Ekomatcentrums Nyhetsbrev
Nr 3 : Mars 2016
Här kommer årets tredje nyhetsbrev fyllt med färska nyheter
om ekologiskt. Under mars månad har EU röstat om två viktiga
frågor, dels antibiotika behandling av djur i förebyggande syfte
samt GMO grödor. Vi är tacksamma över att EU har anammat
de svenska mer restriktiva reglerna av antibiotikabehandling,
däremot är det bekymmersamt att Sverige röstat ¨Ja¨ till
försäljning av GMO produkter. Majoriteten av EU länderna
röstade dock emot. Varför Sverige plötsligt ändrat sig och går
emot försiktighetsprincipen är mycket oroväckande. På grund
av detta lägger vi lite extra krut på att reda ut begreppen kring
GMO i det här numret.
Ytterligare ett sorgebarn är den stundande Livsmedelsstrategin.
Dels oroar vi oss för att regeringen inte ska våga lyfta den
oerhört viktiga klimatfrågan. Dessutom spekuleras det att våra
svenska mervärdena hotas genom att våra höga djurskyddskrav
skulle fasas ut för att bli mer likställda generella EU regler. Allt
för att öka lönsamheten i det svenska jordbruket. Vi tycker det
här är helgalet, eftersom allt tyder på att konsumenter är villiga
att betala mer för ekologiskt eller svenskproducerat, på grund
av våra svenska mervärden.

Två av våra hemsidor har fått ett ansiktslyft, Ekokrogar samt
Ekomatguiden, gå gärna in och titta. Vi jobbar även på att
förbättra föreningens hemsida och hoppas kunna presentera
en ny sida innan sommaren.
Hoppas ni alla fått njuta av lite
ekologiska ägg under påsken.
Hälsningar Mimi och Eva

Ekomatsligan 2016
Fingerfood – trendig växtmat
av mjöl & gryn.
Preliminärt program sid 3!
Anmälan:

https://dinkurs.se/Ekomatsligan2016
Behöver ni kompetensutveckling?
Passa på att ge personalen en
utbildning inom klimatsmart mat.
Ring eller maila oss för att boka.
Nya medlemmar i mars
Kommuner:
Bjurholm
Kristianstad
Nyköping
Företag:
Altgrönt
Diversified (NOFF)
GULDVÄN:
Polarbröd

Läs mer om:
Nytt från Föreningen, sid 2
Livsmedelsverket tar fram regler för ekologiskt på
restaurang, sid 6

Ekomatsligan 2016, sid 3
Lilla Ekomatsligan 2016, sid 3
Det händer i april-maj, sid 11
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Föreningen Ekomatcentrum
Medlemskap 2016
Antalet medlemmar fortsätter att växa. Vi är nu uppe i 18 kommuner och landsting som medlemmar.
Dessutom har vi två Guldvänner, tre Gröna vänner och fem företag. Jättekul tycker vi på Ekomatcentrum!!!
Se nedan för mer detaljerad information om vad som ingår i de olika nivåerna!

Projektet Matlust
Det Eu finansierade projekt ¨Matlust¨ arrangerar under året ett antal spännande aktiviteter för er
som befinner sig i Stockholmsregionen. Den 19 maj kommer Ekomatcentrum att medverka med en
trendspaning . Gå in på deras hemsida för mer information om alla aktiviteter: matlust.eu.

