
Hoppas ni alla haft en fin sommar och är redo 
inför höstens utmaningar. Här  kommer årets 
sjätte nyhetsbrev.  
 
Ekologiskt fortsätter att öka och vi är glada 
över att det blir mer och mer självklart för 
många att livsmedel ska vara ekologiskt.  
 
Många kommuner jobbar hårt för att bli mer 
hållbara och klimatsmarta och i det här 
numret lägger vi lite rampljus på Karlstads 
kommun.  
 
Veckorna rullar snabbt iväg och snart är det 
dags för Lilla Ekomatsligan. Missa inte att 
nominera era duktiga skol- och förskolekök!  
 
Vi önskar er en härlig september! 
 
Hälsningar Mimi och Eva 

Läs mer om: 
Nytt från Föreningen, sid 2  
Lilla Ekomatsligan 2016, sid 3 
Kvartalsrapport visar att eko fortsätter 
öka i offentlig sektor, sid 4 
 

KRAVs nya regler, sid 5 
Fetma på väg att bli större hot än 
näringsbrist, sid 7 
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Nya medlemmar i juli/augusti 

 
Företag: 

Skåne Mejerier 
 

Förskolor: 
Orust Waldorfskola 

  

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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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.  
 

Inventering av hållbara utbudet i butik och restaurang är ett pågående projekt för 
Ekomatcentrum 
Innan sommaren påbörjade Ekomatcentrum ett samarbetet med Matlust och Södertälje kommun.  
I projektet ingår en hållbarhetsinventering  av butiker och restauranger i några kommuner. I första 
delen av projektet, som löper över flera år, ingår Haningen och Södertälje .  Vi ser spänt fram emot 
resultaten av inventeringen och hoppas att det är en bra språngbräda till ett ännu mer hållbart 
samhälle.  Även i Sigtuna kommun arbetar Ekomatcentrum med inventering av butiker och 
restauranger i ett projekt som heter Ekoutmaningen.  
 
Vi jobbar vidare med Klimatsmarta matvanor i Upplands Väsby och letar efter fler kommuner som 
är intresserade av att ta del av workshops och teori kring hur vi motiverar barnen till att äta med 
klimatsmart. Vi är även i full gång med att planera Lilla Ekomatsligan och hoppas på många 
nominerade skolor och förskolor. 

 
Medlemskap 2016 
Antalet medlemmar bland kommuner, landsting, företag och föreningar fortsätter att växa. Vi är nu 
uppe i 24 kommuner och landsting som medlemmar. Dessutom har vi  fem förskolor och 13 företag 
och föreningar (inkl. Ekomatcentrums vänner). Se nedan för mer detaljerad information om vad som 
ingår i de olika nivåerna! 
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https://registration.n200.com/survey/2owh6szsp5ab6?actioncode=NFSE415&translation=0bz
oexbgj68md 

 

Äntligen!  
Dags att anmäla sig till Lilla Ekomatsligan   
 

Gör så hör: 
Gå in på länken nedan och registrera din egen 
förskola, 
Skola eller nominera  någon skola eller förskola 
som du vet är duktiga på ekologiskt.  
 
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!  Årets Lilla Ekomatsliga är inbokad på NOFF (Nordic 

Organic Food Fair). Mässan är som vanligt i 
Malmö och är den största ekomässan i Norden. 
Diplom till alla nominerade skolor och förskolor 
kommer att delas ut under mässan den 17 
november, mellan kl 10:00-12:00.  
 
Mer detaljer om programmet kommer senare i 
höst! 

https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2016
https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2016
https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2016


Ny rapport om skolmaten 

I samarbete med Skolmatens vänner 
presenterar Livsmedelsverket en kartläggning 
om skolmaten i Sveriges kommuner. 

 

Rapporten visar att livsmedelskostnaden var 
10,47 kr i snitt för en lunch i de kommunala 
grundskolorna under 2015. Det är nästan en 
krona (99 öre) mer jämfört med när den förra 
kartläggningen gjordes för fem år sedan. Den 
kommun som spenderar mest har en 
snittkostnad på 14,62 kr, det är nästan dubbelt 
så mycket som den som har den lägsta 
portionskostnaden (7,53 kr). 

