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EU-kommissionen har förslagit en helt ny lagstiftning 
kring ekologisk odling och produktion. Kommer detta 
att leda till den förbättring och förenkling de säger sig 
eftersträva? En stor studie visar nu att ekologiskt 
odlade grönsaker innhåller mer antioxidanter och 
därmed är nyttigare för kroppen. Läs också om hur 
”ekotrenden” har tagit fart men varubrist hotar. Till 
hösten fortsätter Ekomatcentrums kurser för  
klimatsmart och hållbara matvanor i offentliga sektor, 
välkommen med din anmälan! Det blir seminarium 
och diplomering av Ekomatsligans 58 vinnare 13 
oktober  i Stockholm. För andra året i rad genomförs 
Lilla ekomatsligan, diplomering sker på Noric Organic 
Food Fair  i Malmö 27 oktober. Vi önskar er en 
inspirerande  och lärorik höst!  
 
Hälsningar från Mimi, Monika & Eva  

 
 

Ekomatsligan 
Seminarium och diplomering 
Bygget, Stockholm 

Måndag 13 Oktober  2014 
 

Mot nya gastronomiska höjder 
i offentliga restauranger 
Heldagsinspiration 
Tangopalatset, Malmö 

Onsdag 27 augusti 2014 
Anmälan senast 15 augusti, se bilaga. 
 

 

Lilla Ekomatsligan 
Diplomering 

Månadag 27 oktober 2014 

Kurser i Klimatsmarta matvanor 
Klimatsmarta matvanor i förskola och skola 
Hållbar mat i offentlig sektor 
Föreläsningar klimatsmart mat 
Platser finns kvar! 
 
Hör gärna av dig och boka datum:  
Mimi Eriksson Dekker 
Tel: 076-277 00 30 
Mail:mimi@ekomatcentrum.se  

 

http://oas.tidningsnatet.se/5c/eskilstunakuriren/artikel/1161746145/Position1/default/empty.gif/47497371625649752b6c45414348666f?x
mailto:mimi@ekomatcentrum.se
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Lättare att producera ekologiskt? 
Det ska bli lättare för lantbrukare att gå över till 
ekologisk produktion. Det är en av 
huvudpunkterna i ett nytt förslag från EU-
kommissionen. Orsaken är att försäljningen av 
ekologiskt inom EU har fyrdubblats på tio år och 
nu anser kommissionen att reglerna måste 
uppdateras för att produktionen ska hålla jämna 
steg. – Kommissionen önskar få mer och bättre 
ekologiskt jordbruk i EU genom att stärka 
konsumenterna förtroende för ekologisk produkter 
och få bort sådant som hindrar  det ekolgiska 
jordbruket från att utvecklas, förklarar EU:s 
jordbrukskommissinär Dacian Ciolos. Förslaget ska 
nu behandlas av EU-parlamentet. 
  
Källa: Butikstrender, nr 4 2014. 
 

 
 

Synpunkter från ekologiska 
jordbruksrörelsen 
IFOAM* EU Group stödjer kommissionens syfte att 
stärka det legala och politiska ramverket för 
ekologisk produktion. Ett regelverk behöver dock 
följas av en aktionsplan och understödjas finansiellt 
och politiskt. Efterfrågan på den ekologiska 
marknaden i Europa ökar med 6-10 % per år 
samtidigt som antalet bönder som ställer om till 
ekologisk produktion minskar för varje år. En 
huvudinvändning från bl a IFOAM är att 
kommissionen föreslår en helt ny lagstiftning, den 
ekologiska sektorn föredrar förbättringar av den 
nuvarande som endast har några år på nacken.  
Detta för att undvika att ett tomrum utan regler på 
flera år, innan den nya är på plats. Den nya är 
troligen klar först år 2017. Det riskerar att skapa 
osäkerhet, risk för misstag och gör att investeringar 
hämmas. 
En positiv aspekt av det nya förlsaget är att 
grossister och förädlare måste redovisa sin 
påverkan på miljön. 
 

 
 

IFOAM är även kritisk mot några andra av 
kommissionens förslag bla följande; 
Bönder riskerar att bli descertiferade 
vid fynd av rester av bekämpningsmedel oavsett 
orsak, även om resterna kommer från en annan 
konventionell grannbonde. Kontrollen kan 
komma att försämras då kravet på årlig kontroll 
riskerar att försvinna. Icke EU-producenter kan få 
det svårar att exportera då hänsyn till   
förutsättningar som klimatförhållanden utanför 
EU kommer att saknas. 
 
