Ekomatcentrums Nyhetsbrev
Nr 2 : Februari 2016
Under februari har debatter och inlägg om ekologiskt och
klimatsmart mat flödat i media, på gott och ont. Först
hade vi en köttskandal, där ett gotländskt företag sålt
importerat kött, både som svenskt och KRAV-märkt. Sedan
kom en feltolkning av TT angående en forskningsartikel om
den ekologiska produktionen vilket ledde till ett antal
artiklar från båda läger. Sedan flyttades fokus mot
Klimatsmart mat genom ett uttalande från vår
landsbyggdsminister, som deklarerade att kött inte var
någon klimatbov. Vi undrar var han har befunnit sig det
sista året? Har inte information om köttproblematiken nått
fram till alla i maktens korridorer?
Något helt annat är att vi har inlett ett samarbete med
Geosheperd, som bland annat arbetar med att visualisera
rapporter. Under Ekomatsligan, den 30 maj, kommer vi att
presentera ekosiffrorna i form av ¨den Svenska Ekokartan¨. Det här samarbetet öppnar upp för många
spännande idéer och vi ser fram emot vad som kommer att
utvecklas under 2016.
Behöver ni kompetensutveckling? Passa på att ge
personalen en utbildning inom klimatsmat mat. Ring
eller maila oss för att boka.
Hälsningar Eva och Mimi

Boka in den 30 maj!
Ekomatsligan 2016 med tema
”Vårt dagliga bröd” på
Piperska Muren i Stockholm

Nya medlemmar i februari
Kommuner:
Göteborgs stad
Helsingborg
Lund
Nybro
Sigtuna
Stockholms läns landsting
Tingsryd
Upplands Väsby
Vaxholm
Värmlands landsting
Företag:
Geoshepherd
Magnihill
Solmarka

Läs mer om:
Nytt från Föreningen, sid 2
Debatten om ekologiskt och klimatsmart mat, sid 4-5

Ekomatsligan, sid 3
Det händer i mars, sid 12
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Föreningen Ekomatcentrum
Projektet Matlust
Södertälje kommun driver sedan några månader ett EU-finansierat projekt ¨Matlust¨ med
syfte att öka hållbar och klimatsmart mat i Södermans län. Ekomatcentrum deltar i ett av
projekten och kommer bland annat att utföra inventeringar av ekologisk mat i butiker och
restauranger , både i Södertälje och Haninge kommun.
Medlemskap 2016
Ekomatcentrum är, som ni kanske vet, en medlemsförening. Under de senaste åren har den ideella
föreningen inte varit särskilt aktiv gentemot sina medlemmar. Men nu vill vi skapa en starkare föreningen
med fler medlemmar. Därför har vi ändrat och lagt till ett antal medlemsnivåer för såväl privatpersoner,
företag, föreningar, kommuner eller landsting eller enskilda enheter. Vi hoppas att alla ska hitta en nivå
med intressanta medlemsförmåner och tjänster.
Medlemmar blir ni genom att maila oss. Glöm inte att skriva vilken nivå som gäller.
Vi har under januari och februari fått in 15 kommuner och landsting som medlemmar. Dessutom har vi en
Guldvän, tre Gröna vänner och fyra företag. Alla ni, hjärtligt VÄLKOMNA TILL FÖRENINGEN!!!
Se nedan för mer detaljerad information om vad som ingår i de olika nivåerna!
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Aktuellt
Ekomatsligan 30 maj 2016
Som vi skrev i förra numret är Ekomatsligan i år
flyttad till till våren, den 30 maj. Även i år kommer vi
att vara på Piperska muren i Stockholm, samma
ställe som sist. Alla kommuner, landsting och
regioner som besvarar vår enkät kommer att få en
inbjudan till evenemanget. Nytt för i år är
Ekobrödspriset som kommer att delas ut av
Polarbröd. Temat för årets Ekomatsliga går i samma
spår och är ekologiskt bröd.

GLÖM INTE FYLLA I
ENKÄTEN!

