Ekomatcentrums Nyhetsbrev
Nr 7 : Sep/Okt 2016
Sommaren är nu ett minne blott och höstlöven lyser i gult och rött på träden. Vi är i full fart med att
förbereda Lilla Ekomatsligan och det är jättekul att vi har fått in närmare 100 anmälningar i år. På
NOFF (den nordiska ekomässan i Malmö), den 17 november kommer vinnarna att presenteras och
diplomeras. Ekoförsäljningen fortsätter att öka, inte bara i offentlig sektor men även hos
konsumenterna i butik. Nästa steg blir att sätta fart på caféer och restauranger, som ännu inte hängt
med i ekoutvecklingen. ¨Ekoutmaningen¨ som Ekomatcentrum jobbar vidare med är ett steg i rätt
riktning. Vi hoppas att fler kommuner får upp ögonen för det här projektet.
Hälsningar Mimi och Eva

Läs mer om:
Nytt från Föreningen, sid 2
Rosersbergs slottshotell 67 % eko, sid 3
Lilla Ekomatsligan 2016, sid 4
Ekologiskt ökar i offentlig sektor, sid 5

Behöver ni kompetensutveckling?

Det händer i oktober-september, sid 11

Ring eller maila oss för att boka.

Hur ser er planering ut
inför nästa vår?
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Föreningen Ekomatcentrum
Nya medlemmar i september
Förskolor:
72 nya förskolor som även
deltar i Lilla Ekomatsligan

Medlemskap 2016
Antalet medlemmar bland kommuner, landsting, företag och föreningar fortsätter att växa. Vi är nu
uppe i 24 kommuner, landsting och regioner 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!

Månadens medlem
Är du medlem i Ekomatcentrum 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.
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Föreningen Ekomatcentrum – vad händer?
Matlust i Södertälje
Den första butiksinventeringen är avslutad i
Södertälje och restaurangintervjuerna för 2016 är
utförda, både för Haninge kommun och Södertälje
kommun. Det ska bli mycket spännande att se om
det hållbara utbudet förändras i dessa
restauranger och butiker. Butiksrapporten för
Södertälje finns att läsa på:
http://www.mynewsdesk.com/se/matlust/pressre
leases/haer-finns-den-haallbara-maten-isoedertaelje-1543371

Ekoutmaningen i Sigtuna
I Sigtuna fick nio butiker och lika många
restaurangverksamheter diplom för fina
ekoinsatser under 2015. Vinnare i kategori hotell
och restaurang blev Rosersbergs slottshotell som
rapporterat 67 % ekologiska inköp under 2015.
Mer info finns på www.ekomatcentrum.se

Klimatsmarta Matvanor
Vi jobbar vidare med Klimatsmarta
matvanor 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.

Är din förskola/skola
intresserad av att få barnen att
äta med grönsaker? Hör i så fall
av dig till oss!

Aktuellt

93 nominerade skolor och förskolor
Till årets Lilla Ekomatsliga har vi fått 93
nomineringar. Vi håller nu som bäst på att bearbeta
de inskickade enkäterna. Vinnarna kommer att
presenteras på NOFF (Nordic Organic Food Fair) i
Malmö den 17 november, mellan 10:00-12:00.
Har ni missat att anmäla din skola/förskola? Nästa
år har ni chans igen!
NOFF är Nordens största ekologiska
livsmedelsmässa.
Registrera dig på NOFFs hemsida för gratis entrébiljett till mässan:
http://www.nordicorganicexpo.com/
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Nyheter
Unga väljer ekologisk mat i större
utsträckning än äldre
Försäljningen av ekologisk mat slår nya rekord, visar
nya siffror från handeln. Fisk, frukt och grönsaker är
några av de mest populära ekologiska varorna.
För de största matvarukedjorna Ica, Coop och Axfood
har den ekologiska matvaruförsäljningen ökat kraftigt,
enligt en sammanställning som Ekot har gjort. Axfoods
ekologiska försäljningen steg med 33 procent under
det första halvåret 2016, jämfört med samma period i
fjol. Axfoods ekologiska försäljning är nästan sju
procent av den totala försäljningen. Icas försäljning av
ekologiska varor har ökat med 25 procent under det
senaste året - till närmare sex procent.
Och för Coop är den ekologiska försäljningen nu uppe i
över tio procent, visar siffror för det första kvartalet i
år.

