, ekologiska och rättvisemärkta 
bananer.

– Det är ett ställningstagande att bara sälja ekologiska 
bananer så långt det går, säger stormarknadschefen 
Per Setterqvist. Men den senaste veckan har 
leverantörerna inte kunnat leverera i samma 
utsträckning och då fyller de upp frukthyllan med 
vanliga bananer. 
– Då har vi fått tagit en paus, vi kan ju inte sluta sälja 
bananer bara för att vi inte får in ekologiska, förklarar 
han. 

Efterfrågan ökar i  och med den uppmärksammade 
undersökningen med bekämpningsmedel valde 
butiken att satsa mer på det ekologiska och butiken 
tog då .ett beslut att styra volymen mot ekologiska 
bananer för att kunna ge kunder och medlemmar de 
bästa bananerna. Uppmärksamheten visar sig ha haft 
stor effekt på kundernas inköp och han upplever att 
kunderna blivit mer medvetna och att gruppen som 
efterfrågar ekologisk mat blir större.
David Nyström är en av dem som tycker att det är 
viktigt att bananerna är giftfria.
– Vi köper enbart ekologiska bananer, säger han. 
Medvetenheten kring maten har ökat med tanke på 
tvååriga dottern Lovis som i snitt äter en banan om 
dagen och i bland även tuggar på skalet också. David 
Nyström gjorde medvetna val även tidigare, men inte i 
samma utsträckning.

– Det är inte 100 procent men det har gått från 
30 till 70 procent, säger han.

I Testfaktas undersökning upptäcktes som 
mest sju olika gifter i skalet på en och samma 
banan, men gifterna översteg inte EU:s 
gränsvärden. Enligt undersökningen och 
baserat på EU:s gränsvärden ska ett barn på 
tio kilo kunna äta fyra bananer per dag utan att 
det på grund av bekämpningsmedel ska vara 
farligt. Exakt hur mycket bekämpningsmedel 
som finns i fruktköttet går inte att säga, men 
enligt Livsmedelsverkets beräkningsmodell 
sitter 52 procent av bekämpningsmedlet i 
själva fruktköttet.

Källa: Piteå Tidningen, Måndag 10 februari 2014



Nyheter

Rödlistad västkusträka
Den svenska västkusträkan och stenbitsrom rödlistas av världsnaturfonden. Anledningen är risken för 
överfiske och att återväxten måste säkras. I Sverige landas årligen 1.200 ton kokt räka av svenska och 
danska fiskebåtar. Västkusträkan, även kallad nordhavsräkan, blir nu rödmärkt överallt utom i Barents 
hav.
– Det är i första hand dåliga beståndsuppskattningar, risk för överfiske, dumpning av småräkor, otydlig 
förvaltning och kontroll som ligger bakom rödlistningen, säger Marie von Zeipel som är pressansvarig på 
WWF.
Första gången stenbitsrom utvärderas
Det är första gången stenbitsrom utvärderas av Världsnaturfonden, men man ger den rött ljus direkt i sin 
fiskeguide 2014. – Det är bristande förvaltning som ligger bakom vårt beslut. Vi äter ju rommen så 
återväxten måste säkras. Stenbit förökar sig långsamt, har inga egna kvoter eller ens 
beståndsuppskattningar.
Kan stoppas i butiker
SVT har stått i kontakt med både Coop och Ica, som båda uppger att de vanligtvis följer 
Världsnaturfondens rekommendationer. Butikskedjorna har dock bett att få återkomma med definitivt 
besked efter att själva ha fått tillgång till bedömningarna från Världsnaturfonden.
– Vi har inte tagit ställning ännu, säger Coop:s Anna-Lena Dahlberg till SVT. Vi behöver utreda detta efter 
att ha fått tillgång till uppgifterna från Världsnaturfonden. Det kan finnas andra fångstzoner i världen som 
vi kan köpa in samma produkter ifrån. Coop håller också en ¨fisklista¨ uppdaterad där man publicerar 
listor över vilka havsdjur man säljer och inte säljer. De förpackningar med stenbitsrom som finns ute i 
butik idag kommer man hur som helst att fortsätta sälja.
Bör helt undvikas
Världsnaturfonden anser att konsumenterna helt bör undvika att äta stenbitsrom och bör välja MSC-
certifierade västkusträkor så länge. Dessa är fiskade på ett hållbart sätt. – För stenbitsrom finns det 
dessvärre inget alternativ och vad gäller räkorna är rekommendationerna att vänta med att äta våra 
västkusträkor tills förvaltningen har förbättrats. Vi hoppas se den gröna, MSC-certifierade fisken inom 
några år och bättre förvaltningsinsatser från myndigheterna, säger Marie von Zeipel.
Källa: svt.se, 4 feb 2014