Läs mer: http://www.ifoam-
eu.org/sites/default/files/page/files/ifoameu_reg_regulati
on_proposal_pr_20140324.pdf 
 
Källa: www.ifoam-eu.org 
*International Federation of Organic Agriculture 
Movements) 

 

Foto: www4.lu.se 

http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/ifoameu_reg_regulation_proposal_pr_20140324.pdf
http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/ifoameu_reg_regulation_proposal_pr_20140324.pdf
http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/ifoameu_reg_regulation_proposal_pr_20140324.pdf
http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/ifoameu_reg_regulation_proposal_pr_20140324.pdf
http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/files/ifoameu_reg_regulation_proposal_pr_20140324.pdf
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Ekomatsligans 58 vinnare premieras av 
Bosse Rappne på Bygget i Stockholm 
46 kommuner, 10 landsting och 2 regioner har 

nått 25 % ekologiskt. Dessa vinnare har listats i 

årets ”Ekomatsliga” som är en nationell ranking 

med de i särklass bästa kommunerna, 

landstingen och regionerna i Sverige avseende 

inköp av ekologiska livsmedel. Dessa 

kommuner och landsting kommer under dagen 

att premieras av Bosse Rappne. 

 
 

Klimatsmarta matvanor med alternativa 
proteiner 
Årets tema på Ekomatsligan 2014 är 

alternativa proteiner, dvs vad det finns för 

proteinalternativ till det klimatpåverkande 

köttet. Enligt Livsmedelsverket  bör vi av hälso- 

och miljöskäl minska vår konsumtion av rött 

kött och chark till max 500 gr i veckan. De 

offentliga restaurangerna har här en viktig 

funktion genom att föregå med goda exempel 

på klimatsmarta recept och matsedlar. Under 

dagen presenteras det senaste av idéer och 

lösningar på alternativa proteiner som kan 

erbjudas till matgäster i offentlig sektor. 

 

 

Diplomering och 
inspirationsseminarium 
Datum: 13 oktober 

Tid:  9.30-16.30 

Plats: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm 

Anmälan: Anmäl direkt via länken;  

http://dinkurs.se/Ekomatsligan2014 

Senast den 3 oktober vill vi ha din anmälan. 

Kostnad: 800kr för första person därefter 650kr 

per person för anmälda från samma 

organisation(exkl.moms)    

Kontakt: EkoMatCentrum, Eva Fröman eller 

Mimi Dekker, 08-779 59 29 eller 08-742 27 01,  

info@ekomatcentrum.se 

 

OBS! Vinnarna i Ekomatsligan har fått en 

direktinbjudan och anmäler sig direkt till oss på 

Ekomatcentrum INTE via länken ovan. 

Ekomatsligan 2014 

http://oas.pitea-tidningen.se/5c/www.pitea-tidningen.se/nyheter/sverige/1614784132/x50/default/empty.gif/5665456a73564c346f4734414246576b
http://dinkurs.se/Ekomatsligan2014
http://dinkurs.se/Ekomatsligan2014
mailto:info@ekomatcentrum.se
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Ekomatsligan 2014  

 

 
Preliminärt program 13 oktober 
 

  9.30-10.00 Kaffe och registrering 
 

10.00-10.05 Inledning  
 

10.05-10.25 Drivkraften i att odla ekologiskt  
                          Bosse Rappne  
 

10.25-10.40 Köttet, miljön och klimatet 
                          SNF/WWF 
 

10.40-10.55  Hälsoaspekter av köttkonsumtion 

 

11.00-11.20 Klimatsmarta proteiner 
                         Eva Fröman & Mimi Dekker, Ekomatcentrum 
 

11.20-11.40 Paus  
                         Vi provsmakar den nya tidens proteiner 
 

11.40-11.55 Bönmassa  
                        Anna-Kajsa Lidell, Eatbeat 
 

11.55-12.05 Meatfree Monday 
 

12.05-12.15 Green Lean mm 
                        Anders Wallerman, Ecab AB 
 

12.15-12.35 Hur jobba med de nya köttrekommendationerna                                

                       i offentliga kök?  
                         Anna-Karin Quetel, Livsmedelsverket   
 

12.35-14.00 Lunch 

 

