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Louise König på Coop  
har utsetts till Sveriges 
bästa hållbarhetschef 
2017. STORT Grattis!!

Alt Grönt i Vallentuna AB är en fullsortimentsgrossist 
där alla varor är ekologiskt certifierat av KRAV eller 
motsvarande organ. Företaget startade 1986 och har 
vuxit till att idag vara en effektiv distributör med 10 
anställda. Vi levererar varor till förskolor, skolor, 
restauranger och hälsokostbutiker med egna kyl- och 
frysutrustade lastbilar i Storstockholm och till resten 
av landet med hjälp av inhyrda speditörer. 

Vi jobbar i nära relationer med både våra 
leverantörer och kunder för att hålla hög kvalitét på 
våra produkter samt för att nå en hög kundnöjdhet. 

Låter detta intressant och ni vill veta mer så hör av er 
till oss  08 -511 700 60, mail altgront@altgront.se
eller gå in på vår hemsida altgront.se

För Alt Grönt är det självklart att vara medlem i 
Ekomatcentrum eftersom vi jobbar mot samma mål 
att öka andelen ekologiska livsmedel inom förskolor 
och skolor samt att öka medvetenheten om varför 
man bör välja ekologiskt och klimatsmart mat.

Ny medlem i oktober:
Biodynamiska produkter

mailto:altgront@altgront.se


Årets Lilla Ekomatsliga närmar sig med stormsteg och vi är nu mitt uppe i sammanställningen av 
årets resultat. I år har vi fått in över 220 kompletta anmälningar. Det är rekord och fantastiskt roligt! 
Några kommuner dominerade stort, bl a Göteborg, Växjö och Örebro som vardera anmält runt 50 
enheter. 

Vi hoppas givetvis att så många som möjligt kan närvara i Malmö. Mässan pågår den 15-16 
november och Lilla Ekomatsligans event är den 16 november mellan kl. 14:00 och 16:00. 
Men i en stadsdel i Göteborg blir det en egen diplomutdelning, likaså i Örebro. Jättekul och givetvis 
lättare att administrera för respektive kommun.  

Har ni inte haft möjlighet att anmäla i år, hoppas vi att ni är med nästa år istället! Ligan är öppen för 
alla skolor och förskolor i Sverige. Kravet för att delta är att livsmedelsinköpen uppgår till minst 25 % 
ekologiskt, i förhållande till det totala inköpsvärdet. Under Nordic Organic Food Fair i Malmö, den 
16 november, kommer diplom att delas ut till alla närvarande nominerade. Ekobrödspriset kommer 
att delas ut till den skola eller förskola som har högst andel ekologiskt bröd. Nytt för i år är 
Svekomatspriset som delas ut till den skola eller förskola som har högst andel inköpta 
svekologiska, svenska  och ekologiska livsmedel. 

Lilla Ekomatsligan 2017
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Program Lilla Ekomatsligan, 
Malmö den 16 NOV

14:00-14:10 Välkomna!
14:10-14:25 Svekologiskt
14:25-14:40 Niels Andresen, Ekologiska Lantbrukarna
14:40-15:10 Mingel med tilltugg
15:10-15:25 Resultat Lilla Ekomatsligan
15:25-16:00 Prisceremoni Lilla Ekomatsligan



Nyheter
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6 av 10 konsumenter vill att grisar ska få gå ute 
och beta och böka. Men endast 1 av 100 svenska 
grisar bor på en KRAV-certifierad gård och har 
möjlighet att leva ett riktigt grisliv utomhus.

I en undersökning har svenska konsumenter fått 
tycka till om vad som är viktigt när de köper 
charkprodukter från gris. Hur grisen har levt spelar 
stor roll för en majoritet, 6 av 10 (62 procent) 
instämmer i stor grad eller helt och hållet i 
påståendet ”Det är viktigt för mig att chark 
kommer från grisar som fått vara ute och beta och 
böka”.
Verkligheten för de flesta svenska grisar ser helt 
annorlunda ut – majoriteten lever inomhus på 
betonggolv. Bara 1 av 100 svenska grisar lever på 
en KRAV-certifierad gård och får bejaka sitt 
naturliga beteende genom att beta och böka i 
riktig jord.
– Det är glädjande att så många vill att grisarna ska 
få leva mer naturligt, men när tillgången är så liten 
är det svårt för konsumenten att hitta de KRAV-
märkta charkuterierna. Vi vill att många fler grisar 
får utöva sina naturliga beteenden och att fler 
konsumenter kan välja produkter med KRAV-märkt 
råvara från gris, säger Anita Falkenek, vd KRAV.
Carina Anderson föder upp KRAV-certifierade 
grisar på Högsta gård utanför Köping och är även 
vice ordförande i föreningen Jord på Trynet.
– Det är häftigt att ha grisarna så fria, de har ett 
eget liv och väljer sin dygnsrytm. Vi ser hur de är 
sociala och leker med varandra. Om det är lerigt 
och kladdigt någon dag så passar de på att böka, 