Enkäten är utskickad
och nästan 50 % av alla
kommuner, regioner och
landsting har börjat att
fylla i enkäten. Hjälp oss
att få in fler svar. TACK!
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Nyheter
Danska forskare kritiserar svenska nyheter
om ekomat
De danska forskarna bakom den uppmärksammade
rapporten om ekomatens fördelar och nackdelar tycker
att de har blivit misstolkade i svenska medier.
I lördags publicerade nyhetsbyrån TT, och SVT Nyheter,
en uppmärksammad artikel om ekologisk mat. Där
berättades det om en rapport från danska International
Centre for Research in Organic Food Systems i Aarhus.
Rapporten visar att ekologisk mat varken är nyttigare för
människor eller mer miljövänlig, skrev TT då.
Danskarna håller inte med
Men det här håller de danska forskarna inte med om. I
en artikel på sin hemsida skriver ICROFS att TT och en rad
svenska medier dragit felaktiga slutsatser utifrån de
danska forskarnas rapport.
75 forskare och experter
Rapporten är utarbetad av omkring 75 danska forskare
och experter, och visar tvärtemot att ekologiska
livsmedel i allmänhet har en positiv effekt på såväl
biologisk mångfald och miljö som djurs hälsa,
välbefinnande och landsbygdsutveckling, skriver det
danska forskningscentret.
Ekologiskt jordbruk är särskilt gynnsamt för den
biologiska mångfalden. På dessa odlingar finns fler vilda
djur och växter, fler insekter som sprider pollen och
större mångfald av mikroorganismer, jämfört med
konventionellt odlad jord, skriver ICROFS.
Mer kväve från ekologiskt fläsk
På andra områden finns det både positiva och negativa
effekter.
Läckage av kväve till naturen är större inom ekologisk
fläskköttsproduktion, bland annat för att djuren är
frigående. Produktionen av ekologiska mejeriprodukter
ger dock betydligt lägre kväveläckage. När det gäller
odling så är läckaget lika högt, enligt den danska
rapporten.
Svårt att sia om hälsoeffekter
Ekologisk produktion av livsmedel är mer klimatvänlig än
den konventionella per hektar, men inte per kilo kött
eller korn.
När det kommer till matens nyttighet skriver de danska

forskarna att den ekologiska maten innehåller färre spår
av bekämpningsmedel samt fler vitaminer. Men om det
gör att vi människor mår bättre är svårt att slå fast med
tanke på att så många andra faktorer som rökning och
motion påverkar vår hälsa.
Även svenska forskare har olika åsikter
Nyhetsbyrån TT publicerade i går en mer utförlig artikel
om rapporten där man tog upp rapportförfattarnas
slutsatser om fördelar och nackdelar med den ekologiska
maten. TT talade även med flera svenska forskare som
bekräftade att det finns olika meningarna om ekomaten.
Källa: Anton Kasurinen, SVT, 3 februari, 2016

LILLA EKOMATSLIGAN

Under senare delen av mars
kommer vi att skicka ut
enkätlänken till Lilla
Ekomatsligan!
Maila oss om du vill vara
med på email utskicket.
Alla från förra året är
automatiskt med på våra
listor!
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Nyheter
Ekologisk mat i skolan är en vinst för
skattebetalarna!
I debatten om ekologiskt publicerade vi det här
pressmeddelandet. Några av er har säkert redan läst
det, men för er som missat det kommer det här igen:

Enligt Lars Bergström, professor vid fakulteten för
naturresurser och jordbruksvetenskap på SLU, lägger
staten, landstingen och kommunerna miljardbelopp
varje år på subventioner av ekomat till skolor och
sjukhus. ¨Jag räknade ut en gång att de extrapengar
som läggs på ekologisk skolmat skulle räcka till 3.000
lärare. Det tycker jag är oansvarigt av politikerna¨
(källa DN 30 jan 2016).
Vi på Ekomatcentrum ställer oss frågande till vad Lars
Bergström grundar sina finansiella beräkningar på?
Vilka underlag finns för dessa beräkningar?

"Det vore bättre för miljön om vi åt mindre kött" sa
landsbygdsministern Sven-Erik Bucht i en
riksdagsdebatt den 23 februari, 2016.