14.00-14.30 Alternativ köttdebatt 

 

                         Prisceremoni  
 

14.30-15.30 Ekomatsligans vinnare   
                        Bosse Rappne & Ekomatcentrum delar ut diplom 
 

15.30 -15.35 Summering och avslut  
                         Eva Fröman & Mimi Dekker, Ekomatcentrum 
 

15.35-16.30 Kaffebord med mingel och eftersnack, företag  

                             ställer ut 
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Fakta Ekomatsligan 
EKOMATSLIGAN är kommuner, landsting och regioner i Sverige 
som redovisat en hög andel inköpta ekologiskt producerade 
livsmedel. Siffrorna i tabellen anger procent, ekologiska 
livsmedelsinköp av totalt livsmedelsinköp i SEK. Tabellen 
baseras på uppgifter hämtade från ”Ekologiskt i offentliga 
storhushåll 2014”. Alla siffror är från 2013. För mer info om 
övriga kommuner ser vår hemsida www.ekomatcentrum.se 
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Livsmedelsverkets rekommendation 
om mindre kött 
I förra nyhetsbrevet skrev vi om  
Livsmedelsverkets nya rekommendationer 
avseende kött med hänvisning till forskning kring 
sambandet cancer och rött kött. Vi har fått in 
synpunkter från Lars Benny Melin som vi delger här: 
  
”Jag har kollat med Livsmedelsverket, i forskningen 
har det  inte gjorts någon särskiljning på ekologiskt 
kontra konventionellt kött. Inte heller särskiljning av 
charkvaror med eller utan tillstser. Forskning har 
visat att nitrit är starkt cancerogent. Konventionellt 
kött har en helt annan sammansättning av 
näringsämnen än ekologiskt kött + innehåll av rester 
från bekämpningsgifter. Då ställer jag mig mycket 
frågande till de slutsatser och rekommendationer 
om konsumtion som livsmedelsverket ger ut. 
Anser att det är direkt felaktiga och falska 
rekommendationer vi får. 
  
I en helt ekologisk livsmedelsförsörjning (som den 
var före konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel) var rött kött det 
vanliga köttet. Vitt kött fanns endast i marginalen 
som en lyxprodukt. Av naturen var det en betydligt 
lägre köttkonsumtion i det ekologiska samhället, 
liksom det i dag konsumeras mindre kött av 
människor som grundar sitt liv på ekologisk mat.  
Kött och inte minst charkprodukter får ju ett 
förhållandevis betydligt högre pris i det ekologiska 
samhället.   
  
 
 

Det är alltså inte produkterna rött kött och chark 
som är orsaken till förhöjd cancer det är 
kemijordbruket och dess snedvridning 
av produktionen med påföljande snedvridning av 
vårt konsumtionsmönster.  
-Ät ekologiskt!, borde vara verkets 
rekommendation. Då kommer man direkt åt en 
förändring av det konsumtionsmönster som 
eftersträvas för att ge oss bättre hälsa.” 
   
Anm: Eu-ekologiskt tillåter i dag alla tillsatser, inkl 
nitrit, som är tillåtna i konventionell 
charkproduktion. 
  
Med goda sommarhälsningar 
Lars Benny Melin 
Melins Lamm AB 
 
 Välkommen med dina synpunkter och 
debattinlägg till: monika@ekomatcentrum.se 

 
 

Fakta kött 
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.  
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. (SLV) 

Foto:www.coop.se 
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Sex kommuner har mer än 50 % 
ekologisk åkermark 
Ny statistik från Jordbruksverket visar att ekologiskt 
odlad mark i Sverige fortfarande ökar. Men öknings-
takten går inte lika fort som tidigare, vilket beror på 
att färre ställer om. Under 2013 brukades 16,5 
procent av den svenska jordbruksmarken med  
ekologiska produktionsmetoder. Det rörde sig 
om 390 600 hektar åkermark samt 110 900 hektar 
betesmark. Av dessa 501 500 hektar var 460 300 
hektar omställd till ekologisk produktion medan 41 
200 hektar var under omställning till ekologisk pro-
duktion. Jordbruksverket skriver angående siffrorna 
att arealen som var under omställning minskade för 
tredje året i rad och att trenden i ökningstakten av 
den ekologiska arealen är avtagande. 
 