I 74 procent av landets kommuner har man 
fattat ett politiskt beslut med riktlinjer för 
måltidsverksamheten på grundskolan, till 
exempel ett kostpolitiskt program. Detta är 
vanligare i de större kommunerna. Kostchefer i 
kommunerna upplever att politikerna lägger 
extra stor vikt vid att skolmaten ska vara svensk, 
närproducerad och lagad från grunden. Att 
maten ska vara ekologisk och klimatsmart är 
inte fullt lika viktigt. 

Sedan den förra kartläggningen gjordes (2011) 
har andelen tillagningskök i anslutning till 
grundskolorna ökat från 52 till 61 procent. I 
kommuner med högre utbildningsnivå hos 
personalen i skolmåltidsverksamheten är det 
fler tillagningskök. 

16 procent av eleverna i landets kommunala 
grundskolor erbjuds möjlighet att äta frukost i 
skolan minst en gång i veckan. 

Kostcheferna fick svara på frågan om vilka 
utmaningar de ser i sitt yrke i framtiden. De 
flesta svarar att kraven på att tillhandahålla 
många olika specialkoster som eleverna vill eller 
måste äta av etiska skäl, allergier eller andra 
sjukdomar, är den största utmaningen. Att hitta 
kompetent personal, minska matsvinnet och att 
få elever och vuxna att förstå vilken bra kvalitet 

det är på måltiderna trots den låga kostnaden är 
andra utmaningar som nämns. 

Kartläggningen presenterades den 24 augusti 
2016, den bygger på svar från 240 kostchefer i 
lika många kommuner. 

Källa: Anna K Sjögren, Livsmedelsverket, 24 augusti 
2016 

 

Ekologiskt fortsätter att öka stort i 
offentlig sektor! 

Intresset för ekologisk mat är stort i kommuner 
och landsting. Sektorn fortsätter att ÖKA 
inköpen av ekologiskt. Detta visar senaste 
kvartalsstatistiken från DKAB Service AB. Jämfört 
med 2015 ökade inköpen i år med 13 %, under 
första kvartalet, och med 11 %, under andra 
kvartalet. Fortsätter ökningen i samma takt 
under resterande två kvartal kommer offentlig 
sektor att nå 33 % ekologiskt vid årsskiftet. 

 

- Det går som på räls, säger Eva Fröman på 
Ekomatcentrum. Intresset för ekologiskt verkar 
inte svalna, tvärtom det blir hetare och hetare 
för varje år.  

 

Ekomatcentrums nationella mål, 50 % ekologiskt 
till 2020 i offentlig sektor, närmar sig snabbt och 
det verkar inte omöjligt att det nås. 

 

Bakom det revolutionerande stora ekointresset 
står engagerade kockar på landets förskolor och 
skolor. Många är de som kämpar för att kunna 
servera sina matgäster mat av högsta ekokvalité. 
Med mycket begränsade ekonomiska resurser 
trollar de fram god ekologisk mat till landets 
skolbarn. Även sjukhusköken brinner för den 
hållbara maten. 35 % av maten var ekologisk i 
landets landsting och regioner 2015. 

Ekomatcentrum, augusti 2016 
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KARLSTAD: Kommunen ställer krav  

på skolköken  

 
Som första kommun i Värmland och bland de första 

i Sverige är nu 58 av Karlstad kommuns 86 skol- 

och förskolekök KRAV-certifierade.  

– Det är ett led i att långsiktigt ha KRAV i hela 

kommunen, säger kommunalrådet Niklas Wikström.  

 

Pannbiffar, potatis och sås, två olika lasagner, 

svamp och massor av grönsaker. Allt med KRAV-

lappar. Det var Rudsskolans onsdagslunch. Skolan 

är ett av de skolkök i Karstads kommun som nu fått 

sin KRAV-certifiering. 

– Det har inte blivit så stor skillnad för oss eftersom 

vi haft samma mat innan. Men det blir mer pyssel 

med att skriva lappar till varje rätt. Och så har vi 

grönsaker i biffarna. Men vi finhackar dem så det 

märker inte eleverna, säger Anita Hazbic, 

köksansvarig på Rudsskolan. 

 

För ett år sedan startade projektet klimatsmart mat i 

kommunen. Målet är att minska matens 

klimatpåverkan i alla led, inköp, tillagning och 

minskat svinn. 

