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Stort Grattis! 
Rune och Fabian Kalf‐Hansen, far och son, har 
nyligen öppnat en restaurang vid Mariatorget  i 
Stockholm. 
Maten är ¨Nordisk Ekologisk Snabbmat¨. Vi har 
varit där och ett besök är verkligen att 
rekommendera.
Mer information finns på  Facebook sida: KALF & 
HANSEN samt på instagram @kalfhansen. 
Rune har även släppt en ny bok tillsammans med 
Lisen Sundgren 
¨Det Vilda Köket¨ med recept på kött,  fisk och 
vilda växter plockade i naturen. 

Det är inte bara solen som breder ut sig över Sverige, 
även ekologisk mat tar mer och mer plats både i 
media och i butikshyllorna. Vi kan glädjande meddela 
att Axfood beslutat att enbart sälja ekologiska 
bananer i sina butiker. Under våren har vi haft en 
dansk fläsksskandal som skakat om oss. Ett antal 
butiker i landet valde att ta bort danskt fläsk ur 
sortimentet, men hur ser det ut i offentlig 
verksamhet?  Undrar du varför det danska fläskköttet 
är så billigt? Läs mer på sid 8‐9. Har inköpsrutinerna i 
din kommun påverkats av detta? Hör gärna av er och 
berätta via mail info@ekomatcentrum.se. 
Den svenska västkusträkan rödmarkerades av WWF i 
februari, men kommer sannolikt även att rödlistas av 
Artdatabanken nästa år. Var noga med att enbart 
välja MSC‐märkta räkor, läs mer på sid 10. Slutligen 
vill vi signalera att årets diplomering av 
Ekomatsligans vinnare är bokad till den 13 oktober 
på Bygget i Stockholm!
Vi önskar er en riktigt trevlig sommar! 
Hälsningar från Mimi & Eva

Nytt kursprogram 2014 –
Hållbar mat i kommuner & landsting!

http://www.ekomatcentrum.se/files/KurserochpriserEk
omatcentrum%202014.pdf
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Pressmeddelande från             

Endast ekologiska bananer på Hemköp
Hemköp firar Världsmiljödagen med att gå över helt 
till ekologiska bananer. Det innebär bland annat att 
ekobananerna kan säljas i lösvikt istället för i 
plastpåse. Fyra butiker har redan tagit bort 
konventionella bananer. Utfasningen sker 
successivt och 1 januari 2015 ska alla butiker ha 
övergått till  enbart ekologiska bananer.
Försäljningen av ekologiska bananer har ökat 
kraftigt under det senaste året. I början av våren 
var det svårt att få fram tillräckliga volymer för att 
möta den ökande efterfrågan bland kunderna. Nu 
har tillgången ökat och prisskillnaden blivit så liten 
att det är möjligt för Hemköp att satsa fullt ut på 
ekologiska bananer.
I fjol publicerades ett test som visade att ekologiska 
bananer inte innehåller några rester av 
bekämpningsmedel, något som många kunder 
uppskattar.
– Den viktigaste skillnaden är att det med 
ekologiska bananer inte sprids kemikalier till miljön 
där bananerna odlas, säger Åsa Domeij, miljöchef 
inom Axfood/Hemköp. Dessutom bidrar ekologiska 
bananer till att utveckla bra odlingsmetoder som 
även den konventionella odlingen har nytta av.
Källa: Axfood, 5 juni, 2014 

Mer ekologisk odling ‐men omställningen 
går långsammare
Allt mer odlingsmark i Sverige ställs om till ekologisk 
produktion. Men det går inte lika fort längre, 
omställningstakten har minskat, visar en rapport från 
Jordbruksverket.

Värmland och Jämtland är de län som har störst 
andel ekologiskt brukad areal av odlingsmarken. Här i 
Värmland handlar det om knappt 30 procent under 
förra året. Skåne län har lägst andel ekologiskt odlad 
jordbruksmark.

Totalt i landet är 16,5 procent av jordbruksmarken 
omställd eller på väg att ställas om till ekologisk 
produktion, det innebär drygt 500 000 hektar.
Källa: P4, Sverigesradio.se, 15 juni 2014
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Bara ekologiska råvaror – sparade 160 000 kronor
Byskolan i Södra Sandby är en av två kommunala skolor i Lund som tillagar sin egen mat helt från grunden. 
Trots kommunens krav på att använda ett av storköken i regionen så valde Byskolan att gå sin egen väg.