Vi är nyfikna på källan!
Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från alla
Sveriges kommuner, landsting och regioner till den så
kallade ¨Ekomatsligan¨. Statistiken i Ekomatsligan
visar att en mycket låg andel av dem fått extra medel
för att öka inköpen av ekologiska livsmedel.
Kommuner med en hög andel ekologiska
livsmedelsinköp, minst 50 %, t.ex Borlänge, Lund,
Södertälje och Velling kommun har INTE fått någon
extra finansiering alls.
Ekologiska livsmedel kostar 25-30 % mer i genomsnitt
jämfört med oekologiska. Hur kan då andelen
ekologiska livsmedel vara så hög i ovan nämnda
kommuner utan att det kostar mer? Jo, genom att de
arbetar med andra verktyg än priset. Som att; 1)
minska på matsvinnet, 2) laga mat från grunden, 3)
använda livsmedel efter säsong och framförallt 4) att
servera mindre kött och mer vegetabilier och
baljväxter.
Utan att det kostar mer serverar dessa kommuner en
hälsosammare kost (bestående av mycket vegetabilier
och lite köttprotein) som dessutom har en gynnsam
effekt på både miljön och klimatet. Alla offentliga kök
som arbetar med att öka andelen ekologiskt genererar
vinster som är gynnsamma för skattebetalarna på lång
och kort sikt.
Källa: Ekomatcentrum, 15 februari 2016

Bara några veckor tidigare sa han till Ekot att han
inte såg några problem med att vi äter för mycket
kött i Sverige.
Precis samma sak som han sa i Sveriges radios
granskande program Matens pris då han
deklarerade att han inte såg några problem med att
vi äter för mycket kött i Sverige.
Han kunde vid det tillfället inte heller svara på om vi
äter mer eller mindre kött nu än tidigare.
– Jag kan inte exakt de siffrorna om det är mer eller
mindre. Det törs jag inte säga, sa Sven-Erik Bucht då.
Källa: Matens pris, Sveriges radio.se, 23 februari
2016

Missa inte att lyssna på radioprogrammen från Matens pris. Finns på :
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3737&grupp=10544
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Aktuellt
Ekogalan

Hälsotrenden ger ekologiska livsmedel
rekordskjuts
Hälsotrenden är den främsta orsaken till att försäljningen
av ekologiska livsmedel fortsätter att öka i rekordfart. Det
hävdar Ekoweb i sin färska marknadsrapport som visar en
uppgång på 39 procent under året som gick.
Ökning sker enligt Ekowebs marknadsrapport på bred
front. Ica sålde exempelvis ekologiska livsmedel för 6,9
miljarder kronor under 2015 och har en marknadsandel på
32 procent.

Den 28 januari var det åter dags för
Ekogalan. Det var fullsatt i vintersalen på
Grand i Stockholm när personer från hylla till
mylla samlades för att lyssna till ett antal
föreläsare, bland annat Eva Fröman,
Ekomatcentrum, och att se den spännande
prisutdelningen med många duktiga
nominerade i 5 olika kategorier.
Vinnarna blev:
Årets EkoRådgivare: Jan Lagerroth,
Årets Omläggare: Activs Gård
Årets Ekobutik: Paradiset,
Årets Garant Ekostjärna: The Smiling Group
Årets nybyggnation: Grangärde Muster

Ekologiskt och ekonomiskt i det offentliga
köket
Den 26 januari arrangerade den Danska
ambassaden ett mat seminarium på Fotografiska i
Stockholm. Ett femtiotal deltagare från ca 20
kommuner och landsting närvarade och ett tiotal
företag ställde ut och demonstrerade sina
produkter. Det var många intressanta föreläsare.
Till exempel berättade Ekomatcentrum och
Upplands Väsby kommun om sitt sammarbete
genom projekt Klimatsmarta Matvanor.
Vi ser fram emot en fortsättning på ett
sammarbete med Danmark inom ekologisk mat!
Det finns mycket att vinna och ett samarbete kan
gynna både Sverige och Danmark.