– Vår skol- och förskolekökspersonal har utbildats 

för att få kunskap och ökad motivation, vilja och 

respekt för råvaran. Man kan riktigt se gnistan i 

köken, de vill lära sig mer, säger Niklas Wikström 

(L), kommunalråd och ordförande i barn- och 

ungdomsnämnden. Först ut i kommunen med 

KRAV-certifierad skolmat var Vallargärdet som fick 

den vårterminen 2015. Därefter har 58 skolkök, 

förskolor, grundskolor och de fyra kommunala 

gymnasieskolorna, certifierats. Återstår gör 28 

skolkök, som får den under vårterminen 2017. 

– För att en skolrestaurang ska kunna KRAV-

certifieras krävs bland annat att minst 25 procent av 

alla inköp är ekologiska, inga rödlistade fiskar eller 

skaldjur och rengöringsmedel ska vara miljömärkta. 

I dag ligger vi mellan 32-37 procent ekologiskt så vi 

är på väg mot nästa steg på 50 procent. Det vill vi 

uppnå till år 2020, säger Bernt Thyrell, kökschef 

skolområde öst. KRAV-certifieringen kostar cirka 

500 kronor per skolkök och år. 
Källa: Anna Sims, Nya Wermlands-Tidningen, 31 augusti 2016 

 

NYTT KRAV-märke på restaurang 
 
KRAV har fått flera synpunkter på att vår 
nuvarande märkning för restauranger upplevs 
som otydlig och svåranvänd. Vi har därför 
tagit fram en ny märkning som är mer 
lättanvänd och samtidigt tydlig, enkel och 
attraktiv. 

 
KRAVs styrelse har nu godkänt det förslag som 
vi tagit fram i samarbete med flera av er och 
som fått positiv respons i remissrundan under 
våren. 
 
Den nya märkningen publiceras 1 juli 2016, och 
får användas från det datumet. I och med den 
nya märkningen ser vi en möjlighet att 
tillsammans med er öka kännedomen om 
KRAV-certifierade restauranger. Vi är 
övertygade om att den nya märkningen är en 
möjlighet att öka kännedomen om KRAV-
certifierade restauranger och rekommenderar 
därför att ni börjar använda det nya märket så 
snart som möjligt.  
 
Det ska dock ha tagits i bruk senast 1 januari 
2018. 
 
Det nya märket kan användas i svart eller grönt 
och antalet ifyllda stjärnor signalerar 
restaurangens nivå.  Ett KRAV-märke: Minst 
25% av det totala inköpsvärdet av livsmedel 
består av ekologiska livsmedel (KRAV-
märkta/EU-ekologiska/MSC/-märkta 
produkter). Alternativt, minst 15 livsmedel byts 
ut till ekologiska livsmedel. Två KRAV-märken: 
Minst 50% ekologiska livsmedel. Tre KRAV-
märken: Minst 90% ekologiska livsmedel 
Källa: KRAV, augusti 2016 
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Mer eko hos ICA 
 
Försäljningen av ekologiskt och egna 
märkesvaror fortsatte att öka i de svenska 
Icabutikerna under det andra kvartalet. 
 
Den svenska dagligvarumarknaden växte under 
det andra kvartalet med totalt 1,0 procent. 
Tillväxten i Ica Sverige var dubbelt så hög, 
försäljningen i de svenska butikerna ökade med 
2,1 procent jämfört med motsvarande period i 
fjol, enligt delårsrapporten. 
 
Nya marknadsandelar  
Per Strömberg, vd för Ica Gruppen, konstaterar 
att butikerna tog marknadsandelar och att 
arbetet fortsätter med de koncept som har visat 
sig fungera väl. Dit hör bland annat prisinitiativet 
”Nytt lägre pris” som togs i mitten av maj för 
cirka 200 produkter inom ramen för sortimentet 

av emv (egna märkesvaror). 
Försäljningen av ekologiska varor fortsatte att 
öka under perioden. Andelen emv av 
försäljningen under det första halvåret uppgick 
till 24,1 procent (23,4). 
 
Fyra fokusområden 
Ica lägger under året tyngdpunkten på fyra 
områden: hälsa, ekologiskt, lokalproducerade 
färskvaror och prisvärdhet. 
Källa: Johan Sedenius, Lantbruk & Skogsland, 17 
augusti 2016  
  

Livsmedelsupphandlingen ska stärkas 
 
Regeringen satsar en halv miljon kronor på att få 
de offentliga köken att servera mer ekologiskt 
och närproducerat. 
 