Årsmöte 2016
Vi har nu bokat datum för årsmötet, det blir den 25 maj i Stockholm. Vi återkommer med exakt
lokal i inbjudan som skickas direkt till alla medlemmar.
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Aktuellt
Ekomatsligan 30 maj 2016
Anmälan till Ekomatsligan har nu öppnat. Däremot
är programmet ännu inte färdigt. Men det kommer
att presenteras under första delen av april.
Kommunenkäten
Viktigt inför Ekomatsligan är självklart att alla
kommuner och landsting fyller i enkäten, som ligger
till grund för vår statistik insamling. Vi har i dagsläget
fått in kompletta svar från 159 kommuner och
landsting samt påbörjade svar från ytterligare ca 30
stycken. Vi hoppas givetvis att vi kan komma upp i
samma höga svarssiffror som förra året då vi fick in
svar från 82 % av alla kommuner och landsting.
Gå in på länken för att se om vi fått in ett svar från
din kommun eller ditt landsting:
Listan uppdateras varje vecka. Sista uppdatering
gjorde den 23 mars.
https://www.dropbox.com/sh/hzk3wp15fc21v99/AA
CdkVsJpH1OcItUtPNydcQMa?dl=0
Glöm inte heller att Miljöaktuellt ger poäng för de
som svarat, oavsett om er andel ekologiska
livsmedel är hög eller låg. I år kommer dessutom alla
svar att publiceras i Ekokartan, vårt nya samarbete
med Geoshepherds. Ekokartan kommer att
visualisera alla svar så att alla enkelt kan se hur din
kommun eller landsting ligger till jämfört med andra
kommuner.

Lilla Ekomatsligan

Ekomatsligan 2016
Fingerfood- trendig växtmat av mjöl & gryn
Den 30 maj, kl 10-16, prel program
10.00-10.20 Livsmedelsstrategin
Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet
10.20-10.35 Framtiden för ekologiskt bröd, KRAV
10.35-10.50 Mjöl, mycket mer än vete och råg
Kerstin Björklund, VD Warbro kvarn
10.50-11.10 Bensträckare och utställande företag
11.10-12.00 Mer svekologiskt bröd ? Företag berättar
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Trendspaning, Ekomatcentrum
13.15-13.45 Mer ekologiskt bröd i offentlig sektor?
Debatt –frågor till marknadens företrädare
13.45-14.00 Polarbröd om klimartsmart och
ekologiskt, Karin Bodin, Polarbröd
14.00-14.30 Inspiration från Sébastien Boudet
14.30-15.00 Kaffebord med mingel
15.00- 16.00 Prisceremoni

GLÖM INTE FYLLA I ENKÄTEN!

Enkäten är utskickad
och 59 % av alla kommuner,
regioner och landsting har fyllt i
eller börjat att fylla i enkäten.
Hjälp oss att få in fler svar. TACK!

Den 18 april öppnar vi även anmälan till Lilla Ekomatsligan. Då kan ni gå in på länken nedan! Nytt för i
år är att vi tar en anmälningsavgift för alla enheter som vill delta, detta eftersom vi saknar finansiering
för Lilla Ekomatsligan. Vi hoppas att många ändå vill anmäla sig. I anmälningsavgiften ingår en rapport
(sammanställning av alla enkätsvar) och ett diplom. För er som har möjligheten att besöka NOFF i
Malmö i november ingår även ett seminarium med diplomutdelning och mingel. Om det är många
enheter i din kommun som vill delta kan vi ge er ett grupperbjudande.
Be kommunen kontakta oss! https://dinkurs.se/LillaEkomatsligan2016
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Nyheter
Matbutiken flyttade vindruvorna till städhyllan
I matbutiken i Täby står vindruvorna
på städhyllan.
Anledningen: personalen tycker att
de innehåller för mycket
bekämpningsmedel. ”De ska vara
bland alla andra kemikalier”,
säger handlaren Joakim Skotte.
Handlaren Joakim Skotte hoppas att fler butiker tar
efter. Inklämt mellan maskindiskmedel,
rengöringsvätskor och andra städprodukter står
vindruvorna. Det kan tyckas vara en udda placering –
men Hemköpbutiken i Täby norr om Stockholm har
en tanke.
– Vi tar in de här besprutade druvorna men de ska
vara bland alla andra kemikalier på grovkemhyllan,
säger handlaren Joakim Skotte på Hemköp Alléns.
I vanliga fall säljer butiken enbart ekologiska
vindruvor. Men när en vara annonseras tvingas alla
butiker i kedjan sälja annonsvaran, som Aftonbladet
har skrivit om. Men det finns ingen regel om var
vindruvorna ska placeras. Idén om att ställa dem intill
olika rengöringsmedel fick Joakim Skotte efter att
ha blivit tillrättavisad av en annan handlare som
menade att han måste ”följa marknadsprogrammet”
och sälja besprutade vindruvor. Under druvorna finns
en förklarande text till placeringen:
”Hej! Vi har valt att inte sälja vanliga vindruvor. Vi har
placerat dessa vanliga vindruvor här, för att visa hur
mycket kemikalier man besprutar dessa med. Ni
hittar endast ekologiska vindruvor hos oss på Hemköp
Alléns.”
Enligt Joakim Skotte har han enbart fått positiva
reaktioner från kunder. Nu hoppas han att andra
butiker ska göra samma sak.
– Det är ett statement. Vindruvor når våra barn
väldigt lätt. Det finns självklart mycket att göra i
matbutiker, men vi måste börja någonstans.
Källa: Metro, 29 februari 2016