På initiativ av Byskolans rektor Magnus Bokelid fick kockarna Håkan Olsson 
och Katarina Nilsson i uppdrag att laga egen mat till skolans elever. Tidigare 
lagade man bara mat till skolans förskoleelever och resten av maten leverera‐
des från storkök. – Magnus (rektorn) frågade om det var möjligt att laga mat 
till alla elever, inte bara förskolans. Eftersom vi höll budgeten till förskolan så 
kände vi att det skulle vara möjligt, säger Håkan Olsson, kock på Byskolan. 
På grund av kommunens obligatorium om att alla skolor ska få maten levererad 
från Måltidsservice var skolans ledning tvungna att prata med Barn‐ och skolnämnden, där det inte blev några 
protester. – Vi kände att vi ville värna om miljön och undvika transporter. Därför väljer vi att använda ekologiska 
råvaror och att laga maten på plats. Det var inget som Måltidsservice kunde erbjuda, säger Katarina Nilsson. 

Ekologiska råvaror 
Ändå sedan starten 2010 har ekologiska och närodlade råvaror prioriterats högt. 2013 var 99 procent av allt som 
användes till matlagningen ekologiskt. Hittills i år är andelen ekologiska råvaror 100 procent. – Förra veckan fick vi 
”vanlig” gräddfil, men den skickade vi tillbaka. Ekologiskt eller inget, fastslår Håkan Olsson.

Hur kan ni hålla budgeten när ni bara använder er av ekologiska råvaror?
– Självklart är det dyrare men man kan spara in på andra saker. Varje vecka har vi en vegetarisk dag där en portion 
kostar cirka fem kronor. Fast när det är ekologisk kycklingfilé kan det kosta 15 kronor. – Vi sparade faktiskt 160 000 
kronor förra året av den totala matbudgeten. Och då får barnen ändå lov att ta hur mycket mat de vill. Byskolan var 
inställd på att budgetöverskottet skulle gå tillbaka till kommunen. Men skolans ledning ansökte om att få 
återinvestera pengarna i den egna verksamheten. – Kommunen gick med på det och vi investerade i en 
blandningsmaskin och en grönsaks‐skärare. Om det finns pengar kvar i år hoppas vi kunna köpa en ny ugn, säger 
Håkan Olsson.

Minimalt svinn
På Byskolan fryser kockarna in överbliven mat och använder den vid senare tillfälle. Köket bakar dessutom sitt eget 
bröd, och har en flexibel tvåveckorsmeny. Detta är en del i strategin att spara pengar. – Vi slänger nästan ingenting, 
allt som blir över använder vi en annan gång. Därför tycker vi att det är bättre att inte planera matsedeln för lång 
tid i förväg. Måltidsservice har ju matsedlar för hela terminen, säger Katarina Nilsson.

Vad är skillnaden mellan ert kök och ett stort tillagningskök?
– För att ha ett eget kök så måste man ha en stark ledning, göra mycket planering och ha ett stort engagemang. I 
ett storkök lagas och hålls maten uppvärmd i många timmar. Kvaliten på maten blir sämre och eleverna riskerar att 
inte få i sig tillräckligt med näringsriktiga ämnen och vitaminer, säger Håkan Olsson. – Det blir också enklare att 
tillgodose vissa elevers behov av specialkost när man har daglig kontakt. Vi vet precis vilka elever som behöver 
speciella ingredienser och planerar därefter, vilket är svårare för ett storkök.

Tror ni att Byskolan får laga egen mat även i framtiden trots kommunens krav på att använda Måltidsservice?
– Med de resultaten och den kvaliteten vi håller just nu skulle det vara svårt för kommunen att avbryta vår satsning. 
Vi har visat att det funkar att göra bra och närodlad ekologisk mat lika kostadseffektivt som någon annan.
Källa: Marco Djelevic & Jonathan Hansen, 19 maj 2014



Kunderna vet vad de vill ha i dag
På Hornudden har odlingen varit Kravmärkt sedan 1988. Att intresset för eko‐
grönsaker har ökat märks tydligt. Och att det är svårt när regler ändras med kort 
varsel är också tydligt. Hornuddens gård ligger vackert vid en Mälarvik strax 
utanför Strängnäs. Här har Karin och Mats Sjöstedt odlat Kravmärkt sedan 1988. 
I växthusen blommar redan några av de sjutton tomatsorterna, krukor av väl‐
doftande basilika, portlak och rucola är färdiga för levererans. Att intresset för 
ekologiska grönsaker ökar har de märkt tydligt. 

