
Här  kommer årets femte nyhetsbrev. I det här numret har 
vi lite goda nyheter från restaurangvärlden. Visita vill 
nämligen att alla matgäster ska informeras om ursprunget 
på kött, fisk eller skaldjur. Dessutom ökar intresset för 
ekologiska råvaror även i privata restauranger. Under maj 
månad kom dessutom två intressanta forskningsrapporter, 
dels angående höga metangasutsläpp från 
antibiotikabehandlade kor och dels angående 
bekämpningsmedelsrester i urinen hos danska barn. 
Ekologiskt har vind i ryggen! 
 
För ett par veckor sedan genomförde vi den sjätte 
Ekomatsligan. Och vi är oerhört tacksamma för alla 
entusiastiska deltagare, såväl från kommuner och 
landsting som från företag och organisationer. Vi är 
mycket nöjda med genomförandet, förutom lunchen som 
tyvärr blev en besvikelse, och inte alls var vad vi förväntat 
oss. Som tur var hade vi mycket duktiga föreläsare , bland 
annat Sébastien Boudet, vilket gjorde att dagen ändå blev 
mycket lyckad. 
 
Vi på Ekomatcentrum önskar er alla en riktigt härlig 
sommar! 
Hälsningar Mimi och Eva 

Läs mer om: 
Nytt från Föreningen, sid 2  
Ekomatsligan 2016, sid 3-5 
 

Lilla Ekomatsligan 2016, sid 5 
Aktuell forskning, sid 8 
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Nya medlemmar i maj 

 
Kommuner: 

Flen 
Ronneby 

 
Företag: 

Fazer 
Menigo 

  

Behöver ni kompetensutveckling? 
Passa på att ge personalen en 

utbildning inom klimatsmart mat. 
Ring eller maila oss för att boka. 

 

http://oas.tidningsnatet.se/5c/eskilstunakuriren/artikel/1161746145/Position1/default/empty.gif/47497371625649752b6c45414348666f?x
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Årsmötet den 25 maj  
Den 25 maj, hade Ekomatcentrum sitt  
årsmöte på Eat Ekoaffären, Sibyllegatan  
27, vid Östermalmstorgs T-bana. Mötet  
inleddes med en presentation av butiken  
av Håkan Holmgren och  en mycket 
trevlig brödprovning med Kerstin  
Björklund, VD för Warbro Kvarn.  
Engelmanns bjöd på god ost och Mellins  
på smarrigt köttpålägg.   
 
Styrelsen för nästa år är oförändrat  
med undantag av att Kristina Sjöholm  
har avgått och ersatts med Camilla 
Risberg från Lunds Kommun. 
 
Månadens medlem  
Är du medlem och vill synas här? Här vill vi presentera nya  eller gamla medlemmar! Anmäl gärna 
ert intresse till oss. Skriv kort varför ni är medlem i Ekomatcentrum och berätta gärna om ert arbete 
med ekologiska livsmedel.  
 
Medlemskap 2016 
Antalet medlemmar fortsätter att växa. Vi är nu uppe i 24 kommuner och landsting som 
medlemmar. Dessutom har vi två Guldvänner, fem Gröna vänner, fem förskolor och fem företag. 
Jättekul tycker vi på Ekomatcentrum!!! Se nedan för mer detaljerad information om vad som ingår i 
de olika nivåerna! 
 

Bild:  Håkan Holmgren, Eat Ekoaffären och Kerstin Björklund, Warbro 
Kvarn inleder årsmötet. 



 
Ekomatsligan den 30 maj 2016 
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Lilla Ekomatsligan 
 
Nu vi öppnar vi även anmälan till Lilla Ekomatsligan! Gå in på länken: https://dinkurs.se/LillaEkomatsligan2016 för att 
registrera er. Därefter kan ni fylla i vår internet enkät på Survey Monkey: 
https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2016 
  
Nytt för i år är att vi tar en anmälningsavgift på 500 kr för alla enheter som vill delta, detta eftersom vi saknar 
finansiering för Lilla Ekomatsligan. Om det är många enheter i din kommun som vill delta administreras det enklast via 
kommunen och vi ger då givetvis en grupprabatt.   
Be kommunen kontakta oss angående grupprabatt!  