4

Aktuellt
Våra hemsidor Ekokrogar och Ekomatguiden har fått ny fräsch design!
Besök dem på www.ekokrogar.se och www.ekomatguiden.se.

GRATTIS TILL Lilla Bjers Gårdskrog som fick
Årets Hållbara Gastronomi på White Guide
Med utmärkelsen Årets Hållbara Gastronomi premieras
en restaurang som förenar en stor måltidsupplevelse
med en tydlig strävan att förbättra hållbarheten i den
egna verksamheten och bakomliggande led. För dem är
ekologi en viktig grund för en hållbar utveckling inom
restaurangbranschen – och i förlängningen för oss alla.

Lilla Bjers Gårdskrog, Visby.
För att med stort tålamod och kunskap ha utvecklat en
närmast religiös passion för närodlat och ekologiskt i
kombination med hög gastronomisk profil.

Med utmärkelsen Årets Smakutvecklare premieras en
livsmedelsproducent som presterat en viktig innovation
när det gäller smak och upplevd kvalitet och därmed
bidragit till gastronomins utveckling och spridning –
antingen under året som gått eller under längre tid, utan
att det uppmärksammats efter förtjänst.

Scandinavian Organics, Stockholm.
För att ha insett förädlingspotentialen och
hållbarhetsperspektivet i en helt ny kategori av råvaror,
slaktrester – och för modet att satsa på en tillräckligt
stor volym för att alla ska ha råd med välsmakande
ekologiska produkter.
Källa: www.whiteguide.se

Årets Smakutvecklare i livsmedelsbranschen –
I samarbete med Livsmedelsföretagen
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Aktuellt
Livsmedelsverket tar fram regler för
ekologiskt på restauranger

Det ska bli tydligare när även restauranger utan KRAVcertifiering får marknadsföra att de använder
ekologiska råvaror. Livsmedelsverket tar nu fram
nationella regler.
I EU-förordningen om ekologisk produktion finns inga
restaurangregler, det är upp till vart och ett av
medlemsländerna att erkänna andra regelverk eller
utveckla egna regler för ekologiska restauranger.
KRAVs regler, som funnits sedan 1997, gör det
möjligt för alla former av storhushåll, restauranger
och caféer i Sverige att certifiera sig på tre olika
nivåer. Men för de restauranger som inte är KRAVcertifierade har det rått förvirring – när är det
egentligen okej att marknadsföra sin restaurang eller
delar av sitt matutbud som ekologiskt?
Signalerna från Livsmedelsverket har varit oklara fram
till sommaren 2015 då verket gick ut och förtydligade
att restauranger och caféer får berätta att de använder
ekologiska råvaror. Och nu tar Livsmedelsverket fram
nationella regler för ekologiskt på restauranger. Kjell
Sjödahl Svensson, regelchef på KRAV, välkomnar en
större tydlighet kring hur icke KRAV-certifierade
restauranger får marknadsföra sitt ekologiska utbud.
– Vi tycker det är bra att det blir ordning och reda, säger
han.
I skrivande stund, då Livsmedelsverket ännu inte har
skickat ut förslaget på remiss, lutar det mot att
kommunernas livsmedelskontroll ska ansvara för att de
nya reglerna efterföljs. Det anser KRAV strider mot EUförordningen.