Igår gav regeringen den nya 
upphandlingsmyndigheten uppdraget att 
förstärka kompetensen vad gäller inköpen av 
livsmedel inom offentlig sektor. Syftet är att 
främja en konkurrenskraftig och hållbar 
livsmedelsproduktion. 
– Det är viktigt att den offentliga sektorn kan 
ställa krav och välja livsmedel som motsvarar 
samhällets ambitioner vad gäller till exempel  

 
 
miljö och djurskydd, säger landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht i en kommentar. 
 
Två miljoner kronor 
Fram till 2018 tänker regeringen satsa ytterligare 
två miljoner kronor på projektet. 
Att det offentliga ska handla mer av både 
ekologiskt och närproducerat var en av 
regeringens ambitioner i 2015 års höstbudget. 
Uppdraget ska slutredovisas 2019. 
Källa: Gunilla Ander , Lantbruk & Skogsland, 8 juli 
2016  
 



Fågelkvitter får män att köpa mer 
ekologiskt 
Ljud av fågelkvitter i livsmedelsbutikernas 
grönsaksavdelning får män, men inte kvinnor, att köpa 
mer ekologiska morötter. Det visades i en 
doktorsavhandling av hortonom Sara Spendrup på SLU 
i Alnarp.  
En undersökning visade att fågelkvitter i butikens 
grönsaksavdelning påverkade mäns vilja att köpa 
ekologiskt. Utan ljudet av fågelkvitter var männen  
 

mindre villiga än kvinnor att köpa ekologiska 
morötter. Med fågelkvitter blev männen ungefär lika 
villiga som kvinnorna att köpa ekologiska eller 
klimatvänliga morötter. 
Forskarna tror att skillnaderna kan bero på att män 
generellt inte i samma utsträckning anammat 
"ekologiskt beteende" som kvinnor, men fågelkvittret 
kanske fungerar som en katalysator som väcker dem 
till handling. 
Källa: SLU, 15 juni 2016 
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Fetma på väg bli större hot än näringsbrist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tredjedel av jordens befolkning är antingen 
överviktig eller lider av näringsbrist. Andelen 
överviktiga ökar i alla världsdelar och fetma är på väg 
att bli ett större hot mot de yngsta barnen än 
näringsbrist. 
 
I den årliga granskningen av det globala näringsintaget 
i 2016 Global Nutrition Report konstaterar utredarna 
att både övervikt och undernäring ligger bakom 
många sjukdomar och utgör en enorm belastning på 
hälsovården. 
Medan näringsbrist bland barn under fem år minskar i 
alla världsdelar utom Afrika ökar problemet med 
barnfetma över hela världen. Övervikt är på väg att bli 
ett allvarligare hot mot de allra yngsta än undernäring. 
Vi har vant oss vid att begreppet undernäring innebär 
för lite mat, men den form av undernäring som ökar i 
nästan alla länder handlar om en felaktigt sammansatt 
kost, enligt den globala rapporten som presenterade 
på tisdagen. Hundratals miljoner människor drabbas 
av fetma för att nivån av socker, salt och kolesterol i 
blodet är för hög. 
Fetma leder till sjukdomar som diabetes. 
Undersökningen visar att familjers och hela länders 
ekonomi i Afrika och Asien påverkas av sjukdomen. I 

Kina, där problemet med övervikt ökar snabbt, 
resulterar diabetes i ett inkomstbortfall på 16 procent. 
Nästan hälften av de 129 länder som medverkar i den 
globala rapporten har problem med både näringsbrist 
och fetma. En av författarna konstaterar att vi nu lever 
i en värld där att undernäring av något slag är på väg 
att bli det ”nya normala”. – En sådan värld är totalt 
oacceptabel, säger Lawrence Haddad vid USA-
baserade International Food Policy Research Institute i 
en kommentar till rapporten. 
I förordet till rapporten skriver den välkände brittiske 
kocken Jamie Oliver att världen står inför en stor 
utmaning. 
– Det finns många miljoner barn som äter för mycket 
av fel sorts mat och många miljoner som inte får 
tillräckligt med näring för att växa och frodas. Tillgång 
till näringsrik mat är inte bara ett personligt val utan 
ett ansvar för regeringar, skriver Jamie Oliver. 
– Det är dags för världens ledare att fatta modiga 
beslut för att bekämpa undernäring. Hälsosam mat är 
en grundläggande rättighet för alla barn. 
Global Nutrition Report sammanställs av forskare i 
hela världen och finansieras bland annat av EU-
kommissionen och regeringarna i USA och 
Storbritannien. 
Källa: Dagens Nyheter, 14 juni 2016 



 
 
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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