Övriga detaljhandelskedjor ökar också, mycket tack vare
påkostade kampanjer och större sortiment av egna
märkesvaror.
Systembolaget är årets ekoraket
Årets stora ekoraket är annars Systembolaget vars
försäljningsvärde steg med 68 procent vilket ger en
marknadsandel på 16 procent. Försäljningsvärdet av
ekologiska drycker på Systembolaget har på bara tre år gått
från 1,1 till 3,4 miljarder kronor.
Ekoweb spår att den ekologiska marknaden i Sverige
kommer fortsätta att växa, mer till följd av ökad volym än
av högre priser.
Försäljningen triggas av debatten
Försäljningen triggas framför allt av debatten om livsmedel
och hälsa. En konsumentundersökning bland 1 000
svenskar gjord av Snabba Svar visar att främsta
anledningen till att kunder väljer ekologiskt är just
hälsoskäl. 87 procent tror att rester av bekämpningsmedel i
konventionella livsmedel kan utgöra en hälsorisk.
– Det betyder att olika typer av larm kan trigga
försäljningen ytterligare även om effekten ofta överskattas.
Å andra sidan skulle det kunna få motsatt verkan om det
skulle uppdagas fusk med ekologiska produkter.
Konsumenternas förtroende viktigt
Det är viktigt för konsumenternas förtroende att vi kan lita
på certifieringsorganen, säger Cecilia Ryegård på Ekoweb.
Källa: Göran Berglund, Land Lantbruk, 2016-01-28
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Flera uppmärksammade fall med köttfusk
Så sent som i våras dömdes den
nederländske grossisten Willy Selten till 2,5
års fängelse för att ha sålt hästkött som nöt.
Källa: Johan Sedenius, Land Lantbruk, 26 jan
2016
Gotländskt slakteri
Ytterligare nåra år senare, 2016, visar det sig
att ett Gotländskt slakteri under flera år sålt
importerat kött som svenskt eller svenskt
KRAV-märkt. Hur detta kunnat pågå så pass
länge är oerhört chockerande.
Fusk med kött och andra livsmedel är inget nytt. Bara
de senaste åren finns flera uppmärksammade fall. Hur
många minns du?

Vi vill därmed slå ett slag för svenskt
ekologiskt KRAV-märkt kött från en
leverantör som man kan lita på!

Felmärkt köttfärs
Strax före jul 2007 avslöjade SVT:s Uppdrag Granskning
att flera stora Icabutiker hade fuskat med
datummärkningen av köttfärs. Dagligvarujätten införde
därefter en kvalitetssäkring av butikerna.
Färgad fläskfilé
Under 2012 konstaterades att flera ton färgad fläskfilé
märkt som oxfilé hade sålts till butiker och
restauranggrossister i Sverige. Avslöjandet fick EU att
gå ut med en varning. Läs mer om den skandalen
här. "Det här är något att tänka på när vi köper en
tomatburk från Ica Basic eller väljer den billiga
importerade oxfilén till helgen. Oxfilé bör inte vara
billig", skrev Land Lantbruks Kerstin Davidson.
Hästkött såldes som nötkött
Ett år senare, vintern 2013, briserade
hästköttskandalen över Europa. Många EU-länder
rapporterade förekomst av hästkött i produkter som
sålts som nötkött.
Ett av de drabbade företagen var Findus, vars tester
visade att lasagner innehöll upp emot 100 procent
hästkött och ett stort antal förpackningar återkallades.

7

Aktuellt
Var tredje värphöna avlivas

Stark ökning av kycklingslakt
Den ökande efterfrågan på det vita köttet slår
igenom i slaktstatistiken. Även äggleveranserna
ökat starkt medan den invägda mjölken minskar.
Det visar färsk statistik från Jordbruksverket.
Ökning med 7 procent 2015
Det slaktades 7 procent mer fjäderfän (jämfört
med 2014), vilket inkluderar kyckling, höns och
kalkon och där kycklingen uppgår till 95 procent
av vikten.
Även äggen ökar och 2015 levererades 105 800
ton av Svenska Äggs medlemsföretag, vilket är
en ökning med 6 procent från 2014 och med 23
procent jämfört med 2010.
Mjölk minskar
Den totala mängden invägd mjölk under 2015
uppgick till 2,9 miljoner ton, vilket är en
minskning jämfört med 2014. Produktionen av
konsumtionsmjölk 2015 var 812 200 ton vilket är
en ökning med 0,3 % jämfört med 2014.