– Det ska förstås vara som för andra
regelområden, med oberoende kontroll
gjord av ett certifieringsorgan. Då blir det
mer på lika villkor. Flera kommuner tycker
dessutom själva att de har svårt att klara
kontrollen, säger Kjell Sjödahl Svensson.
Livsmedelsverket har i sin utformning av
reglerna tittat på systemet i Danmark, där
kök kan certifieras på olika nivåer och även
märka ut enskilda rätter som ekologiska.
KRAV anser att de svenska nationella
reglerna inte ska omfatta flera nivåer utan
enbart säkerställa att de råvaror som
restaurangen uppger är ekologiska
verkligen är det.
– KRAVs system är redan etablerat och väl
spritt och de som vill marknadsföra sig på
olika nivåer kan göra det genom en KRAVcertifiering. Om de nationella reglerna
också innehåller flera nivåer riskerar det
att bli väldigt otydligt för konsumenterna,
säger Kjell Sjödahl Svensson.
Förslaget på nya regler skickas ut på remiss
nu i februari och KRAVs remissvar kommer
att läggas ut öppet på KRAVs webbplats
någon vecka innan remisstiden löper ut.
Källa: Emma Casserlöv, KRAV, 26 feb 2016
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Debatt Livsmedelsstrategin
Naturskyddsföreningen vill se ökad lönsamhet i
svensk matproduktion. En försvagning av miljöoch djurskyddskraven vore emellertid helt fel väg
att gå. Hur ska konsumenterna motiveras att välja
svensk mat, ifall den produceras med samma
regler som importerad mat? Den svenskmärkning
som nyligen lanserades av Svensk
Dagligvaruhandel, LRF och Livsmedelsföretagen
blir ju innehållslös om den svenska maten inte
skiljer sig från den importerade.
De svenska konsumenterna värnar om de svenska
miljö- och djurskyddskraven. Hälften skulle sluta
välja svensk mat ifall djuren behandlades likadant i
Sverige som i resten av EU, enligt en
opinionsundersökning av Yougov. Över 70 procent
av de tillfrågade i undersökningen svarade att
”strängare miljökrav i Sverige” är viktigt för deras
vilja att köpa svenskt. Hela 70 procent väljer att
köpa svenskt för att djuren har det bättre i Sverige
Försäljningen av ekologisk mat visar på en starkt
ökad efterfrågan på miljövänlig mat. Under 2015
ökade den med 39 procent – den snabbaste
ökningen i världen. Problemet är att den svenska
ekologiska produktionen står och stampar. Om
inget görs kommer svenskarna få nöja sig med att
äta importerad ekologisk mat. Det skulle vara en
dålig affär för svenskt lantbruk och samhället i
stort. Ekologisk produktion ger utöver miljönytta
även fler jobb och en mer levande landsbygd.

Naturskyddsföreningen vädjar till
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att inte
sälja ut mervärdena i den svenska
livsmedelsproduktionen. Se istället till att
lantbrukare får betalt för de mervärden de
skapar, och gör det lättare att göra rätt för
såväl konsumenter som resten av
livsmedelskedjan genom följande åtgärder:
Ge stöd till lantbruket för de mervärden som
det skapar. Stärk landsbygdsprogrammet så att
lantbrukare som gör naturvårdande insatser,
exempelvis med betande djur, får ytterligare stöd.
Utforma också skatten på bekämpningsmedel som
en avgift, där skatteintäkterna går tillbaka till
lantbrukssektorn som stöd till forskning och