I samma rapport framgår också att det är Jämtlands 
län och Värmlands län som har störst andel ekolo-
giskt brukad areal, medan Skåne har lägst andel. 
Störst andel av Sveriges ekologiskt brukade areal 
stod Västra Götalands län för.  
Jordbruksverket skriver att det hittills är sex stycken 
som kommit upp i mer än 50 procent ekologisk 
åkermark. Det handlar dock om kommuner med 
liten total areal åkermark, Tyresö, Lidingö, Järfälla, 
Filipstad, Nora och Karlskoga. 
 
Källa: supermiljobloggen.se/nyheter/2014/06/sex-kommuner-
har-mer-an-50-procent-ekologisk-akermark 

 

Mer antioxidanter i ekologiskt 
Ekologiska frukter och grönsaker har klart mer 
antioxidanter och mindre bekämpningsmedel 
jämfört med konventionella grödor, enligt en ny 
studie. ”Den slår hål på myten om att odlingssättet 
inte påverkar kvaliteten”, säger Helen Browning vid 
brittiska Soil Association.  
 
Forskare vid Newcastle University i Storbritannien 
har gått igenom 343 studier från olika länder och 
funnit att antioxidantinnehållet är mellan 19 och 69 
procent högre i ekologiskt odlade frukter, grönsaker 
och spannmål. En förklaring kan vara att växter som 
inte skyddas av bekämpningsmedel producerar fler 
antioxidanter för att skydda sig mot skadedjur, 
uppger The Guardian.  
 
Ekomaten innehöll också klart lägre halter av 
tungmetallen kadmium. Det var dessutom fyra 
gånger så sannolikt att rester av bekämpningsmedel 
förekom i konventionellt odlad mat som i ekologisk. 
Halterna låg dock betydligt under gränsvärdena. 
De aktuella antioxidanterna är kopplade till lägre 
risk för hjärt-kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar 
och vissa typer av cancer. Enligt forskargruppen kan 
det vara lika hälsosamt att äta ekologiska 
vegetabilier som att äta ytterligare en eller två 
portioner frukt eller grönsaker om dagen. 
 
– Det absolut viktigaste med den här forskningen är 
att den slår hål på myten om att odlingssättet inte 
påverkar kvaliteten på maten vi äter, säger Helen 
Browning, ledare för den brittiska organisationen 
Soil Association, som kampanjar för ekologiskt 
jordbruk. Studien uppges vara den största i sitt slag 
på det här området och kommer att publiceras i 
tidskriften British Journal of Nutrition. Den finns 
emellertid redan att läsa på flera akademiska 
webbplatser. 
 
Källa: www.dn.se/nyheter/vetenskap/klart-fler-antioxidanter-
i-ekomat/ 
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Källa: Kommunal  
Ilustration Robert Nyberg 

Ekomaten blir allt populärare.  
Både Ica och Axfood redovisar rejäla ökningar och 
i dag presenterade Arla strålande 

försäljningssiffror. Under första kvartalet ökade 
Ica försäljningen av ekomat med 43 procent 
jämfört med motsvarande period förra året, 
rapporterar TT. För Axfood, med bland annat 
Hemköp och Willys, var ökningen 35 procent. 
Den kraftiga ökningen gör att KRAV räknar med 
att ekologiska försäljningen ökar med 30 procent 
för helåret 2014. Förra året ökade 
ekoförsäljningen med 13 procent. 
 
– Tillväxten är hög och utbudet av varor har ökat 
vilket gör att försäljningen breddats, säger Lars 
Nellmer, vd för KRAV till TT. Enda hotbilden är att 
efterfrågan från konsumenterna är större än 
tillgången på vissa varor. Det gäller främst frukt 
och grönt. Ägg har det varit ont om men efter 
sommaren tillkommer flera nya producenter, 
säger Lars Nellmer. 
 
Även om ökningen är kraftig sker det från en låg 
nivå. Ekomat står endast för 4 procent av den 
totala livsmedelsförsäljningen. Mejeriprodukter 
står för en tredjedel av ekomarknaden. Största 
producenten är Arla. Deras försäljning av 
ekomjölk ökade med 37 procent under första 
halvåret. 
 
– Det är väldigt glädjande att de satsningar vi gjort 
under de senaste åren nu ger resultat, säger Ann 
Freudenthal, ansvarig för Arlas ekologiska 
sortiment. Vi siktar på att fördubbla 
konsumtionen av ekologiska mejeriproduker.  
Cirka 450 svenska ekologiska lantbruk producerar 
mjölk till Arla. 
 