Gris minskar något
Den totala vikten av storboskap uppgick till drygt
133 100 ton, vilket är 1 procent mer än 2014,
men 3 procent mindre än 2010. Svinslakten 2015
blev 1 procent lägre än 2014 och 11 procent
mindre än 2010. Samtidigt ökade den totala
slakten av får, baggar och lamm under 2015 till 5
100 ton. Det är en ökning med 1 procent jämfört
med 2014 och med 3 procent jämfört med 2010.
Källa: Land lantbruk , 18 feb 2016

En tredjedel av alla värphöns i Sverige går till
destruktion eller minkfoder och varje år avlivas i stort
sett alla tuppkycklingar redan på kläckeriet. Matsvinnet
i ägg- och värphönsproduktionen är omfattande slår
Jordbruksverket fast.
Jordbruksverket har tillsammans med Livsmedelsverket
och Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag att minska
matsvinnet i alla led i av livsmedelskedjan. Rapporten
om matsvinnet inom äggproduktionen visar att omkring
1,8 miljoner svenska värphöns, motsvarande en
tredjedel, inte används som livsmedel när de tas ur
produktionen.
Mals till biomassa
Antingen destrueras de genom förbränning eller mals
till en biomassa som används som minkfoder i Danmark.
Till det kommer att drygt fem miljoner dagsgamla
tuppkycklingar varje år avlivas i samband med
könssorteringen på kläckerierna.
Rapporten pekar på att det främst är ekonomiska
faktorer som styr om man väljer att ta tillvara köttet hos
värphönsen eller inte. Även avståndet till ett
fjäderfäslakteri har betydelse. Med nuvarande
transportregler kan anläggningar norr om Mälardalen
inte skicka hönsen till slakteri.

Värphönsen utnyttjas
Avlivningen av tuppkycklingar beror på att branschen
inte ser det som ekonomiskt möjligt att föda upp dem
till matfågel i större skala.
De växer långsammare än slaktkycklingar och har ett
lägre foderutnyttjande.
För att minska matsvinnet krävs att en större andel av
värphönsen utnyttjas som livsmedel.
Ingen storskalig metod
Färre tuppkycklingar skulle avlivas om produktionstiden
för värphönsen ökade, men det skulle i gengäld
innebära en något sänkt äggproduktion per dag för den
enskilda hönan, enligt rapporten.
För att undvika avlivning av tuppkycklingar pågår också
forskning kring könssortering av äggen redan före
kläckningen, men det finns ännu inte någon storskalig
metod på marknaden.
Källa: Johan Sedenius , Land Lantbruk, 18 feb 2016
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Aktuellt

Köttfria måndagar för JM

Som ett led i JMs hållbarhetsarbete vill vi att
maten vi får i oss är lika hållbar som övriga
delar av verksamheten. Från och med februari
serveras därför inget kött på måndagar på
huvudkontoret i Solna, varken till frukost, fika
eller lunch.
Utöver det har vi i samarbete med Sabis som
driver vår restaurang på huvudkontoret i Solna
gjort följande justeringar:
• MSC*-certifiering av restaurangen
• Härtappat vatten
• Svensk kyckling
• Svenskt fläskkött
• KRAV-märkt högrev
• Servera nötkött en gång i veckan
* MSC = Marine Stewardship Council.
Miljömärkning och certifiering av fisk och
skaldjur