Foto: Så här får det inte se ut i den svenska
grisproduktionen idag.

utveckling av mer hållbara växtskyddsmetoder.
Marknadsför den svenska matens
hållbarhetsfördelar. Den svenska
livsmedelsbranschen har inte lyckats
marknadsföra sig tillräckligt som de
hållbarhetsaktörer de är. Livsmedelsbranschen bör
därför få stöttning i folkbildande
marknadsföringsinsatser om fördelarna med
svensk mat, i såväl Sverige som i exportländer.
Regeringen bör även avsätta pengar för
exportsatsningar av svensk miljösmart mat.
Gör det lättare att ställa om till ekologiskt. Sätt
konkreta mål för ekologisk produktion och
konsumtion och utveckla strategier för att nå
målen.
Sluta köpa in det allra värsta. Handeln och
Livsmedelsföretagarna bör ta mer eget ansvar i att
sluta köpa in den del av den importerade maten
som är allra sämst ur hållbarhetssynvinkel.
Vill du läsa hela debattartikeln av Johanna
Sandahl, SNF debatterar om den kommande
Nationella livsmedelsstrategin och följa Repliker
från Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood,
Helena Jonsson, förbundsordförande LRF och
Jens Holm, riksdagsledamot (V) kan du göra det
på DN debatt:
http://www.dn.se/debatt/skyddet-for-miljo-och-djurpa-vag-att-forsvagas/
Källa: Johanna Sandahl , Naturskyddsföreningen ,
22 mars 2016
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Rapporterat från EU
Svensk antibiotika-seger i EU i dag
Det blev en seger för Sverige och vårt sätt att se på
djurvälfärden när EU:s jordbruksutskott i dag röstade
igenom tuffare regler för läkemedel i djurfoder, skriver
lantbrukets affärstidning ATL.
Beslutet var en del i ett paket som är kopplat till de nya
principerna kring djurhälsa. En del handlar om att
förebyggande gruppbehandling med antibiotika
förbjuds. Läkemedel i foder ska bara tillåtas om djuren i
besättningen har en diagnosticerad sjukdom, till
exempel vid en epidemisk sjukdom. I annat fall får
endast ett enskilt sjukt djur behandlas.
Sverige hade redan vid EU-inträdet 1995 förbud mot
exempelvis tillväxtfrämjande antibiotika i foder. När EU
sedan valde att införa nya regler gjordes en anpassning
till svenska regler och

Framtida utmaningarna för säker mat
inom EU
Antibiotikaresistens, nanopartiklar, bidöd och effekter
av ett nytt transatlantiskt handelsavtal. Det är några av
de främsta framtidsutmaningarna som EUkommissionen listar på livsmedelsområdet.

MRSA, ESBL, O157:H7, Carba. Namnen på bakterier
som utvecklat antibiotikaresistens är många och dessa
bakterier framhålls av Världshälsoorganisationen WHO
som ett av de stora globala hälsohoten. Utan
antibiotika skulle en stor del av de
behandlingsmetoder som används i den moderna
sjukvården omöjliggöras. Självklart är utvecklingen av
nya effektiva läkemedel av högsta prioritet, men
svårigheterna som ska övervinnas är många.
Efter IT-revolutionen följer nano-revolutionen som de
kommande decennierna helt kan förändra vår
användning av material. Möjligheterna är enorma,
men introduktionen av nya nanomaterial försvåras av
att det ofta saknas metoder för att värdera riskerna
med material i extremt små partikelstorlekar.
Livsmedelssäkerhet är en av de svåraste nötterna att
knäcka i de pågående förhandlingarna om ett
transatlantiskt frihandelsavtal, TTIP. EU har genom
kemikalielagstiftningen REACH infört en högre
säkerhetsstandard än USA. Synen skiljer sig även vad
gäller antibiotika till djur, tillväxthormoner och
genmodifierade organismer, GMO.