–Vi har inte tomater så att det räcker till alla som vill ha. Och vi märker att 
många av kunderna har mer kunskap i dag och vet vad de vill ha, säger Karin.

Båda är överens om att kundgruppen har breddats, förr var det mest 60+ och 
barnfamiljer, i dag är det allt, studenter, barnfamiljer, medelålders och pensio‐
närer. Kvinnor har varit i majoritet men männen börjar också komma. Själva 
började de odla ekologiskt när barnen kom. –Vi ville inte stoppa besprutad mat i munnen på barnen, säger Mats. 

I dagarna kom ett EU‐förslag om att ändra reglerna för ekologisk odling i växthus, bland annat om minskad tid för 
belysning. –Om vi i Norden inte kan använda lampor som i dag får vi skjuta odlingsstarten från februari till mars. 
Det skulle inte fungera för oss, säger Karin. Om reglerna går igenom ska de gälla redan nästa år. Att politiker har 
en tendens att besluta om att införa nya regler med kort varsel är ett problem. –Ett år är alldeles för kort tid, fem 
år vore rimligt. Man planerar sin verksamhet långsiktigt, det är ofta både mycket jobb och stora investeringar 
som ska göras, säger Mats. Och Karin fyller i:

––Alla borde prova att odla något, har man smakat sin egen odlade sallad vet man hur det ska smaka, då vill man 
inte ha holländska tomater i januari, säger Karin och fortsätter:
–Maten måste få kosta. Ät mindre kött för att minska klimatpåverkan och satsa pengarna på justa grönsaker.
Källa: Jannike Kihlberg, DN, 19 april, 2014
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Foto: Eva Tedesjö

Den populäraste ekologiska maten 
Det här handlar vi mest av på Coop och ICA enligt två butikschefer:

Måns Hemmingson, butikschef Ica Maxi Hälla:
”Frukt och grönt är populärt att handla ekologiskt. Bland annat bananerna är väldigt eftertraktade. De kan i många 
fall ta slut. Annars innefattar den ekologiska försäljningen främst sådana varor som prismässigt ligger nära de 
konventionella. Något som är på uppåtgående är den ekologiska barnmaten. Man har blivit väldigt mån om vad man 
stoppar i sina små.”

Christer Hedin, butikschef Coop Forum Västerås:
”Frukt och grönsaker är det många som handlar ekologiskt. Jag tror att försäljningen av kravmärkta bananer har ökat 
med 30–35 procent det senaste året. Över huvud taget känns det som att det mesta ekologiska säljer bra. Vi 
fortsätter att öka vårt sortiment.”
Källa: Vlt.se, Västerås, 23 apr 2014 
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Livsmedelsverket rekommenderar –
Ät mindre kött!
Inte mer än 500 gram rött kött och chark i veckan är 
Livsmedelsverkets råd till den som vill minska risken för 
tjock‐ och ändtarmscancer. Även för miljöns skull är det 
bättre att äta mindre kött.

Många skulle må bra av att äta mindre charkprodukter 
och mindre kött från nöt, gris och lamm. Den senaste 
forskningen visar tydligt att rött kött och chark kan 
påverka risken för cancer. 

‐ Vårt råd är att inte äta mer än 500 gram rött kött och 
chark i veckan, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på 
Livsmedelsverket. Idag äter tre av fyra män och nästan 
varannan kvinna i Sverige mer än så.

Samstämmig forskning
Forskningen visar samstämmigt att personer som äter 
mer än cirka 500 gram rött kött och chark (tillagad vikt) i 
veckan löper ökad risk att drabbas av cancer i tjock‐ och 
ändtarmen. I Sverige är tjock‐ och ändtarmscancer den 
tredje vanligaste formen av cancer. 

Charkprodukter, som exempelvis korv och bacon, ökar 
cancerrisken mer än rent kött. Därför rekommenderar 
Livsmedelsverket att bara en mindre del av det kött man 
äter bör vara chark.

Välj köttet med omsorg
Kött har stor negativ påverkan på miljön. Därför kan det 
få positiva miljöeffekter om man minskar på 

Fakta
Rött kött är kött från nöt, gris och lamm. Även viltkött 
räknas in i rött kött. Med charkprodukter menas kött som 
har rökts, behandlats med nitrit eller konserverats på annat 
sätt. Exempel är korv, bacon, rökt skinka, salami, kassler, 
leverpastej och blodpudding.