- Det är väldigt roligt att vi tillsammans med
JM får möjligheten att se över restaurangens
erbjudanden utifrån ett miljöperspektiv. Vi på
Sabis är glada att JM vill tar steget att inte
servera kött på måndagar. Det gör
restaurangen, tillsammans med övriga
åtgärder, till vår bästa ur en hållbarhetsaspekt,
säger Katrina Wallroth Ström, driftschef på
Sabis.
Produktion, transport och tillredning av mat
står för mer än en tredjedel av världens
utsläpp av växthusgaser. Vi vet att vi kan
påverka klimatet långsiktigt genom vad vi
väljer att äta varje dag. Därför väljer vi att
tillsammans med Sabis arbeta aktivt med vad
som serveras på huvudkontoret i Solna. Allt för
att skapa en hållbar framtid och tillsammans
göra skillnad.
- Matproduktionen står för en stor del av
utsläppen och därför känns det viktigt att vi
ser över även denna del, trots att det inte är
en del av vår kärnverksamhet, säger Per
Löfgren, hållbarhetschef på JM.
Den långsiktiga målsättningen om en hållbar
utveckling innebär en utveckling som
tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov.
Källa: JM Entreprenad, 2016-02-23
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Aktuellt
Miljömärkta fiskar tar plats på våra middagsbord
Att handla hållbart är en trend som sveper in över den svenska
marknaden. Precis som ekologiska råvaror har även
miljömärkt fisk och skaldjur fått ett uppsving. Drygt en
fjärdedel* av all fisk som säljs i våra butiker idag är MSCmärkt. Det är en ökning med 8 procent på bara ett år, enligt
siffror från marknadsanalysföretaget Nielsen.
–Efterfrågan på MSC-märkt fisk uppmuntrar fiskhandeln att
saluföra hållbart fångad fisk och skaldjur, och det är viktigt om
vi ska kunna äta fisk i framtiden. Som konsument har vi makt
att påverka genom att välja MSC-märk fisk, säger Minna Epps,
verksamhetschef för Skandinavien och östersjöregionen.
Kampanj om förbättringar under ytan
Denna vecka pågår en landsomfattande kampanj för att fånga
upp den stora miljömedvetenheten bland konsumenter.
Tillsammans med världsfotografen Mattias Klum kommer
många matbutiker och lunchrestauranger landet över sätta
fokus på MSC för att visa hur konsumenter kan vara med och
göra skillnad under ytan.
– Jag ser vilket fantastiskt liv vi har under ytan. Samtidigt vet
vi alla att alla hav håller på att bli utfiskade. Därför tycker jag
att det är viktigt att vi alla väljer fisk och skaldjur med MSC:s
miljömärke, så vi gynnar alla yrkesfiskare som jobbar hållbart
och vi bidrar till levande hav, säger Mattias Klum,
världsfotograf som bland annat är känd från National
Geographic.
Miljöcertifiering av fisk ger stor effekt
MSC:s vision är att ställa om marknaden för fisk och skaldjur så
att vi ska kunna äta fisk även i framtiden. Ju fler yrkesfisken
som fiskar hållbart, ju närmre målet kommer vi. Idag är det ett
fåtal nyckelaktörer som kontrollerar 11-16 procent av den
globala marina fångsten (9-13 miljoner ton) och 19-40 procent
av de största och mest värdefulla bestånden**.
– Jag ser möjligheter för en snabb förändring om dessa stora
nyckelaktörer genomför förändringar med mål att kunna MSCcertifiera så många fisken som mjöligt, säger Minna Epps, chef
för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.

* 26,5 procent Källa: Nielsen Scantrack, vecka 24-48, 2014 och
2015. Dagligvaruhandeln, försäljning i ton, inom varugruppen
MSC. I Nielsens data innefattas produkter med en barcode
(t.ex. inte fiskdiskar) från de största livsmedelskedjorna i
Sverige.
** Artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Plos
one 27 maj 2015, med bl a Johan Rockström som
medförfattare: Transnational Corporations as ‘Keystone
Actors’ in Marine Ecosystems.
Källa: MSC, 2016-02-03