tillväxtbefrämjande antibiotika förbjöds i hela EU. Men i
praktiken började mediciner i foder istället ges för att,
som det hette, förebygga sjukdom, skriver ATL. I nästa
skede ska nu förslaget till ny EU-lag diskuteras i EU:s tre
institutioner: Ministerrådet, EU-kommissionen och EUparlamentet.
Källa: Svenska måltider, 15 mars 2016
Djur som föds upp tätt i storskaliga anläggningar har
blivit en grogrund för snabb spridning av djurburna
sjukdomar. En del drabbar enbart djuren, orsakar
lidande och kan i värsta fall hota tillgången på
livsmedel. Andra smittor kan dessutom spridas från
djur till människor och hotar att utlösa pandemier.
Intensiv forskning bedrivs för att följa utvecklingen av
virus och att kartlägga deras genetiska uppbyggnad.
Den omfattande bidöden i hela västvärlden är ett
exempel på hur kemikalieintensiva jordbruksmetoder
kan ge oönskade effekter på djur och växtarter. Även
här efterlyser EU-experterna mer forskning för att
förstå sambanden.
Det behövs en fördjupad förståelse av hur olika
kemikalier, både syntetiska och sådana som
förekommer naturligt, samverkar vid utvecklingen av
exempelvis cancer. EU-experterna efterlyser också
mer kunskap om samband mellan kemikalier och
neurologiska sjukdomar och exempelvis
hyperaktivitet.
När stora förändringar sker i livsmedelskedjan finns
det också betydande risker för att nya, oväntade,
hälsofaror uppstår. Ett exempel är att återvinningen av
papper kan leda till att farliga ämnen som används i
förpackningar - som olika färgämnen i bläck förorenar livsmedel som säljs i förpackningar gjorda av
returpapper. Ett annat exempel är miljökonsekvenser
av en storskalig övergång till fiskodling.
Källa: Henrik Ennart, SvD, 23 mars 2016
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Rapporterat från EU – Sverige stödde GMO men EU-länderna sa nej
Sverige röstade ja till GMO
Besluten som EU röstade om i Bryssel handlar om försäljning av nya GMO-produkter, inte om odling. Det
handlar om genmodifierad bomull. –Det finns inga kontroverser kring de här sex utestående frågorna
som hanteras i dag, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till TT, när han var på väg in till
jordbruksministermötet den 17 mars
EU-länderna har länge varit splittrade i frågan gällande GMO-produkter. I januari godkändes en
kompromiss om att länderna själva kan begränsa odlingen av genmanipulerade grödor.
Källa: Jenny Svensson, Food-supply, 17 mars 2016

EU-länder säger nej till GMO-grödor

Sverige röstar ja till GMO
För första gången sedan regeringen tillträdde ska
Sverige rösta för att en genmodifierad gröda
godkänns för försäljning i EU. – Vi kommer att
rösta ja, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
på väg in till dagens jordbruksministerråd i Bryssel.
Nedlagd röst
Den tidigare alliansregeringen följde den
vetenskapliga expertisen när det handlade om
ansökningar om godkännande av genmodifierade
produkter för försäljning. Vilket i praktiken betytt
att de svenska representanterna också röstat ja.
Så var det fram till i oktober förra året när Sverige,
med den rödgröna regeringen, för första gången
lade ner sin röst i omröstningen i EUkommissionens ständiga kommitté för
genmodifierade livsmedel och foder.
Sveriges ja till en genmodifierad gröda betyder
dock inte att den rödgröna regeringen nu har en
gemensam GMO-politik.
Källa: Sara Johansson, ATL, 16 mars 2016