Man vet ännu inte vad det är i rött kött och chark som ligger 
bakom den ökade risken för cancer, det är troligen flera 
faktorer som samverkar. Det som diskuteras är bland annat 
så kallat hemjärn (den form av järn som finns i kött), fett, 
nitrit, nitrosaminer, salt och virus.

I Sverige insjuknar varje år omkring drygt 6 000 människor i 
tjock‐ och ändtarmscancer och det är därmed den tredje 
vanligaste cancerformen.

Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 40 procent sedan 
90‐talet. Ökningen har skett genom ökad import. Idag är 
nästan hälften av köttet importerat, huvudsakligen från 
länder inom EU.

72 procent av männen och 42 procent av kvinnorna äter 
mer än 500 gram rött kött och chark, enligt 
Livsmedelsverkets senaste undersökning av svenskarnas 
matvanor.

Köttproduktionen står för nästan 15 procent av världens 
totala utsläpp av växthusgaser. Nöt och får, som är 
idisslande djur, släpper ut stora mängder växthusgaser. 
Samtidigt hjälper betande djur i Sverige till att hålla 
naturbetesmarker öppna. Det gynnar hotade arter som är 
beroende av att dessa inte växter igen

köttportionerna eller byter ut några kötträtter i veckan 
mot vegetariska alternativ. 

Samtidigt kan köttproduktion vara positivt för miljön, 
eftersom betande djur bidrar till ett öppet landskap och 
kan gynna den biologiska mångfalden. I jämförelse med 
andra länder står sig svensk köttproduktion väl både när 
det gäller djuromsorg och användning av antibiotika.

‐ Som konsument har man makt att välja. Lägg pengarna 
på kött som är producerat på ett hållbart sätt, och där 
man tagit hänsyn till hur djuren mår, säger Rickard 
Bjerselius.
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Gravida bör enligt dansk professor äta 
ekologisk mat
Philippe Grandjean, professor i miljökemi och 
forskningsledare på Syddansk Universitet i Danmark 
råder nu gravida kvinnor till att äta ekologisk mat. I 
matprogrammet ¨Bitz & Frisk¨ som sändes den 3 
juni i dansk tv  jämfördes urinprover från 
testpersoner som under en period ätit ekologisk 
mat och sedan under en period ätit oekologisk mat. 
Resultatet visade att andelen bekämpnings‐
medelsrester i urinen minskade betydligt i urinen 
när kosten bestod av ekologiska livsmedel. 
Philippe Grandjean  har nyligen publicerat en 
rapport som visar att bekämpningsmedelsrester 
kan skada barns hjärnutveckling. 
– Om man frågar myndigheterna säger de endast 
att det är ofarligt. Men jag är oenig, hävdar 
Grandjean. För honom är det inte tillräckligt att de 
rester av bekämpningsmedel som hittas i danska 
livsmedel i regel ligger under gränsvärdena. 
–Jag är inte överens med myndigheterna. Bland 
annat eftersom vi hittat höga halter av ett 
insektsmedel som är förbjudet i Danmark men 
tillåtet söder om landsgränsen och därför hittas i 
t.ex. vindruvor och havregryn. 
Källa: OrganicToday.dk, 5 juni 2014

Bekämpningsmedelsrester i våra 
fruktkorgar
Den 28 april bjöd Naturskyddsföreningen in media 
till ett seminarium där man informerade om 
bekämpningsmedel i våra livsmedel. Bland 
föreläsarna fanns Naturskyddsföreningen, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, en kravodlare och Carolina 
Klûft. Dessutom fanns en expertpanel, med 
representanter från KRAV och Kristina Ruden, 
professor på KI,  på plats för att under 
eftermiddagsminglet svara på frågor om 
bekämpningsmedel och hormonstörande ämnen.
I maten hittas rester av bekämpningsmedel främst i 
frukt och grönt. Kemiska bekämpningsmedel 
används för att ta död på skadedjur, ogräs och 
mögel. Men kemikalierna sprider sig från odlingarna 
och en del finns även kvar i maten vi äter. I en vanlig 
fruktkorg hittas rester av bekämpningsmedel i 
nästan 9 av 10 frukter och flera av dem är 
kemikalievärstingar.