27 maj 2016, Stockholm, ½ dag
Målsättningen med kursen är att
presentera NORDIET-studien, de senaste
forskningsresultaten om nordisk kost,
vilka hälsoeffekter som den har och hur
forskningen kan tillämpas i en daglig
verksamhet. Under en förmiddag får du
som arbetar operativt eller strategiskt
med kost- och näringsfrågor en
genomgång av aktuella frågor som berör
livsmedel och näringslära. Föreläsare är
Viola Adamsson, doktor i medicinsk
vetenskap.
"En kost baserad på nordiska livsmedel
sänker kolesterolet och blodtrycket,
minskar kroppsvikten och förbättrar
kroppens insulinkänslighet".
http://www.jpinfonet.se/Utbildningar/ku
rskalender/Livsmedel/nordisk-kosthalsosamt-och-gott-160527/
Anmälan till: Eva Fröderberg,
eva.froderberg@jpinfonet.se,
08-120 990 44
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Forskning
Klimatsmart protein ska ersätta konventionell
köttproduktion
Vinnova gör en ny satsning för att få fram klimatsmarta
och hälsosamma alternativ till konventionell
köttproduktion. Men för att slå igenom behöver maten
också smaka gott. Därför ingår en smakprovning i
satsningen, där gourmetkrögaren Tareq Taylor är en av
de experter som ingår i panelen.
Köttkonsumtionen ökar snabbt i många länder och
animalieproduktionen står för nästan en femtedel av
världens utsläpp av klimatgaser. En utveckling som inte är
hållbar.
Vinnova gör därför en ny satsning på att få fram
klimatsmarta proteiner som ska bidra till att utveckla
innovativ, hälsosam och god mat för framtiden. Det kan
handla om mat från både växt- och djurriket som
produceras på ett hållbart sätt.
- Syftet med satsningen är också att öka den svenska
livsmedelsbranschens konkurrenskraft genom att de nya
produkterna baseras på råvaror som kan produceras
kostnadseffektivt i Sverige , säger Sebastian Axelsson,
ansvarig för satsningen på Vinnova.
I ett första steg ger Vinnova finansiering för att utveckla
ätbara prototyper. Men för att konsumenterna ska välja de
nya produkterna räcker det inte med att maten är
klimatsmart och hälsosam, den måste också smaka gott.
De projekt som utvecklat prototyper får därför delta i ett
smakprovningsevent i slutet av året, där gourmetkrögaren
Tareq Taylor, känd bland annat som gästkock i tvprogrammet Historieätarna, ingår i panelen. De vinnande
projekten får möjlighet att söka en följdinvestering på upp
till två miljoner för att utveckla prototypen vidare mot en
färdig produkt.
För mer information:
Sebastian Axelsson, 08-473 31 71,
sebastian.axelsson@vinnova.se
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är
att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av
behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva
innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under
Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för
EU:s ramprogram för forskning och utveckling.
Generaldirektör är Charlotte Brogren.
Källa: Vinnova, 2016-02-24

Mat-klimat-listan
Den mat vi äter, och den vi slänger, står för en
betydande klimatpåverkan. Utsläppen måste
minskas radikalt för att vi ska nå de uppsatta
klimat- och miljömålen. För att få en uppfattning
om storleksordningen på utsläppen från
livsmedelskonsumtionen i en viss verksamhet och
hur olika val av livsmedel påverkar utsläppen är det
värdefullt att kvantifiera utsläppen av växthusgaser
så att insatser som planeras och genomförs kan
följas upp och utvärderas. Rapporten Mat-klimatlistan Version 1.0 av Elin Röös är nu publicerad.
Siffrorna som presenteras i Mat-klimat-listan är
grova skattningar av olika livsmedels klimatavtryck.
Syftet med Mat-klimat-listan är att den ska
användas för översiktliga beräkningar av
växthusgasutsläpp från livsmedelskonsumtion från
en verksamhet eller en viss typ av kosthållning.
Genom att använda sig av samma klimatsiffror vid
beräkningar inom kommuner, projekt och annan
privat och offentlig verksamhet blir det lättare att
jämföra och utvärdera resultaten. Dessutom
behöver inte alla genomföra den litteraturstudie
som krävs för att sammanställa resultaten.
Mat-klimat-listan behöver uppdateras allt eftersom
ny kunskap kommer fram och versionshanteras
således. Mat-klimat-listan version 1.0 förmodas
vara aktuell t.o.m. 2013 och behöver därefter
utvärderas.
Läs hela rapporten här!
http://publikationer.slu.se/Filer/Mat-klimatlistanversion10-120413.pdf
Källa: Epok, 2012-05-02
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Det händer i Mars - April
Mars, 2016
Handelsforum i Arboga, den 7 mars

KRAVs Marknadsseminarium, 16 mars

Projekt Smaka på Västmanland med
samarbetspartner hälsar varmt välkommen
till Handelsforum.