är det varmt tar de ett dopp i gyttjebadet. 
Suggorna känner igen oss och kommer fram för att 
bli kliade, säger Carina Anderson och fortsätter:
– Att vi har lagar i Sverige om att kor ska få gå på 
bete är fantastiskt, men grisarna är det tillåtet att 
helt stänga in. Besökare på vår gård brukar bli 
lyriska över hur grisarna har det.
Undersökningen genomfördes i maj 2017 via 
Yougovs webbpanel med 1 000 respondenter över 
18 år.

Källa: KRAV, 2 oktober 2017

Fakta KRAV-certifierade grisar

Cirka 30 000 av totalt 2,5 miljoner grisar som 
slaktades i Sverige 2016 kom från en KRAV-
certifierad gård. 



Forskning
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Klimatkoll vid offentliga inköp med RISE hjälp 

RISE enhet Jordbruk och livsmedel har under 2017 
tillsammans med företaget DKAB i Kungsbacka 
utvecklat nya klimattjänster i deras verktyg Hantera 
Livs. Verktyget används vid ungefär hälften av alla 
offentliga livsmedelsinköp i Sverige.

De offentliga inköparna har nu tillgång till cirka 750 
klimattal som kan användas för att studera 
konsumtionen över tid. Klimattalen är ett mått på hur 
olika livsmedel påverkar klimatet från produktionen 
och uttrycks i kg koldioxidekvivalenter per kg 
livsmedel (kg CO2e/kg).

– Genom de nya klimattjänsterna kan inköparna sätta 
upp klimatmål för livsmedel i sin organisation och följa 
sin egen utveckling och se resultat av de klimatinsatser 
som görs, säger Britta Florén, som ansvarar för RISE 
klimatdatabas och för samarbetet med DKAB.

Automatiska klimatrapporter
Genom att koppla RISE klimatdatabas till Hantera Livs, 
kommer de regelbundna klimatrapporterna till 
kunderna att komma med automatik tillsammans med 
andra uppgifter.

– Det betyder mycket för de kunder som har 
klimatpåverkan på agendan, och de blir allt fler, säger 
Bengt Dalesjö, vd på DKAB.

Möjligheter att jämföra
Inköparna kommer att kunna jämföra sina 
klimatinsatser med ett snitt av DKAB:s andra kunder. 
Den stora datamängden gör det också möjligt att 
studera om det finns skillnader i klimatpåverkan från 
livsmedelsinköp mellan olika verksamheter inom en 
kommun (förskola, grundskola och äldreomsorg) eller 
mellan geografiska regioner inom landet eller mellan 
stadsdelar i en stad.

Den här typen av information är värdefull när det 
gäller att upprätta handlingsplaner både på nationell 
och lokal nivå, menar Bengt Dalesjö.

– Politiska mål för en minskad klimatpåverkan, 
påverkar inte bara den egna verksamheten utan 
sprider sig till även andra organisationer, säger han.

Stor klimatpåverkan från kött
Den totala statistik som verktyget Hantera Livs nu kan 
ge visar att köttinköpen i knappt hälften av Sveriges 
offentliga livsmedelsinköp står för 10 procent av de 

inköpta mängderna i ton, men för 50 procent av 
klimatpåverkan. Grönsaker står för 25 procent av 
inköpt mängd, men för bara 6 procent av 
klimatpåverkan.

Hantera Livs-verktyget ger en detaljerad bild över 
användarnas inköpsmönster ner på enhets- och 
produktnivå, och följer upp sortiment, priser och 
statistik. Dessutom ges information om svinn, både i 
andel av inköpta livsmedel och i andel per portion, och 
om kostnader för svinnet.

Det uppdaterade verktyget presenteras på 
Upphandlingsmyndighetens klimatdialog onsdag 18 
oktober, och i samband med frukostmötet på 
konferensen Livsmedelsforum torsdag 19 oktober.