Mycket pekar på att olika kemikalier kan öka risken 
av sjukdomar som fetma, diabetes, hjärt‐ och 
kärlsjukdomar, Alzheimer, Parkinson, cancer, 
infertilitet, inlärningssvårigheter, infektioner, astma, 
tidigare pubertet m.fl. Barn och foster är extra 
utsatta för risker med skadliga kemikalier. Dels 
eftersom de är under kroppslig utveckling och dels 
då de utsätts för högre halter i förhållande till sin 
kroppsvikt. 

Även vår natur tar skada av de miljögifter som sprids 
i naturen. Det är omöjligt att skydda sig mot alla 
skadliga kemikalier. Men genom att äta ekologiska 
livsmedel minskar intaget av andelen kemikalier 
betydligt samtidigt som man bidrar till mindre 
kemikalier i naturen. 

Läs mer om bekämpningsmedel i maten på : 
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/kan‐
ekologisk‐mat‐innehalla‐bekampningsmedel
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Stor brist på ekologisk kyckling
Allt fler konsumenter vill ha ekologisk kyckling, enligt 
Jordbruksverket. Men tillgången är dålig: bara 0,1 procent 
av den svenska kycklingproduktionen är ekologisk.

Fågeluppfödaren Jenny Lundgren som driver ett litet 
fjäderfäslakteri i Västerås ser behovet av KRAV‐kyckling. 
– Det är alltid tomt och en brist i hyllorna, och tittar man på 
den offentliga sektorn så saknar de en leverantör av KRAV‐
kyckling, säger Jenny Lundgren.

Bara 180 000 av alla kycklingar som säljs idag är 
ekologiska, men produktionen skulle enligt Jordbruksverket 
kunna öka 
till över en miljon. Men uppfödarna är få, bara en handfull, 
som främst finns i Skåne.

Jenny Lundgrens kycklingar som säljs i Mälardalen, är 
varken eko‐ eller KRAV‐godkända. Men de följer i stort 
KRAV:s regler, som att kycklingarna ska leva längre, växa 
långsammare och vara fria från antibiotika.

Trots att KRAV‐kunderna finns så tvekar Jenny Lundgren. 
– Vi föder ju upp med ekologiskt spannmål. Vi har flyttbara 
hus med frigående fåglar utomhus. Vi har en 
hantverksmässig slakthantering, så vi skulle kunna vara 
KRAV‐certifierade om 
vi vill. – Men då måste det fram ett foder som är svensk‐
producerat och som inte innehåller fiskmjöl. Det är där vi 
är idag, säger Jenny Lundgren till P4 Västmanland. 

Fiskmjöl som kan komma från otillåtet fiske är inget bra 
alternativ, enligt Jenny Lundgren, som hoppas på ett nytt 
foder. Lars Hellbom är regelchef på KRAV, som sätter regler 
för en mer hållbar produktion utan bekämpningsmedel och 
god djuromsorg.

Han säger att fiskmjöl är det bästa idag men att man söker 
alternativ. – Vi tycker att fiskmjöl är det bästa tillgängliga 
alternativet idag, om man gör fiskmjölet av fiskrens och av 
fiskar som kommer från ett hållbart fiske på goda bestånd 
av fiskarter som vi inte äter, säger Lars Hellbom till P4 
Västmanland och tillägger; – Sedan jobbar vi på att få fram 
nya proteinkällor och framförallt hoppas vi på musslor som 
det pågår många försök med. – Där skulle man vinna två 
saker på en gång, eftersom musslor renar vatten från 
näringsämnen. Samtidigt blir de en väldigt bra proteinkälla 
för djur, till exempel för kycklingar. – Problemet är att få en 
produktion som är tillräckligt billig och där är man inte än, 
säger Lars Hellbom till P4 Västmanland.
Källa: Inga Korsbäck, svt.se, 19 april 2014

Kostchefer om skolmat 2014
Skolmatens vänner och LRF har gjort en kartläggning  av 
svensk skolmat för att följa utvecklingen ute i 
kommunerna

Kartläggningen genomfördes bland kommunernas 
kostchefer, kostansvariga eller motsvarande under 
mars–maj 2014 med hjälp av webbenkäter. 238 
kostchefer/kommuner besvarade frågorna i 
kartläggningen. Ansvarig för kartläggningen är Fredrik 
Erfelt på analysföretaget Argument AB.