Över hälften av de 28 EU-länderna har begärt
att få ha kvar sina förbud mot GMO-grödor,
efter att de i våras kom överens om att varje
land ska bestämma själv om sin GMO-politik.
Ett hårt slag för EU-kommissionen, som i två
decennier försökt få ut GMO-produkter på EU:s
marknader. Tyskland, Frankrike, Nederländerna,
Italien, Österrike, Polen och Ungern finns bland
länderna som vägrar GMO.
EU-kommissionen drev i våras igenom en
kompromiss: att alla länder går med på att
GMO-grödor får lov att säljas och inte blockerar
dem, men att de samtidigt själva kan begära ett
undantag. På så vis kan produkterna komma ut
på marknaden, samtidigt som de länder som
inte vill sälja dem slipper dem.
Men kritikerna menar att när totalförbudet är
bortröjt på EU-nivå så kan
handelsorganisationen WTO slå ner på enskilda,
nationella GMO-förbud. ”Detta är en trojansk
häst för att tvinga på EU-länderna GMO”, menar
exempelvis EU-parlamentets gröna partigrupp.
Amerikanerna lobbar hårt för att deras GMOprodukter ska kunna säljas fritt på EUmarknaden. Runt 90 procent av all majs, soja
och sockerbetor som odlas och konsumeras i
USA är genetiskt modifierad, för att ge några
exempel.
Källa: Theresa Kûchler, SvD, 23 mars 2016
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GMO
Hälsorisker med GMO
Under många år har forskare varnat för hälsorisker med
GMO. En viktig aspekt är ett gift som kallas Bt.
Insektsmedlet tillverkas med hjälp av en bakterie
(Bacillus thuringiensis). Bakterien överlever i
tarmsystemet och fortsätter att producera
bekämpningsmedlet i tarmen på de djur som ätit av
dessa GMO-grödor. Den 29 maj 2009 publicerade
Miljömagasinet följande artikel:
Forskare varnar för hälsorisker med GMO
American Academy of Environmental Medicine
(AAEMM) uppmanar läkare att varna sina patienter för
riskerna med genmodifierade livsmedel. AAEMM vill ha
ett moratorium för produktion av GMO-mat, oberoende
långtidsstudier och märkning av varorna eftersom flera
djurstudier har visat på hälsorisker med GM-produkter,
inklusive infertilitet, problem med immunförsvaret,
snabbare åldrande, sämre insulinregulering och
förändringar i viktiga organ och inälvor.
Inbyggda insektsmedel
Genmodifierad majs och bomull har försetts med
inbyggda insektsmedel som dödar de skadedjur som
försöker äta av plantorna. Företagen som tillverkar
medlet, som kallas Bt bakterien, hävdar att det är
ofarligt för andra organismer, eftersom samma
Insektsmedel länge används i konventionell odling. Men
Bt-giftet som finns i genmodifierade grödor är tusen
gånger mer koncentrerat och är giftigare än den Btspray som används vid konventionell odling och kan inte
tvättas från grönsakerna innan de används. Opposing
Views skriver att studier har visat att även sprayen har
visat sig skadlig och allergiframkallande. När medlet
spreds via flyg över områden i nordvästra USA var det
runt 500 människor som rapporterade att de drabbats
av allergi- eller influensaliknande symtom, varav
somliga behövde uppsöka läkarvård. Samma symtom
har även uppmärksammats i Indien.
En jämförelse mellan två grupper med råttor där den
ena fick äta genmodifierad soja och den andra gavs
naturligt odlad soja fann man att de flesta av ungarna
som föddes i den första gruppen dog inom tre veckor,
jämfört med tio procent i kontrollgruppen. De
överlevande råttorna var också mindre, och fick senare
problem med att bli dräktiga. Kosten satte även sina
spår på de manliga råttorna och fick deras testiklar att