Kontakt: Britta Florén, senior projektledare, RISE 
enhet Jordbruk och livsmedel, 

Källa: Rise, 13 oktober 2017



Aktuellt

Ta hjälp av miljömärkningar 

Sedan årsskiftet finns det nya 
möjligheter att upphandla hållbart. 
Med den nya LOU är det tillåtet att 
kräva märkning direkt. Märkningar 
är bra verktyg eftersom de 
organisationer som står bakom 
miljömärkning och sociala 
hållbarhetsmärkningar är proffs på 
uppföljning. Enligt Anna Norberg 
(projektledare Miljömärkning 
Sverige) och Mathias Sylvan 
(upphandlingsjurist) kan 
miljömärkningarna avlasta 
upphandlaren från en tidskrävande 
del av arbetet. I en debattartikel 
från början av året lyfts vikten av en 
hållbar upphandling. Innehållet är 
minst lika aktuell idag, nästan ett år 
senare.

DEBATT

Det är bråttom att rädda världen. 
Vi har bakom oss ett 2016 med 
ett Arktis som varit 20 grader 
varmare än normalt och hav och 
skogar som förlorar allt mer av 
sin biologiska mångfald. Våra 
ekologiska fotavtryck är inte 
hållbara. Om alla i världen levde 
som vi svenskar skulle det 
behövas 4,2 jordklot. Att ställa 
tuffa miljökrav i upphandling är 
att bidra till en mer hållbar 
utveckling. Den nya Lagen om 
offentlig upphandling, som 
började gälla den 1 januari, 
medger att upphandlande 
myndigheter som huvudregel får 
kräva märkning.
Tidigare har man bara kunnat 
kräva de bakomliggande kraven 
som gäller för en miljömärkning, 

men inte själva märkningen. 
Bästa sättet är att kräva märkning 
är som ”villkor för kontraktets 
fullgörande”. Då minskar risken 
att upphandlaren måste bedöma 
annan bevisning än märkning. 
Sätt generösa tidsfrister, för om 
anbudstiden är för kort för 
leverantörerna måste du kanske 
ändå godta annan bevisning. Läs 
mer konkreta tips i 
Miljömärkning Sveriges guide, 
som tagits fram inför den nya 
lagen.

Tre fördelar med miljömärkning:
•Spara resurser, uppföljning 
ingår. Miljökrav är bara effektiva 
om de övervakas och följs upp.
•Du behöver inte vara 
miljöexpert för att ställa tuffa 
krav. Märkningen garanterar att 
en produkt lever upp till stränga 
miljökrav och i vissa fall sociala 
krav.
•Tydligare kommunikation. 
Svanen känns igen av 96 procent 
av svenska konsumenter.
När varor är miljömärkta behöver 
ni inte själva göra några 
kontroller. Den som tar emot 
varorna behöver bara kontrollera 
märkningen med licensnummer 
på förpackningen. 
Märkningsorganisationer som 
Miljömärkning Sverige 
kontrollerar både före och under 
licensperioden att produkter 
märkta med Svanen eller EU-
Blomman lever upp till de ställda 
kraven i licensen. Kontrollen sker 
genom tester från oberoende 
laboratorier, intyg och 

dokumentation. Ett kontrollbesök 
utförs på plats oavsett om 
tillverkningen sker i Sverige eller i 
Asien.
Licensen är tidsbegränsad och 
när kraven skärps måste 
företaget ansöka på nytt. 
Märkningsorganisationen skärper 
kraven utifrån nya vetenskapliga 
rön, så du behöver inte själv vara 
miljö-expert och sätta dig in i 
detaljer. Efter en bred förankring 
via remiss, så fastställs kraven av 
en oberoende, tredje part. Det 
här sättet att arbeta på utgår från 
standarden ISO 14 024 för Typ 1 
miljömärkning. Det finns i dag en 
bredd av varor och tjänster som 
märks på liknande, omfattande 
sätt.

Om du vill vara med och ställa 
om till en hållbar upphandling, 
missa inte chansen att ta hjälp av 
effektiva verktyg som märkning.
Källa: Upphandling 24, 13 jan 
2017

Följande miljömärkningar 
ingår  i ModUpp2020 
(uppropet för modern 

upphandling).