Varför är den ekologiska andelen inte större?
Enligt studien är den ekologiska inköpsandelen i 
genomsnitt, i landets kommuner, 18,5 % av 
inköpsvärdet. Anledningen till att ”andelen inte är 
större” uppges vara främst ekonomiska skäl (68 %), 
begränsat utbud (26 %), prioritering av närproducerat 
istället för ekologiskt (25 %). Inga politiska ambitioner 
uppges vara anledningen av 
26 %.

Mål för att köpa svenskt kött till skolan

Runt hälften av kommunerna har generella mål om 
att köpa svenskt kött.  Enligt dessa mål ska i helst 
allt kött vara svenkt. Det gäller såväl nöt som gris, 
kyckling eller vilt. 
Vill du veta mer så läs rapprten:
http://www.skolmatensvanner.se/wp‐
content/pdf/kostchefer_om_skolmat_2014.pdf
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Nu rensar handlarna hyllorna i fläsk‐bojkott
En efter en väljer butiksägare inom den sydsvenska 
dagligvaruhandeln att plocka bort det superbilliga 
fläskköttet ur hyllorna. Genom att stötta svenska 
grisproducenter hoppas man kunna få fler att överleva på 
marknaden. Samtidigt är det en protest mot 
grishanteringen i andra länder och som på sikt kan 
innebära en hälsorisk för konsumenten. 

‐ Det jag inte vill äta själv ska jag inte sälja till andra, 
resonerar Mikael Karlsson, butikschef på Ica i Skurup. 

Många kunder har visat sin uppskattning, både via mail 
och i butiken. Han har till och med fått både  blommor och 
tårtor från kunder.
Från och med första juni kommer det bara vara svenskt 
griskött i hyllorna, med ett kilopris som ligger några tior 
högre än det billiga danska köttet.

Varför tog du det här beslutet?
‐ Det har mognat fram i takt med att jag reagerat mot den 
respektlösa behandlingen av kött. I och med den intensiva 
debatten senaste tiden så kändes det rätt att ta ställning. 
Jag har svårt att acceptera griskupering, trånga burar, 
fixerade suggor och genmodifierat foder och användning 
av antibiotika som kan ge allvarliga konsekvenser för oss. ‐
Syftet är att kunden ska känna sig trygg både gällande 
djurens hälsa och sin egen hälsa. Det jag inte vill äta själv 
ska jag inte sälja till andra, resonerar Mikael Karlsson. Om 
det sker reella förbättringar inom den danska 
grisproduktionen så är köttet välkommet igen, säger han.

Fler handlare följer efter
Och det är inte bara kunderna som applåderat initiativet, 
nu följer fler handlare i hans fotspår. Ica i Svedala  och Ica 
i Hammenhög kommer också att satsa på helsvenskt 
griskött i sina butiker. 

Bönder gläds av besluten
Många bönder gläder sig åt att handlare satsar på svenskt 
griskött. Svenska grisbönder  har en kostsammare 
produktion och kan omöjligt konkurrera med det billiga 
köttet som väller in från övriga delar av Europa. När vi har 
ett gemensamt grisdirektiv och danskarna inte följer det 
så blir man ju rentav förbannad. När de fortsätter med 
regelmässig kupering fast de inte får så måste vi sätta ned 
foten, säger hon. ‐ Jag hoppas att fler handlare bojkottar 
fulköttet, tillägger Politikern Kristina Yngwe (C) . Fotot visar Mikael Karlsson, från Icabutiken i Skurup

"Önskar fler följer efter"
‐ Det är tokigt att ställa ett krav på producenterna och 
ett annat krav när man upphandlar. I region Skåne 
arbetar vi aktivt med att motarbeta överdriven 
antibiotikaanvändning samtidigt som vi köper kött som 
bidrar till antibiotikaresistens. Upphandlingsansvariga 
och politiker vet inte alltid hur allt hänger ihop. Det 
gäller att bilda opinion och ställa krav på kommunerna. 
Och så är det viktigt med utbildning, säger Kristina 
Yngwe. Hon menar vidare att det är viktigt att 
djurskyddet runtom i Europa höjs till svensk nivå. 
Sverige har en av världens hårdaste  djurskydds‐
lagstiftningar, hur bra funkar den i praktiken ska Mattias 
Espert få svara på när ett danskt tv‐team inom kort 
kommer att besöka honom för att granska den svenska 
grishållningen. 
‐ Svenska grisen har mer plats, tillgång till halm och den 
har svansen kvar. Och vi har ytterst begränsad 
användning av antibiotika. 