Källa:www.lantbruk.com 

 
 

Neil Young vill ha ekologisk bomull 
Neil Young har bestämt sig för att bojkotta all icke-
ekologisk bomull. I ett inlägg på sin hemsida 
förklarar rocklegendaren att han från och med nu 
slutar sälja t-shirts som inte är gjorda av ekologiska 
material på sina konserter och via sin hemsida. 
 
Young har gett bort ekologiska t-shirts med texten 
"Protect/Earth" under sin turné och han skriver på 
hemsidan att han hoppas att fansen som fått sådana 
tröjor följer uppmaningen på dem. Han radar sedan 
upp exempel på varför icke-ekologisk bomull är dålig 
för planeten och ger några enkla miljötips - "tvätta 
bara när du kan fylla maskinen" och "torka på lina i 
stället för i torktumlare". 
 
Källa:http://www.gp.se/kulturnoje/1.2447792-neil-
young-bojkottar-icke-ekologisk-bomull 
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Kan vara miljögifter 
Professorn: "Puberteten börjar allt tidigare och 
vi vet inte varför” Det är en gåta som ingen kan 
förklara: Varför flickor får bröst och mens i allt 
yngre åldrar. En ny dansk studie visar att 
puberteten nu i snitt inträder före nio års ålder.  
– Kemikalier kan ligga bakom, säger Olle Söder, 
professor vid Karolinska institutet. Enligt den 
danska studien har debutåldern för puberteten 
sjunkit ett år jämfört med för 20 år sedan. Och 
hela sex år jämfört med början av 1900-talet. 
 – Den visar en trend hos hela populationen. 
Studien är så välgjord att det inte finns någon 
större tvekan om att det är så, säger Söder. 
 
Det kanske inte låter så dramatiskt, men är god 
anledning till oro. För vi kan inte skylla på gener, 
förändringarna har gått för fort inte heller på 
fetma eftersom de faktorerna räknats bort i 
studien. Då återstår en värre möjlighet: 
miljögifter. Forskarna misstänker framför allt att 
plastmjukgörare och bekämpningsmedel är 
orsaken till att bröstutvecklingen startar allt 
tidigare. Det är samma kemikalier som man sett 
har minskat fruktsamheten hos sälar och fiskar. 
– Det här är ju en spekulation, men tanken är 
skrämmande, säger Olle Söder. Danska 
Rikshospitalet, som gjort studien på nästan 1000 
flickor, har nu tagit prover som förhoppningsvis 
ska avslöja vilka kemiska substanser som kan 
ligga bakom. – Men det är mer invecklat än så. 
Det kan vara substanser som påverkade flickorna 
redan i fosterstadiet, men som i dag inte finns 
kvar i kroppen, säger Olle Söder. 
 
Källa:www.aftonbladet.se/halsa/article12369845.ab 

Minskat matsvinn på sjukhus 
En måltidsundersökning har genomförts på Kungälvs 
sjukhus som ett led i utvecklingsarbetet kring 
patientmåltider. Studien belyser faktorer som har 
betydelse för att patienterna ska vilja äta och kunna 
äta upp sin mat och få i sig tillräckligt med näring, 
samt faktorer som har betydelse för ett minskat 
matsvinn. Ett gott näringstillstånd och en fullvärdig 
kost är en forutsättning för god hälsa.  
 
Bakgrunden till studien är  en vilja att börja se 
maten som en del av vården av patienten, dels en 
önskan om att minska den stora mängden mat som 
slängs varje dag. Syftet var att se om om patienter 
på vårdavdelningar i högre grad äter upp sina 
måltider om man inför E-kost som standard. E-kost 
innehåller ett förhöjt protein- och fettinnehåll 
jämfört med A-kost men portionsstorlekarna är 
betydligt mindre. Sjukdomsrelaterad undernäring är 
idag vanlig, speciellt vid kronisk sjukdom. 
Undernäring förekommer hos ungefär var tredje 
patient på sjukhus eller boende inom 
äldreomsorgen i Sverige. Undersökningar visar att 
det är vanligt att patienter inte äter upp den mat 
som serveras på sjukhus.  