Livsmedelsföretagen är en bransch- och
arbetsgivarorganisation som genomför regelbundna
undersökningar av konsumenternas köpvanor. Marie
Söderqvist är vd på Livsmedelsföretagen. – Unga väljer
ekologiskt i högre utsträckning än äldre. Och det

Land Lantbruk - reporter med ny bok om
modeindustrin
Land Lantbruks reporter Gunilla Ander har kommit ut
med en ny bok. Den heter "Den lilla svarta" och är en
uppföljare till "Bomull - en solkig historia", som gavs ut
2010.
Vad är "Den lilla svarta" för en bok?
- Det är en reportagebok där jag skriver om kläderna som
är för billiga för att vara sanna och prislappens dolda
kostnader. Jag hamnar bland annat i indiska staden
Tirupur, ett jättelikt textilcentrum, där över 500 färgerier
i decennier har fördärvat vattnet och jordarna.
Böndernas juridiska kamp mot textilexportörerna är en
tråd i berättelsen.
I Sverige har vi ursprungsmärkning av mat. Kan man
veta var kläderna kommer ifrån och hur de har
producerats?
-Nej, det är jättesvårt. Kedjan från bomullsfält till butik är
så slingrande att ursprunget går förlorat och
missförhållanden döljs lätt. Jag har också upptäckt hur
svårt det är för den del av modebranschen som tänker

betyder att de sätter sina matvanor nu. Det är ju inte
så att unga kvinnor som sedan när de dessutom får
barn kommer att säga att "äsch, nu går jag ifrån det
ekologiska och väljer besprutade saker", utan de
kommer förmodligen utveckla det och välja ännu mer
ekologiskt.
Den ekologiska försäljningen utgör fortfarande bara
en mindre del av den totala matvaruförsäljningen. För
2015 låg försäljningen av ekologisk mat på 7,7 procent
enligt Ekowebb, som granskar den ekologiska
marknaden. Marie Söderqvist på Livsmedelsföretagen
tror att försäljningen kommer att fortsätta öka.
Källa: Helena Nordenberg, Sveriges radio, 3 september
2016

Foto: Claudio Bresciani / TT

på miljön att ta ut detta mervärde på marknaden.
Kunderna har vant sig vid att handla superbilligt mode
som omsätts snabbt.
Finns det likheter mellan kläd- med
livsmedelsindustrin?
- Likheterna är slående. De stora handelskedjornas
dominans, den starka prispressen och svårigheten att få
betalt för mervärden. De indiska bomullsodlarna är ofta
små familjeföretag som försöker få det hela att gå ihop
ekonomiskt på en pendlande världsmarknad. Just detta
kan nog en svensk mjölkbonde känna igen.
Finns det något hopp för en sund klädindustri?
- Medvetenheten om miljöförstörelsen och det slöseri
med resurser som orsakas av det snabba modet har ökat.
Vissa kedjor vill göra ”hållbarhet” till en del av sina
varumärken. Men så länge priset är så otroligt lågt kan
man fråga sig om det räcker. I en del fall förekommer så
kallad greenwashing, som riktar fokus mot någon
enstaka miljöåtgärd. Men det kan då dölja
konsekvenserna av verksamheten i stort.
Källa: Marianne Lindberg, Land Lantbruk, 7 oktober 2016
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Nyheter
Ekologiskt ökar i de offentliga köken
En tredjedel av maten som serveras i skolor, inom
äldreomsorgen och på sjukhus är ekologisk och
intresset för ekomat ökar. Men det är stora skillnader
runt om i landet. Kronoberg toppar listan över
ekologiska inköp och Västerbotten hamnar sist.
Bananer, mellanmjölk och ägg är bland de mest sålda
ekovarorna just nu. Sverige ligger på delad förstaplats i
världen när det gäller köp av ekologiska produkter. Nio
procent av all mat och dryck som såldes i butik under
första halvåret i år var ekologiskt.
Intresset för ekologiska livsmedel ökar också i de
offentliga köken. Nästan var tredje rätt som serveras
på skolor, äldreboenden och på sjukhus är lagad av
ekologiska varor. Det visar en undersökning som den
ideella föreningen Ekomatcentrum gjort.
Under det första kvartalet i år har inköpen av ekomat
ökat med 13 procent jämfört med samma period förra
året. Men andelen ekologiskt i de offentliga köken
varierar stort över landet. Bland kommunerna ligger
Vellinge i topp. Där är 72 procent av maten som
serveras ekologisk. På delad andra plats kommer Lund
och Södertälje, tätt följda av Malmö stad, Eskilstuna
och Örebro.
Bland landsting och regioner är Kronoberg överst på
listan med 48 procent ekologiska inköp. Sedan följer
Örebro län och Region Skåne.
– Lägst andel hittar vi i inlandskommunerna, små
kommuner som kanske har dålig ekonomi, samt i norra
Sverige. De har inte prioriterat frågan helt enkelt. I
storstäderna är det ett helt annat fokus. Det är synd, så
borde det inte vara. Ska det vara jämlikt borde alla ha
råd att servera ekologisk mat i offentlig sektor. Det ska
inte bero på var man bor, säger Eva Fröman från
Ekomatcentrum.
Flera av de regioner och landsting som tidningen pratat
menar att bristen på produkter eller bristen på stora
kvantiteter av varor utgör ett hinder vid inköp av
ekomat.
I Sverige ökar produktionen av ekologiska ägg och
mejeriprodukter, men andelen ekologiskt kött är
fortfarande relativt liten. Produktionen av fläsk och
kyckling ökar men utgör en liten andel av den totala
mängden som säljs i butik. Ett annat område där det
finns stor potential för att öka den svenska