Smågrisar trampas ihjäl
Dödligheten bland smågrisar kommer sig av att 
suggornas boxar inte är lämpade för att delas med 12‐
13 smågrisar, vilket leder att flertalet riskerar att bli 
ihjältrampade av suggan, Detta är ett stort problem som 
man måste ta tag i, menar Mattias Espert. Vidare 
behövs kapacitet att isolera suggorna under efter 
avvänjningsfasen då de skiljs från kultingarna, i det 
nuvarande systemet skickas de för snabbt ut i brunst 
och då blir de skadade av andra grisar och kan tvingas 
avlivas.
‐ Sveriges grisföretagare febrilt med att förbättra 
situationen, säger han.
Av Malin Forsberg , kvp.se, 18 maj 2014
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Döda grisar staplas på hög på danska gården
En dansk grisproducent staplar döda grisar på hög. 
Griskultingarna slängs i soptunnor – ännu ett bevis på 
att den tunga kritiken från bojkottande konsumenter 
och handlare i Göteborg har sina orsaker. Holger 
Øster Mortensen har polisanmält skandalgårdens 
ägare. Han är rädd att smitta ska spridas. –
Djurvälfärden hos de danska grisproducenterna 
lämnar mycket att önska, säger han.

Efter GT:s rapportering om bojkotten av det danska 
fläskköttet, som startades av ICA‐handlaren Andreas 
Gunrup i Sannegården i Göteborg, har GT‐läsaren 
Holger Øster Mortensen i Danmark hört av sig med 
bilder på hur det kan se ut på grisgårdarna. Boende 
runt en gård på Jylland har  fotograferat hur flera 
döda grisar ligger staplade på varandra helt öppet. På 
en bild syns en soptunna full av livlösa griskultingar. 
Boende har även tidigare samlat in 
namnunderskrifter i protest mot all lukt och oväsen 
från flera av grisgårdarna i området.

Rädd för smitta
Holger Øster Mortensen har nu polisanmält 
grishållaren för bristande hantering av döda grisar. 
Han är orolig att kadavren ska innebära att smitta 
sprids. – Grannar till de stora grisproducenterna lever 
i evig rädsla för smitta, och även i daglig 
avföringsstank och störande ljud, säger han. Den 
danska polisen började jobba med ärendet den 22 
april, men det är oklart hur utredningen går. Holger 
Øster Mortensen förklarar att risken är att rovdjur 
hugger in på de döda grisarna och på så vis sprider 
smitta.

Ica‐handlaren Andreas Gunrup är inte den ende som 
är kritisk mot den danska grishållningen. 
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har också stämt 
in i kritiken och Ebba Busch Thor (KD) anmälde i 
fredags Danmark till EU‐kommissionen för brott mot 
EU:s djurskyddsregler.

Hård prispress i branschen
Det handlar bland annat om billig djur‐hälsovård, 
trånga och smutsiga bås och avklippta knorrar. 
Orsaken till vanvården är prispress, enligt Birgitte 
Rask, chef på kött‐restaurangen Nose2tail i 
Köpenhamn. – Det är en hård bransch och det är 
helt säkert därför djuren behandlas illa. I slutändan 
är det priset som avgör. 
Merparten av de konventionellt uppfödda danska 
grisarna bär på den resistenta bakterien MRSA. I 
Danmark har fyra människor dött av denna 
bakterie, vilket blev känt först nyligen, skriver DN.  
Tre personer avled under 2012 och 2013, och den 
fjärde för några veckor sedan. Alla dog i 
blodförgiftning som inte kunde hävas eftersom 
antibiotikan inte bet på MRSA‐bakterien. Inget av 
de fyra döda danskarna ska ha haft direkt kontakt 
med grisar. 
‐ Det vi ser är toppen av ett isberg. Fyra döda utan 
påvisbar kontakt med grisar säger mig att bakterien 
har börjat smitta på annat vis, säger Hans Jørn 
Kolmos, professor i mikrobiologi och överläkare vid 
Odense universitetssjukhus, till DN. 
Källa: Joakim Magnå, gt.se
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Västkusträkan in på rödlistan 

Västkusträkan blir snart officiellt rödlistad, enligt 
Artdatabanken vid Lantbruksuniversitet. 
Världsnaturfonden, som nyss satte upp räkorna 
på sin röda lista, välkomnar beskedet. 
Arten kommer att placeras i kategorin över 
sårbara organismer.