Vid årets Ekomatsliga deltog 155 personer från 47 kommuner 
och landsting i Sverige. Vellinge kommun i Skåne vann 
återigen Ekomatsligan med fantastiska 72 % ekologiska inköp 
under 2015. På delad andra plats kom Lund och Södertälje 
med hela 55 % ekologiska inköp vardera, tätt följda av Malmö 
stad, Eskilstuna och Örebro. Därmed har sex kommuner 
passerat den magiska gränsen, 50 % ekologiska inköp. Region 
Kronoberg blev bästa landsting/region med 48 % ekologiska 
inköp. Ekomatsligans Raket blev Askersunds kommun som 
ökat sina ekoinköp med 97 % under 2015. Södermanland blev 
för andra året i rad bästa län med 40 % ekologiska inköp. 
Ekobrödspriset gick även det till Vellinge kommun! Stort 
Grattis till alla Ekomatsligans 83 vinnare. 
Alla bilder från Ekomatsligan finns att ladda ner på: 
https://www.dropbox.com/sh/2yt5umfjxxjwn12/AAAqJkBDxv
m4-9VXQyx8Jil0a?dl=0 
Fotograf var Alison de Mars. Bilden ovan visar Ekobrödsvinnaren: Vellinge 

kommun.  
Bilden nedan visar Ekomatsligans vinnare: 
Vellinge kommun.  
Bilden till vänster visar alla diplomerade 
vinnare. 

  

 

https://dinkurs.se/LillaEkomatsligan2016
https://dinkurs.se/LillaEkomatsligan2016
https://dinkurs.se/LillaEkomatsligan2016
https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2016
https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2016
https://www.dropbox.com/sh/2yt5umfjxxjwn12/AADiS5LFxcgJwKeP0288huEoa/Ekomatcentrum prisutdelning/Alla bilder f%C3%B6r web/-Sebastien och publiken-webb.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2yt5umfjxxjwn12/AABMmAaai3K2Tb74fYuauAa-a/Ekomatcentrum prisutdelning/Vinnarbilder h%C3%B6guppl%C3%B6st/Ekobro%E2%95%A0%C3%AAdpriset Vellinge kommun.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2yt5umfjxxjwn12/AACfbh-pLTx5N8K9ezu9dZPZa/Ekomatcentrum prisutdelning/Vinnarbilder h%C3%B6guppl%C3%B6st/Vellinge kommun-print.jpg?dl=0
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30 %      50 %

 

 

 

  

30 %    35 %  

     

 

 

 

  

Vinnare  med  minst 35 % ekologiskt      

  

  

Vinnare  med  30 % till 35 %      
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Islossning för eko i restaurangbranschen 
 
Länge valde många restauranger bort ekologiska 
råvaror. Man tyckte att kvaliteten var undermålig 
och priset för högt. Nu sker ett trendbrott med allt 
fler finkrogar som gärna väljer ekologiskt. – 
Kvalitetsaspekten har omvärderats. Många 
restauranger vill profilera sig genom hållbarhet och 
kvalitet, ekologiskt upplevs i det sammanhanget 
ofta som en bättre produkt, säger Niclas God, 
inköpsdirektör, Martin & Servera. 
 
Restaurangsektorn har släpat efter i utvecklingen 
när det gäller ekoandelen, jämfört med 
konsumentmarknaden och offentlig sektor. 
Offentlig sektor ligger på en ekologisk andel på ca 
31 procent, restauranger på ca 6 procent, enligt 
Ekomatcentrums statistik och Ekowebs 
marknadsrapport 2016. Men nu ökar 
restaurangernas intresse för att köpa ekologiska 
råvaror, något som drivs av restaurangkundernas 
ökande medvetenhet och intresse för råvarornas 
ursprung och hur de produceras. Trendbrottet 
började märkas under 2015 men har tilltagit i styrka 
under 2016 och spås fortsätta öka.  
 
Brist på ekokött 
Restaurangerna köper allt mer ekologiskt och den 
ökande efterfrågan gäller de flesta kategorier men 
mejeri är den största kategorin. - Efterfrågan på ett 
allt bredare sortiment stiger. Den verkliga 
utmaningen har vi inom animalie – och 
köttsegementet. Ekologisk köttfärs är det som 
efterfrågas mest, framför allt från de offentliga 
kunderna. Hos Martin & Servera känner man också 
av bristen på ekologisk kyckling. - Utmaningen över 
lag är att kunderna vill ha en kontinuerlig tillgång 
för att kunna marknadsföra att man satsar på 
ekologiskt.  
 