produktionen är grönsaker, menar Ekologiska
lantbrukare. –Ungefär hälften av det som köps är
importerat. Vi behöver få fler svenska ekologiska
producenter, säger Eva Fröman.
I höstbudgeten, som presenterades i september, satsar
regeringen 25 miljoner kronor per år, mellan 2017 och
2020, på ekologisk produktion, konsumtion och export.
De gör bedömningen att en satsning på ekologisk
produktion bland annat ökar konkurrenskraften hos
svenskt jordbruk.
Västerbottens läns landsting hamnar i botten av
Ekomatcentrums lista. Under förra året stod de
ekologiska varorna för 12 procent av de totala
matinköpen. Men siffrorna stämmer inte helt, menar
landstingets kostsamordnare Elinor Yifter Lindgren.
– Vi fick inte med siffror från alla våra sjukhus. Det var
en felräkning och det ska man ha i åtanke, säger hon.
Landstinget har inga egna kök utan köper tjänsterna
externt och samarbetar med kommunerna i Skellefteå
och Lycksele.
– Det har varit svårt för oss att få in korrekt statistik
från entreprenörerna då deras ekonomi inte är
offentlig på samma sätt som landsting och kommun.
I dagsläget är landstingets mål att andelen ekologiska
livsmedel ska utgöra minst 35 procent av den totala
inköpskostnaden 2019. Varorna ska också i största mån
upphandlas lokalt och klimatsmart.
– Det har hänt en hel del i år och jag uppskattar att vi
ligger runt 20–22 procent ekologiskt nu. Vi räknar med
att det ökar även under hösten och satsar mycket på
baslivsmedel eftersom de utgör en stor del av inköpen.
Samtidigt vet jag att det har varit svårt för grossisterna
att få tag i tillräckliga volymer, bland annat av potatis.
Matproduktionen är planerad på lång sikt och det är
inte alltid så lätt för producenterna att plocka in
mindre partier. De måste säkra stora volymer av
livsmedel och det är ett av de största problemen stora
sjukhus har i dag.
Källa: Frida Banks, Fria, 6 oktober 2016
För mer information om den ekologiska rankningen av
landsting och regioner, besök vår hemsida (rankinglista
kommer att finnas på hemsidan under den närmaste
veckan):
http://ekomatcentrum.se/ekomatsligan-2016/
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Nyheter
GIFTIGA ÄPPLEN
Akut toxisk pesticid i polska
äpplen på ICA
Livsmedelsverket har upptäckt
att polska äpplen, av märket
”Variety: Paulared” som köpts in
av grossisten ICA Sverige AB i
Helsingborg innehåller åtta
gånger mer av det akut toxiska
bekämpningsmedlet klorpyrifos
än tillåtet. Kemikalien kan
påverka det centrala
nervsystemet hos människa.
Äpplena återkallas nu från ICAbutiker.