- Den tillgängliga statistiken visar att den har 
minskat med 40 procent de senaste tio åren. 
Det innebär att den uppfyller kriterierna för att 
bli rödlistad, säger Ulf Gärdenfors, tillförordnad 
chef för Artdatabanken. Västkusträkan, eller 
Smögenräkan som den ibland kallas, är ingen 
egen art utan bara ett bestånd av 
nordhavsräka, en art som finns i en stor del av 
norra Atlanten.

Världsnaturfonden (WWF) gav nyligen 
nordhavsräkan rött ljus i sin fiskguide, vilket 
vållade kraftig debatt. För WWF är beskedet 
från Artdatabanken välkommet.
- Något måste göras. Det är ingen tvekan om 
att det finns stora problem. Räkfisket i 
Västerhavet måste styras bättre. Kontrollerna 
måste bli effektivare, säger Inger Näslund, 
ansvarig för fiskefrågor på WWF.

Vissa har påpekat att det inte är förbjudet att 
fiska räkor längs Västkusten, och att man 
därför kan bortse från WWF:s råd. Men det 
resonemanget tycker Näslund är märkligt.
- Visst, det är fullt lagligt. Men det är samtidigt 
ett faktum att fisket inte är hållbart, säger hon.

Artdatabankens listning är preliminär. Inte 
förrän i april 2015 kommer den nya listan att 
ges ut.
Källa: SvD.se,16 juni 2014

FAKTA: 
Årets räkkvot - lika stor som den i fjol

 Den svenska räkkvoten för Skagerral och 
Kattegatt är i år 1243 ton, samma som för 2013.

 Utkasten, att småräkor slängs överbord så att de 
inte räknas med i kvoten, har minskat från 31 % 
2012 till 19 % 2013, men är fortfarande mycket 
högt. 

 Drygt 1 000 ton räkor landades under 2013.
 Fartygen använder trål med en maskstorlek på 

mellan 35-48 mm
 62 svenska fartyg har särskilt tillstånd för räka.
Källa: Havs- och vattenmyndigheten via DN, 17 juni 
2014 

Foto från svt.se

Köp räkor som är 
MSC märkta! 



Kurser och informationsmaterial

NYA säsongsguider för ”Frukt & Grönsaker” och 
”Fisk & skaldjur”.

Nya uppdaterade säsongsguider. Fisk & skaldjur nu även med 
WWFs rekommendsationer och SLVs  ”begränsningsrekommen‐
dationer. De dekorativa guiderna kan sättas på kylskåpsdörren. 
Även Frukt & Grönt guiden är ny och kan beställas direkt från vår 
hemsida. Mejla  oss på info@ekomatcentrum.se för prisuppgifter 
eller beställ direkt på; 
http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm

Sänkt pris på 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 kom‐
plement till läsundervisningen. Priset 
på spelen är 50 kr exkl. moms och porto. 
Spelet kan beställas på info@ekomatcentrum.se.

Nya kurser för skola, förskola och 
storkök!
Jordbruksverket och Naturvårdsverket 
beviljar fortsatt stöd till;

Klimatsmarta matvanor i skola och 
förskola
Klimatsmart  mat innebär mer grönt på 
tallriken. Kanske en vegetarisk dag på 
matsedeln. Med klimatsmarta matvanor vill vi 
inspirera till ökad grönsakskonsumtion  hos 
barn och vuxna. 
• Hur man får barnen att välja grönsaker om 

de själva får bestämma.
• Inspirerande pedagogik
• Inspirerande vegetarisk matlagning

Hållbar mat i offentlig sektor
EkoMatCentrum erbjuder ett brett 
kursprogram på temat ”Hållbar mat i offentlig 
sektor”. Vi ökar kunskapen om ekologiskt och 
hur man får ekonomi i ökade ekologiska inköp.
• Vad är klimatsmart mat?
• Varför ekologiskt?
• Hur får man ekonomi i ekologiska inköp?
• Inspirerande  vegetarisk matlagning
• Minskat svinn  ger bättre ekonomi 
• Ekomatsedeln – kostdataprogram med 

ekologi i fokus.

Föreläsningar på temat Klimatsmart 
mat för:
• Personal i offentliga storkök
• Hemkunskapslärare och annan 

pedogogisk personal i skolan
• Politiker och tjänstemän i offentlig 

sektor

Priser från  5 000 kr för en halvdags kurs.

Vi kommer naturligtvis till er och håller 
kurserna, eftersom det är klimatsmartast!

Information och anmälan
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