Bild från http://www.assignmenthelpsite.com
embryon från möss som matats med GM-soja fann man
det hade uppstått "signifikanta" ändringar i deras DNA.
Resultaten stöds av en österrikisk studie där möss som
fått äta genmodifierad majs fick färre och mindre ungar.
Problemen drabbar även boskap. Studier i Haryana i
Indien har visat att många bufflar som ätit modifierade
bomullsfrön drabbas av komplikationer som onormalt
tidiga födslar, dödfödda kalvar och skador på livmodern.
Även kor och tjurar ska ha blivit infertila när de ätit
samma frön. Dessutom har tusentals får även dött efter
att ha ätit Bt-bomull. Obduktioner visade allvarlig
irritation och svarta fläckar på både lever och tarmar,
och resultatet blev att man ansåg det mycket troligt att
fåren dött på grund av gift, antagligen Bt-toxin. I en
uppföljande studie som utfördes av Deccan
Development Society dog samtliga får som matats med
Bt-bomull inom 30 dagar, medan de som ätit
konventionella bomullsplantor fortfarande hade hälsan.
Bakterier producerar insektsmedel i tarmarna
Det finns bara en publicerad studie som gäller
människor. Resultatet är oroande: genen som bakats in
i genmodifierad soja tas upp av bakterier i människans
mage och tarmar och fortsätter fungera, vilket innebär
att intag av en enda genmodifierad produkt kan få till
följd att dessa bakterier fortsätter producera
insektsmedel under en lång tid framöver.
AAEM menar att det har utförts för få studier kring
genmodifierad mat och att GMO utgör en allvarlig
hälsorisk. De uppmanar därför sina medlemmar och
oberoende forskare att samla studier som kan ha någon
koppling till konsumtion av GMO-mat och hälsoeffekter
och påbörja egna undersökningar för att fastslå om det
föreligger någon risk.
För mer info: opposingviews.com
Källa: Miljömagasinet
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Det händer i April - Maj
April, 2016
Webinar angående framtida märkning av
alger, den 5 april
För mer information:
Kontakta: balticsea@msc.org
Matlust arrangerar frukostmöte den 13 april
samt en halvdagsutbildning i sociala medier
den 14 april.
Mer info hittar du på :
http://matlust.eu/aktiviteter/

Ekomatsligan 2016
30 maj på Piperska Muren i Stockholm
Diplomering av alla kommuner och landsting med
minst 30 % ekologiska livsmedelsinköp.

Temat i år är Fingerfood & ekologiskt bröd och den
franske bagaren, Sébastien Boudet, kommer att
dela ut diplomen.
Som vanligt är det även ett antal intressanta
föreläsningar under dagen.
För mer information: info@ekomacentrum.se
Anmälan: https://dinkurs.se/Ekomatsligan2016

Maj, 2016
Nordisk kost – hälsosamt och gott!
2 MAJ: Save the Date.
Framtidsdag i samarbete med Organic Sweden
på Fotografiska i Stockholm.
Framtidsdagen kretsar kring framtidens hållbara
matsystem och under fyra späckade timmar får
du ta del av analyser och framtidsspaningar från
flera framstående experter. Ej möjligt att anmäla
sig än, men skugga datumet redan nu!

Internationell Miljökonferens i Södertälje,
19 maj
Matlust anordnar i samarbete med BERAS en
konferens som kretsar kring matkvalitet, hälsa och
sambanden med vår tids centrala miljöfrågor.
Konferensens syfte är att visa sambanden mellan
forskning och praktik när det gäller hållbara
livsmedelssystem. Programmet pågår klockan 09.00–
16.00.
Ekomatcentrum deltar med en framtidsspaning samt
efterföljande workshop kring konsumtion och
ekologiska livsmedel
Mer info:
http://matlust.eu/aktiviteter/

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/kurskalende
r/Livsmedel/nordisk-kost-halsosamt-och-gott160527/
Anmälan till: Eva Fröderberg, 08-120 990 44
eva.froderberg@jpinfonet.se,
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Kurser, seminarier, kursmaterial

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

KLIMATSMART, EKOLOGISKT,
EKONOMISKT och VEGETARISKT

Ladda ner via länken nedan eller 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/files/Naturligvis%20eko%202015webb-low.pdf

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
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