 
Resultatet av undersökningen visar att patienterna 
på E-kostavdelningarna i högre grad åt upp sin mat. 
Matsvinnet i relation till mat kvar för utdelning var 
dessutom lägre på dessa avdelningar. Slutsatserna 
från undersökningen blev att fler patienter bör få 
mindre portioner med mer näring, till en början som 
E-kost som standard. I förlängningen behövs en ny 
typ av kost som är tilltalande och ger lagom 
mättnadskänsla, lättserverade mellanmål och 
tydligare portionsguider. Förändringarna ska syfta till 
rätt kost till patienten och minskat matsvinn.   
 
Källa: Måltidsundersökningen på Kungälvs sjukhus 2013, 
kortversion. Måltidsstudien är ett samverkansprojekt mellan 
Regionservice distrikt Fyrbodal och Kungälvs sjukhus, Västra 
Götalandsregionen 
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Varubrist hotar ekotrenden 
Suget efter ekologisk mat är större än någonsin. 
Men dålig lönsamhet gör att få bönder vill ställa om.  
– Det är frustrerande, säger bonden Anette 
Gustawson. Försäljningen av ekologiska livsmedel 
har exploderat hos handlarna i Norrtälje det senaste 
året. – Efterfrågan ökar ständigt. Bäst går 
försäljningen av varor där prisskillnaden inte är så 
stor, säger Mikael Engberg, säljchef på avdelningen 
kolonial på Coop forum. 
 
Trenden syns i hela landet. Icas försäljning av 
ekologisk mat ökade med 43 procent under första 
kvartalet i år och Arlas försäljning av ekologisk mjölk 
i detaljhandeln lyfte med 37 procent första halvåret. 
Organisationen KRAV bedömer nu att den totala 
försäljningen av ekologiska livsmedel kommer att 
öka med 30 procent i år. Anledningarna är flera. 
– Efterfrågan från konsumenterna har ökat kraftigt 
det senaste året. Krav och Naturskyddsföreningen 
har drivit kampanjer och kedjorna har breddat sitt 
utbud, säger Lars Nellmer, vd på Krav. 
 
Nu finns det egentligen bara ett problem. 
– Hotet mot den positiva kurvan är bristen på 
ekologiska produkter. Jordbruket har inte ställt om i 
den utsräckning man skulle behöva, säger Lars 
Nellmer. 
 

 

Foto: Ekologisk odling på Lilla Bjers  
www.lillabjers.se 

 

Bara runt 7 procent av landets bönder driver 
ekologisk produktion. De senaste tre åren har 
andelen mark som ställts om dessutom minskat, 
visar statistik från Jordbruksverket. 
Förklaringen är dålig lönsamhet. Det menar 
organisationen Ekologiska lantbrukarna som nu 
kräver att bönderna får bättre betalt. 
 
Mjölkbonden Anette Gustawson i Norrtälje håller 
med. – Med tanke på efterfrågan borde jag tjäna 
storkovan nu, vilket gör mig frustrerad. 
Hon gick över till ekologisk produktion för sju år 
sedan och då var marginalerna bättre. 
År 2010 fick bönder som producerade ekologiskt 
mjölk 1,3 kronor mer per kilo än de som 
producerade konventionellt. I dag får Anette 
Gustawson bara 76 öre extra. 
– Det är inte mer lönsamt. De som har ställt om har 
gjort det för att de tror på det här konceptet. Nu 
krävs rejäl ekonomisk vinning om fler ska ställa om. 
Hon tror att vinsten hamnar i mellanleden. 
– Det är väldigt sällan såna här toppar gynnar de 
som producerar. 
 
Enligt handlarna är deras vinstmarginal inte större 
för ekologiska varor. Det högre priset beror bland 
annat på större kostnader för märkning. 
Ica har gjort stickprover som visar att butikerna inte 
tar ut något extra. Det gör inte heller Coop. 
– Vi tjänar inte mer på dessa varor. Däremot sänker 
vi priset på utvalda produkter varje vecka för att vi 
vill främja det ekologiska, säger Mikael Engberg. 
 