Länkar för fiskguiden mm: 
Ladda ner din egen ¨Fiskguide 2014¨ i miniformat: 
http://www.wwf.se/source.php/1551017/WWF_Fis
kguide_mini_2014.pdf

Mer info angående fiskguiden:
http://www.wwf.se/vrt‐arbete/hav‐och‐fiske/ww‐
fs‐fiskguide/1243694‐ww‐fs‐fiskguide‐nr‐du‐ska‐
kpa‐miljvnlig‐fisk

Räkor som fortfarande är hållbart fiskade är norska räkor från Barents hav. Läs mer:
http://www.norskfisk.se/Artiklar/Sverige/Nyheter/2014/Med‐anledning‐av‐
r%C3%B6dlistningen‐av‐nordhavsr%C3%A4kor‐i‐WWF‐s‐Fiskguide‐f%C3%B6r‐2014‐vill‐
Norges‐Sj%C3%B6matr%C3%A5d‐g%C3%B6ra‐f%C3%B6ljande‐kommentar



Nyheter

Skånska grisar slaktas i Tyskland
Minst 3 000 grisar från Skåne fraktas under de närmaste 
veckorna till slakt i Tyskland. Orsak: överskottet på svenska 
grisar ökar. Billig gris från utlandet slår ut de svenska trots 
att dessa växer upp med världens bästa djurskyddsregler. 

– I köttdisken är det inga problem. Där väljer folk gärna 
svenskt kött. Men i charkuteriprodukter, i storkök och på 
restauranger är det nästan alltid den billigaste råvaran som 
gäller, säger Magnus Larsson, vd för Dalsjöfors kött utanför 
Borås.

Det är han som har hjälpt ett antal skånska grisuppfödare 
att få kontakt med slakterier i Tyskland. Hans slakteri – med 
ungefär tio procent av den svenska marknaden för grisslakt 
– kan inte ta emot fler grisar.

Läget är likadant på marknadsledande HK Scans slakterier i 
Kristianstad och Skara. Och på KLS Ugglarps slakterier i 
Ugglarp, Hörby och Kalmar som har tjugofem procent av 
marknaden.

– Därför har vi velat hjälpa våra leverantörer att lätta på 
trycket i stallarna genom att förmedla kontakten med tyska 
slakterier. Annars hade det kunnat bli djurskyddsproblem 
när grisarna vuxit sig för stora, säger Magnus Larsson.

De första av de cirka 3 000 grisarna började transporteras i 
förra veckan till ett slakteri som ligger en timmes lastbilsfärd 
söder om Rostock. Totalt tar transporten runt tio timmar, 
vilket är några timmar mer än tillåtet inom Sverige men 
inom 24‐timmarsgränsen för exportdjur. I och med att 
grisarna slaktas i Tyskland kan de inte räknas som svenskt 
kött. Köttet säljs alltså till normala tyska priser trots den 
dyrare uppväxten i Sverige. På grund av de unika svenska 
djurskyddsreglerna kostar en svensk gris ungefär 2,50 
kronor mer per kilo kött under uppväxten än grisar 
uppvuxna i till exempel Tyskland.

– Ekonomiskt är det alltså ingen bra lösning, särskilt 
eftersom transporten dessutom kostar. Därför hoppas vi för 
uppfödarnas skull att detta är tillfälligt, säger Jonas 
Tunestål, vd på KLS Ugglarps.

Där har gränsen för vad man kan ta emot för slakt nåtts. 
Sedan slaktjätten HK Scan under 2013 drog ner den slaktade 
volymen med 100 000 grisar och i år tänker sänka nivån 
med lika mycket har Ugglarps tagit över några kontrakt med 
uppfödare. Orsaken är alltså att importerat griskött blivit 
allt billigare.

Mellan 50 och 75 procent av en gris används till 
charkuterivaror, och för sådana gäller inte samma 
regler för ursprungsmärkning som för 
styckdetaljer i köttdisken. Alltså används med få 
undantag importerat griskött till sådana. Svensk 
grisindustri har hittills förgäves slagits för 
förändrade regler för ursprungsmärkning 
eftersom medvetenheten hos svenskarna när det 
gäller matens ursprung har vuxit. Grisindustrin 
kämpar också för att svenska varor ska prioriteras 
i offentlig upphandling när kommuner och 
landsting köper mat. Så är det långtifrån i dag. Till 
exempel var bara var femte fläskkotlett som 
köptes in via offentlig upphandling 2013 svensk, 
enligt en undersökning som Sveriges television 
publicerade i dagarna. Det är i bästa fall på väg att 
bli bättre, tror Ingemar Olsson, ordförande i 
organisationen Sveriges grisföretagare.
– Det är ju orimligt att det svenska samhället 
ställer höga och kostsamma krav på 
grisuppfödningen och samtidigt mest handlar 
importerat griskött.

Källa: Sydsvenskan, Ulf Törnberg, 25 januari 2014



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”.

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.