▪ Bra Miljöval 
▪ EU-Blomman
▪ Fairtrade
▪ Krav 
▪ MSC
▪ Svanen
▪ TCO Certified
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Nytt mål i Skurup - 40 % 
svekologiskt
Skurup fullmäktige beslutade att ta ett nytt 
miljömålsprogram i måndags. I nuläget har Skurups 
kommun uppnått målet att servera 40 procent 
ekologiska råvaror i köken till barn och äldre.  

I måndags höjdes ribban då Sjöslätt begärde att 
målet skulle bli att kommunen ska servera 40 
procent, ”svekologiskt”, det vill säga ekologiska 
råvaror med svenskt ursprung. 

Eventuella kortsiktiga kostnader bedöms som en 

investering för att miljön i kommunen ska vara bra 
och tillfredsställande för gamla och nya invånare.  
Källa: Skånska Dagbladet, 31 oktober 20170

Nyheter

Reko utvecklingen av svensk ekokyckling
Sebastian Holm visste inget om djuruppfödning 2014, 
ändå lyckas han starta Reko kyckling – uppstickaren 
som omsätter 32,5 miljoner redan första året. Reko var 
först ut i Sverige med att föda upp föräldradjuren 
ekologiskt och Krav-certifierat. Dessutom tog de in en 
helt ny ras, Hubbard, som de tycker passar 
uppfödningen väldigt bra. 

Började från noll
I september 2015 lanseras Reko-kyckling i butik men 
vägen dit var inte spikrak. Stallen ritade Sebastian med 
papper och penna med hjälp av de experter och 
regelverk som fanns tillgängliga. I dag har Reko fem 
uppfödare och djuren slaktas på ett småskaligt slakteri. 
Enligt Sebastian är den manuella och humana 
hanteringen i slakten en viktig del i att få den höga 
kvalitet som premiumkycklingen Reko uppnår.

Slaktkycklingarna som föds upp kommer från Rekos 
egna föräldradjur som sedan ruvas hos Swedfarm och 
därefter kommer till uppfödarna dagsgamla. 

Etiskt och gott
Sebastian berättar att han alltid varit väldigt 
matintresserad, uppskattar råvaror av hög kvalitet och 
att Reko för honom är just det.
–Det är jättestor skillnad på ekologisk och 
konventionellt uppfödd kyckling. Det är inte bara 
gulligull och känns bra i hjärtat, utan det är en godare 
och bättre produkt också, med mycket smak och textur. 

Först med ekoföräldrar
– Vi såg chansen att vara unika med vår egna ras i 
Sverige, som skulle kunna vara anpassad efter just vårt 
sätt att föda upp kyckling på hos Reko. Efter flera 
studiebesök hittade vi en kyckling med franska rötter 
som passade oss utmärkt och vi tog hem föräldradjur till 
Sverige. – Alla har alltid sagt att det inte går att ha 
ekologiska föräldrar och att det inte går att ha dem 
utomhus. 

Sedan början av 2017 är det Rekos egna ekologiska 
föräldradjur som värper äggen som sedan ruvas hos 
Swedfarm för att efter det komma dagsgamla till 
uppfödarna.
– Vi har gått på sunt förnuft, varför skulle det inte 
fungera att hålla djuren utomhus? Den första ekologiska 
föräldradjursflocken har presterat otroligt bra resultat. 

När föräldradjuren skulle Kravcertifieras fanns det inga 
regler så Sebastian resonerade med Jordbruksverket 
och Krav.
– Det fanns inget regelverk, så om vi uppfyller alla 
regler för kravhöns och kravkyckling så borde det vara 
okej och det var det.

Reko i korthet
2014: Företaget startas. 
2015: Reko har nu fem uppfödare. 
2016: Börjar med rasen Hubbard. 
2017: Först i Sverige med att hålla ekologiska och Krav-
certifierade föräldradjur. 
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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 

pedagogisk 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. Från 15 kr per styck + 
moms och frakt tillkommer. Beställ direkt via: 
http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/

http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2017.pdf

Kursmaterial!

Ladda ner via länken nedan eller beställ direkt från vår hemsida. 50 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 2017

7

http://www.ekomatcentrum.se/Kurser.htm
http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/
http://www.ekomatcentrum.se/files/KurserochpriserEkomatcentrum2017.pdf
http://www.ekomatcentrum.se/files/Naturligvis eko 2015-webb-low.pdf
http://www.ekomatcentrum.se/files/Naturligvis eko 2015-webb-low.pdf