Källa:http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2585606-
varubrist-hotar-ekotrenden 



 
Aktuellt 
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För andra året i rad genomför Ekomatcentrum 
¨Lilla Ekomatsligan¨. Ligan premierar de skolor 
eller förskolor med hög andel av ekologiska 
livsmedel samt annat pedagogiskt arbete med 
klimatsmart mat eller klimatsmarta matvanor. 
Lilla Ekomatsligan vill främja de enskilda 
ekoinsatserna och lyfta fram goda exempel som 
kan inspirera andra förskolor och skolor till att bli 
bra på ekologisk och klimatsmart mat genom att 
visa att ekvationen ekologisk mat och begränsad 
budget går att få ihop. Lilla Ekomatsligan 
premierar med diplom i tre nivåer; guld, silver 
och grönt: 
-   Guld till de som nått minst 75 % ekologiska 
inköp. 
-   Silver för de som nått minst 50 % ekologiska 
inköp. 
- Grönt för de som nått det nationella målet 25 

% ekologiskt i offentlig sektor. 
 

Eftersom det kan bli ”trångt” i toppen har 
deltagarna fått krydda de ekologiska inköpen 
med lite andra klimatsmarta kriterier. De har fått 
beskriva hur de arbetar klimatsmart förutom 
med de ekologiska inköpen, exempelvis genom 
pedagogiskt arbete med barnen. Diplom och pris 
kommer att delas ut på NOFF i Malmö den 27 
oktober. Förutom en hög andel ekologiskt 
kommer ¨Årets rookie¨ att utses, den skola eller 
förskola som ökat sin ekoandel mest från år 2012 
till 2013 premieras. 
 

Uppdaterad butiksinventering 
i Sigtuna kommun 
Även efter en andra inventeringen, utförd av 
Ekomatcentrum i juli, så behåller Coop Extra 
ledningen med det största utbudet och 232 
varianter.* Men när barnmaten är inräknad kan vi se 
att ICA Maxi i Arlanda stad knappar in med 206 
varianter och att Willys i Märsta har tagit ett jättekliv 
och ökat med hela 98 fler varianter än vid föregående 
inventering och hamnar på 190 varianter. Det vi kan 
se är att samtliga butiker utom Lidl har ökat sedan 
föregående inventering. Matöppet i Rosersberg har 
mer än dubblerat sitt utbud. Lite förvånande är att 
Coop inte ökat lika mycket som sina konkurrenter.  
*Vi tittar på 42 basprodukter och räknar antalet varianter av 

dessa. T.ex kaffesorter av olika märken och typer. 
 
Butik                                   Juli       Mars-april 
Coop Extra Märsta            232        213 
ICA Maxi Arlanda              206        162 
Willys Märsta                    190          92 
ICA Sigtuna                        153        109 
ICA Valsta                          112           73 
ICA Sätuna                          94           63 
Lunda Livs, ICA-handlarn  48           39 
Matöppet, Rosersberg      19             8 
Lidl Märsta                          16           17 
Totalt                               1070        776 



 
Mässa  
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www.nordicorganicexpo.com 
”En mässa för dig som arbetar  
med naturliga och ekologiska 
livsmedelsprodukter. 
Efter en flygande start för Nordic Organic  
Food Fair är det nu dags för den andra upplagan  
26-27 oktober i år. Den här mässan är den enda 
ekologiska mässan i Norden vilket kanske var  
skälet till det fantastiska mottagandet som  
mötte premiärmässan i fjol. Mässan är ett  
Business-to-Business arrangemang där seriösa  
säljare och köpare träffas. ” 
 
Registrera dig kostnadsfritt på följande länk: 
http://www.eventdata.co.uk/Forms/Default.asp
x?FormRef=NOFA4Visitor 
 

Diplomering och seminarium 
Årets upplaga av Lilla Ekomatsligan har 
mottagit 75 anmälningar till nominering. 
Ett sextiotal av dessa skolor och förskolor 
kommer att tilldelas ett diplom för minst  
25 % ekologiska råvaror.  
 
Diplomeringen sker på Nordic Organic Food 
Fair i Malmö, måndag 27 oktober. 
Vinnarna bjuds på lunch. Det kommer även  
att inkluderas en seminariedel som i år handlar  
om ”Alternativa proteiner”. 

 

Foto: www4.lu.se 

http://www.nordicorganicexpo.com/
http://www.eventdata.co.uk/Forms/Default.aspx?FormRef=NOFA4Visitor
http://www.eventdata.co.uk/Forms/Default.aspx?FormRef=NOFA4Visitor


 

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. 

 

Kurser för skola, förskola 
och storkök! 
 
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 
http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm  
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