Större ekolager behövs 
En annan faktor som kan verka hämmande på 
ekoförsäljningen, men som man börjat arbeta med 
för att få bort, är sättet att lagerföra ekologiska  
 
 

produkter. Vi kommer att se över hur vi kan 
lagerlägga fler ekoartiklar för att komma runt detta, 
säger Niclas. 
 
Kvaliteten har blivit bättre 
Det var inte länge sedan ekologiskt ofta valdes bort 
av restaurangerna därför att kvaliteten inte ansågs 
vara god nog. - Kvalitet finns i många aspekter och 
synen på kvalitet har förändrats. Bara för att det är 
en fläck på moroten behöver den inte ha dålig 
kvalitet, det förstår många idag. Ekologiskt 
förknippas ofta numera också med bättre smak. För 
många restauranger och kunder är ekologiskt också 
en kvalitet i sig och produkterna upplevs som bättre 
bara därför. Odlarna och producenterna har också 
blivit duktigare.  
 
Martin & Servera har höga ekomål 
Den positiva utvecklingen för den ekologisk 
försäljningen tror Niclas kommer hålla i sig 
framöver hos Martin & Servera. 
- Eko står högt upp på vår agenda på grund av 
kundernas efterfrågan. Det är viktigt att 
omställningen av jordbruket går i samma takt som 
ökningen i efterfrågan. Det ser lovande ut framöver, 
avslutar Niclas.  
Källa: Eko Web, 18 maj 2016 
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Nu ska restauranggäster få koll på  
köttets ursprung 
Branschorganisationen Visita vill nu att alla 
medlemmar informerar sina gäster om ursprunget 
på kött, fisk och skaldjur.  
I dagarna fattade Visita beslut om en ny policy. Den 
innebär att restauranger och andra storhushåll 
rekommenderas att ge konsumenter information 
om ursprung för nötkött, griskött, fårkött, getkött, 
fågelkött, fisk, skaldjur och blötdjur. 
 
”Visita uppmanar alla medlemmar att så snart som 
möjligt ge gästen möjlighet att få veta ursprunget 
på kött, fisk och skaldjur på samma sätt som 
Livsmedelsverkets regler för 
allergener. Restaurangerna kan skriva 
ursprungsinformation i menyerna eller ange att de 
svarar på frågor kring ursprunget. Då vi föreslår 
samma metod som Livsmedelsverkets regler blir 
det enkelt för restaurangerna att genomföra och 
för kunderna att få kontroll”, skriver Visita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Sara Sundquist innebär information om 
ursprung att restaurangerna anger vilket land köttet 
kommer ifrån. Hon poängterar att WWF:s köttguide 
kan användas som komplement för konsumenter. 
Den ger betyg på livsmedel utifrån olika 
ursprungsländer. 
Ägg och mjölk ingår inte i Visitas nya policy, något 
som Sara Sundquist menar beror på att det i dag 
saknas lagstiftning på området och att det därför är 
svårt för restauranger att få den informationen. 
Källa: Anna Norström, Besöksliv, 10 juni 2016 
 

Nytt förslag skulle minska eko på restaurang 
Mer eko? Snarare tvärtom. Det säger Visita om 
Livsmedelsverkets nya förslag av märkning på 
restaurang.  Krögare riskerar att välja bort eko på 
grund av extra byråkrati, menar Visita. 
 
Det ska bli lättare för restauranger att eko-märka 
sina produkter, menar Livsmedelsverkets i sitt nya 
regelförslag. Men hos Visita är man mycket 
kritiska. Eftersom ett fungerande regelverk redan 
finns så riskerar man att hämma användandet av 
ekologiska produkter på restaurang, menar 
branschjuristen Anna Sandborgh på Visita. 
 