Bekämpningsmedelsrester
i äggplanta från Uganda
Det belgiska
livsmedelsverket har i
dagarna larmat om att ett
parti med äggplantor från
Uganda innehåller
bekämpningsmedlet
dimetoat. Halten är så hög
att barn och vuxna, enligt
myndigheten, riskerar
skador. En sändning har
nått en importör i Vällingby.
Källa: Foodmonitor, 6
september 2016

Satsar på ekologiskt

– Vi tycker att det är
oacceptabelt att det ska vara
kvar på marknaden. Därför har vi
sagt att de ska dra tillbaka från
butik, säger Anders Jansson,
statsinspektör på
Livsmedelsverket.
Källa: Foodmonitor, 5 september
2016

I Sigtuna kommun pågår sedan två år
tillbaka Ekoutmaningen, vars syfte är
att se hur det står till med andelen
ekologiska och hållbara produkter som
fairtrade och vegetariskt.
Ekoutmaningen har initierats av
Naturskyddsföreningen,
Ekomatcentrum och Sigtuna kommun.
För andra året i rad vann Trattoria
Milano på Arlanda flygplats
restaurangklassen.
De tre andra kategorierna är kafé,
hotell och butik. Än en gång vann
Herresta Lada i kategorin kafé, och Ica
Maxi Arlanda i kategorin butik.
I kategorin hotell vann Rosersbergs
slott som har jobbat med många
småproducenter i närområdet.
Källa: Sigtunabyggden, 29 september
2016
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Nyheter
Gårdsfisk prisas med Änglamarkspiset
2016
Svenska folket har röstat fram Gårdsfisk till
vinnare av Coops Änglamarkspris 2016.
Temat för årets pris är hållbar mat och
Gårdsfisk tilldelas en prischeck på 100 000
kronor och får dessutom möjligheten att
sälja sina produkter i samverkan med Coops
egna varumärken.
I sol på Solidens scen, inför tusentals
besökare, mottog Mikael Olenmark Desalles
och Johan Ljungquist från Gårdsfisk
prischecken på 100 000 kronor av Sonat
Burman-Olsson, vd Coop Sverige.

Bild: I sol på Solidens scen, inför tusentals besökare, mottog
Mikael Olenmark Desalles och Johan Ljungquist från
Gårdsfisk prischecken på 100 000 kronor av Sonat BurmanOlsson, vd Coop Sverige.

Änglamarkspriset har delats ut av Coop sedan
2002 och är ett pris för att uppmuntra och
lyfta fram goda initiativ inom miljö och
hållbarhet. Årets tema är hållbar mat, det vill
säga; ekologisk, lokal, miljöanpassad och
hälsosam mat som är bra för din kropp men
även för planeten.
– Gårdsfisk står för framtidens mat redan
idag. Landbaserad fiskodling gör
produktionen både hållbar och hälsosam. Vi
ser fram emot att nu inleda ett samarbete för
att ta fram en gemensam produkt. Jag vill
också tacka de andra starka finalisterna som
gör ett fantastiskt jobb för att skapa
spännande, god och hållbar mat, säger
Jonatan Tullberg, chef för egna varumärken
på Coop och medlem i Änglamarksprisets
jury.
I år delas Änglamarkspriset ut för 15:e året i
rad. Pristagaren har röstats fram av svenska
folket och de fyra finalisterna utsågs av
Änglamarksprisets jury.
Källa: COOP, 4 september, 2016