Så löser vi råvarubristen - och möter
kundefterfrågan!
Hur tänker framtidens gröna konsument? Vart
pekar den gröna mattrenden i Sverige - och
internationellt? Hur kan samverkan och innovativa
grepp medverka till att livsmedelsindustrin och
resten av branschen finner lösningar på
råvarubristen?

Kontakta:
Lena Ryberg-Ericsson, 073-982 88 37
eller lena@smakapavastmanland.se

Framtida trender inom hållbara livsmedel,
8 mars
Frukostmöte med MatLust på Dome of Visions!
Hur ser trenderna ut för ekologisk och klimatsmart
mat?
Vilka är recepten för framgång för framtidens
livsmedelsföretag?
Marknadsföring via sociala medier, 10 mars
Frukostmöte med MatLust-Träffa Johan Hedberg, f.d.
PR-konsult och marknadsförare och nu grundare av
Matgeek (www.matgeek.se) och få en rejäl dos
inspiration kring hur ditt företag kan använda sociala
medier som kraftfullt marknadsföringsverktyg.

Kom till presentationen av årets Marknadsrapport och lyssna till årets starkaste laguppställning av
beslutsfattare, kreatörer och debattörer inom
svensk och internationell ekomat. Missa inte heller
det efterföljande marknadsminglet med mat och
dryck i toppklass och givande nätverkande!
För mer information:
livsmedel@krav.se
Vatten för hållbar tillväxt, den 22 mars

Kostnadsfritt seminarium på Världsvattendagen
Mer info:
http://matlust.eu/aktiviteter/

TIPS
Tipsa oss gärna om intressanta
aktiviteter som vi kan skriva om i
nyhetsbrevet!

Plats: Grand Hotel, Stockholm
Årets Världsvattendag kommer att belysa
vattnets betydelse för olika sektorer för ofta
inser de inte hur betydelsefullt vattnet är
utan tar tillgången för given. Vatten blir allt
mer en bristvara, konkurrensen hårdnar.
Företag och investerare måste bli medvetna
om de risker som brist på vatten innebär och
på så sätt kunna hantera och minimera
riskerna. På seminariet tillkännages årets
vinnare av Stockholm Water Prize.

Maila oss på :

Registrera via:

info@ekomatcentrum.se

https://www.eventbrite.com/e/vatten-for-hallbartillvaxt-seminarium-pa-varldsvattendagen-2016-tickets2171
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KLIMATSMARTA MATVANOR
Klimatsmart mat = hälsosam mat = bra ekonomi
Minska matsvinnet, öka det ekologiska, öka intresset för vegetarisk mat hos barnen.
Ekomatcentrums kurser är subventionerade av Naturvårdsverket fram tom mars 2016.
Läs mer på http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm
Citat från kursdeltagare i Arboga nov 2015:
¨Roligt, praktiskt och bra. Nu föll polletten
på plats. Nu vet vi hur vi kan arbeta konkret
med barnen.¨
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Kurser, seminarier, kursmaterial

Kurser och priser 2016
http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2016.pdf

KLIMATSMART, EKOLOGISKT,
EKONOMISKT och VEGETARISKT

NYTT Kursmaterial
Beställ direkt från vår hemsida. 40 kr + moms och frakt vid beställning
av enstaka exemplar. Begär offert om ni vill beställa flera exemplar!
http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm

SÄSONGSGUIDER FÖR ”FRUKT & GRÖNSAKER”
OCH ”FISK & SKALDJUR”.

EkoMatCentrum erbjuder ett brett
kursprogram på temat ”Klimatsmart,
vegetariskt, ekologiskt och ekonomiskt i
offentlig sektor”.
Ekomatcentrums prisvärda utbildningar ger
utomordentligt goda resultat.

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/Kurser.htm

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 uppdaterad och kan beställas direkt från vår hemsida.
Beställ direkt på; http://www.ekomatcentrum.se/MatrAttBestalla.htm

14