Medför merarbete 
– Att till exempel behöva spara och hålla  
 

 
dokumentation tillgänglig i två år och kräva in 
ekocertifikat från varje enskild leverantör innan 
man handlar och därefter uppdatera detta minst 
var sjätte månad kommer medföra en hel del 
merabete, säger Anna Sandborgh. 
Just nu har Livsmedelsverket ute förslaget på 
remiss. Visita kommer att svara på den i augusti. 
Livsmedelsverket har flaggat för att regelverket kan 
införas redan till årskiftet. 
– Det vore till nackdel för såväl företag, 
konsumenter och miljö om Livsmedelsverket inför 
regler som gör det alltför krångligt att använda sig 
av ekologiska livsmedel, säger Anna Sandborgh. 
Källa: Besöksliv juni 2016 
 



Bekämpningsmedel i danska barns urin 
En ny undersökning av sammanlagt cirka 300 barn 
och mödrar i Danmark visar att 90 procent hade 
spår av bekämpningsmedel i urinen. Gifterna 
misstänks kunna skada barnens hjärnor, menar 
forskarna bakom studien. 
– Det är alarmerande att vi har en så pass hög 
koncentration av pesticider i Danmark. Jag fruktar 
att det här kommer att skada intelligensen hos 
den kommande generationen, säger Philippe 
Grandjean, professor i miljömedicin och 
forskningsledare vid Syddansk Universitet, till 
nättidningen Altinget, enligt den danska 
nyhetsbyrån Ritzau / TT. 
 
Forskarna har mätt koncentrationen av en grupp 
bekämpningsmedel som används i jordbruket hos 
144 danska skolbarn och 145 mödrar. De flesta av 
de undersökta medlen är förbjudna i Danmark.  
 

 
 
 
 
Därför drar forskarna slutsatsen att merparten av 
de rester som återfinns i urinen kommer från frukt 
och grönsaker som importerats. 
Helle Raun Andersen, lektor i miljömedicin och 
medförfattare till studien, säger till Altinget att 
danska myndigheter bör verka för en sänkning av 
EU:s gränsvärden för bekämpningsmedel i maten. 
Den danska myndigheten Miljøstyrelsen, som 
beställt studien, menar dock att gränsvärdena 
redan är strikta och att den nuvarande 
exponeringen inte innebär någon fara. 
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-
sidor/aktuellt/alla-nyheter/2016/5/annorlunda-
vomflora-hos-kor-med-lagre-metanutslapp/ 
Källa: Svenska Måltider, 18 Maj 2016 

 

 
Forskning 

8 

Komockor från antibiotikabehandlade kor  

gav ifrån sig dubbelt så mycket metan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Stor dyngbagge (Aphodius fossor). Foto: Göran 
Liljeberg  

 

Antibiotika som ges till kor kan påverka ekosystemet 
långt utanför det behandlade djuret, enligt en 
internationell studie ledd av Tomas Roslin från SLU. 
När forskarna undersökte komockor från kor som 
behandlats med tetracyklin, ett bredverkande 
antibiotikum, fann de att tarmfloran hos dyngbaggar 
som lever i sådana komockor var annorlunda. 
Dessutom fann forskarna att de behandlade kornas 
komockor släppte ut nästan dubbelt så mycket av 
växthusgasen metan.  

Resultaten publicerades den 29 maj i tidskriften 
Proceedings of the Royal Society B, och har snabbt 
blivit omskrivna i internationella medier. 

Överanvändning av antibiotika till jordbruksdjur ses 
som ett allvarligt hot mot folkhälsan, då detta driver 
på utvecklingen av antibiotikaresistens hos 
sjukdomsframkallande bakterier. 
Antibiotikaanvändning kan dock också leda till andra 
typer av oavsiktliga miljökonsekvenser, när 
preparatens effekter på mikroorganismer fortplantar 
sig i jordbruksekosystemet. 

Tomas Roslin från SLU och hans kollegor från USA, 
Finland och England bekräftar nu att det kan finnas 
flera goda skäl att vara restriktiv i användningen av 
antibiotika. De beslöt sig för att undersöka hur 
antibiotikaanvändning påverkar en insektsgrupp som 
lever i komockor på betesmark, dyngbaggar, och de 
ekosystemtjänster som dessa utför. I studien 
använde de tetracyklin, ett bredverkande 
antibiotikum som används flitigt i delar av världen, 
inte bara för att bota sjukdom utan också för att 
djuren ska växa snabbare. 

Mer information  
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.0150 

Källa: SLU, 30 maj 2016 
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Kurser, seminarier, kursmaterial  

 
 
 

 
 

KLIMATSMART, EKOLOGISKT, 
EKONOMISKT och VEGETARISKT 
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  
  
 

 

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

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.  
Beställ direkt via vår mejl info@ekomatcentrum.se.  

http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2016.pdf 
 

Kursmaterial! 

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%202015-
webb-low.pdf  

Kurser och priser 2016 
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