7

Annons
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Nyheter
Nytt vetemjöl halvvägs till eko
Mellan ekologiskt och konventionellt. Så beskriver Ica ett
nytt mjöl som har tagits fram i samarbete med halländska
Berte Qvarn och som nu är på väg ut till butikerna.
Annons
Land Lantbruk rapporterade i våras om arbetet med
mjölet, som är på väg att bli ekologiskt. Det odlas redan
med ekologiska metoder, utan konstgödsel och
växtskyddsmedel, med det dröjer tre år innan även jorden
uppfyller kraven för ekologisk odling.
I butik nästa vecka
Från och med nästa vecka börjar mjölet att säljas i de
Icabutiker som har valt att nappa på produkten. Även
konsumentpriset ligger mellan konventionellt respektive
ekologiskt.
Bakgrunden till initiativet är en starkt ökad efterfrågan på
svenskt ekologisk brödvete under de senaste åren och
därmed risk för råvarubrist.
Långsiktigt åtagande
Ica och Berte Qvarn i Slöinge har sedan länge ett
samarbete om leveranser av ekologiskt mjöl. Berte har
kontrakt med ett 70-tal ekologiska spannmålsodlare. Ica
beskriver samarbetet kring omställningsmjölet som ett
långsiktigt åtagande för att ge lantbrukarna ekonomisk
trygghet genom merbetalning för råvaran.
Användbar inom fler produktområden
Maria Smith, miljöchef vid Ica Sverige, förklarade i våras
att modellen för stöttning av bönder som vill ställa om på
sikt kan komma att tillämpas inom fler produktområden
för att öka den ekologiska tillgången.
Källa: Johan Sedenius, Land och Lantbruk, 10 oktober 2016

Äldreboendet med bra koll på maten
Västerås Hagalidsgården verkar ha hittat rätt i sitt
matkoncept. Restaurangguiden White guide håller varje
år en gala där såväl framstående skolmatkök och
seniorkök belönas. Maten som lagas på plats och gärna
med hjälp av de boende har nu knipit andra platsen i
Årets seniormåltid. Hagalidsgården är ett boende för
äldre dementa personer.
Undersköterskan Cim Öhrn rör i grytan med och Adriana
Rolan står bredvid och kollar om potatisen är färdigkokt.
Hon varvar köksbestyren med att samtala med de övriga
boende som kan ta det lugnare vid köksbordet och vänta
på att maten ska bli klar. – Det är kul att laga mat ihop
och de får känna att de är delaktiga, säger Cim Öhrn.
Sedan 2013 lagas all mat på plats. Ingredienserna är till

stor del ekologisk och närodlad. Riskerar inte
matlagningen att ta tid från omvårdnaden av de som
bor här?
– Nej, vi lagar mat på varje våningsplan. Det blir mer
lätthanterligt och det blir en aktivitet i sig, säger Anna
Forsström.
Källa: VLT.se, 21 september 2016
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Det händer i Oktober- November
Oktober, 2016
Skolmatsakademins jubileumsfest
31 oktober, Göteborg

November, 2016
Matverk och MatLust!
9 november, Södertälje

I år är det nämligen 10 år sedan
Skolmatsakademins kunskapsnätverk
startades i Västra Götaland och vi består idag
av 51 kommuner, stadsdelar och
kunskapsaktörer som tillsammans med
Västra Götalandsregionen driver på
utvecklingen av länets skolmåltider.
Kvällen är för medlemmar i
skolmatsakademin.
För mer info kontakta:
skolmatsakademin@sp.se

Matlust välkomnar till en matnyttig dag med fokus på
hållbart företagande och nya matinnovationer. Du
träffar kollegor och får tips på hur ditt företag kan få
stöd och medverka till en hållbar livsmedelsnäring.
Ett axplock ur programmet :
Matverk – prisutdelning och provsmakning.
>> Senaste nytt om livsmedelsstrategin för
Stockholms län.
>> Från företagsidé till framgångssaga med
Hälsingestintan.
>> MatLust ger exempel på hur ditt företag kan
utvecklas:
Mer info:
http://matlust.eu/aktiviteter/

Nordic Organic Food Fair

Exklusiva informationsmöten för
Nyköpingsföretag!
26 och 28 oktober, Nyköping
Projekt MatLust ger kostnadsfritt stöd till företag som
vill bli mer lönsamma, mer hållbara och mer
konkurrenskraftiga. Nu bjuder vi in
Nyköpingsbaserade företag till Näringslivets Hus den
26 eller 28 oktober för att berätta om allt som
MatLust kan erbjuda ditt företag. Mer info:

http://matlust.eu/aktiviteter/

16-17 November, Malmömässan
Välkommen till Nordens största ekologiska
livsmedelsmässa
http://www.nordicorganicexpo.com

LILLA EKOMATSLIGAN
17 November, Malmömässan
Ekomatcentrum diplomerar årets vinnare av Lilla
Ekomatsligan under NOFF i Malmö.
För mier info kontakta:
info@ekomatcentrum.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.
Beställ direkt via vår mejl info@ekomatcentrum.se.
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