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Röstade du på Äkta varas tävling Årets 
matbluff? 

Vinnaren blev…. Kronhjortskav från 
Polarica Wild Food.

Produkten kommer inte från Lappland 
som förpackningen ger sken, 
kronhjorten är nämligen uppfödd…. 
på Nya Zeeland. 

2018 – God fortsättning på er alla! 

Det nya året har sparkat igång för fullt och det 
är nu inte långt kvar till februari. Utanför 
fönstret gnistrar den vita snön i solskenet och 
det ser härligt inbjudande ut. Precis som det nya 
året, fyllt av nya utmaningar och möjligheter. 
Vi blickar nu framåt och tycker att det ska bli 
inspirerande att se vad BioFach har att erbjuda i 
år (den stora ekomässan i Tyskland, 14-18 feb). 
Den årliga enkäten om offentlig sektors 
ekologiska livsmedelsinköp är nu utskickad och i 
och med den närmar sig även årets Ekomatsliga. 
Datumet är nu inbokat till den 21 maj. Boka 
gärna dagen redan nu! Vi hoppas att många 
kommuner, landsting och regioner kommer att 
vara representerade. 

Hälsningar
Mimi & Eva



Enkäten om ekoinköp i kommuner, 
landsting och regioner är utskickad!! 

Kontakta oss om du är en av de som brukar fylla i 
eller som i år ansvarar för den uppgiften, och inte 
har fått utskicket. 

Nytt för i år är att vi lagt till ett par frågor om era 
klimatutsläpp eftersom maten har stor påverkan 
på klimatet. Eftersom det idag finns verktyg för att 
mäta utsläppen vill vi därför även mäta om och i så 
fall hur offentlig sektor arbetar med dessa frågor.  

Föreningen
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KONTAKTANNONS!!!

I maj är det årsmöte och nyval av flera 
styrelsemedlemmar. Vi ser gärna nya 
tillskott i styrelsen. Känner du någon som 
skulle passa perfekt? Eller är du själv 
intresserad av att vara delaktig i vår 
verksamhet? 

Kontakta vår valberedning: 
Lotta Brinck eller Kristina Sjöholm,
lotta_brinck@hotmail.com
kristina.sjoholm@vgregion.se

Ekomatsligan 2018

Varje år rankas alla kommuner, landsting och 
regioner i Ekomatsligan. För att fira alla som 
nått upp till en viss ekoprocent arrangerar vi en 
dag fylld med intressanta föreläsare. Vi jobbar 
för fullt med programmet men temat för i år är 
¨frukt och grönt¨ eller svenska ekologiska 
frukter, bär och grönsaker. 

Höjdpunkten på dagen är att alltid en 
diplomutdelning. Förra året var det 104 av 
landets kommuner, landsting och regioner som 
nådde upp till målet, minst 30 % ekologiska 
livsmedelsinköp. I år är målet minst 35 % 
ekologiska livsmedelsinköp. Vi väntar med 
spänning på hur många som kommer att kvala 
in i år!  

mailto:lotta_brinck@hotmail.com
mailto:kristina.sjoholm@vgregion.se
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Unga väljer svenskproducerat och fler 
kallar sig vegetarianer

Undersökningen ungdomsbarometern visade 
förra året att en fjärdedel av de tillfrågade 
ungdomarna mellan 15-24 år ser sig som 
”vegovänner”, det vill säga vegetarianer, 
flexitarianer eller veganer. I år har motsvarande 
siffra ökat till en tredjedel när ungdoms-
barometern presenterar sin undersökning. 

– Det är en radikal skillnad. Det är sällan man 
ser en så extrem trendökning på bara ett år. 
Speciellt när det kommer till sådana 
fundamentala saker som vad man stoppar i sig, 
säger Lovisa Sterner, livsstilsexpert hos 
Ungdomsbarometern till TT. 

Väljer bort kött för klimatet
Tidigare var det genom kläder och musik som 
unga identifierade sig, men i dag handlar det 
snarare om vad man äter. För samtidigt som 
många identifierar sig som vegetarianer säger 
en femtedel av dem att de ibland äter kött. 
Därför tror Lovisa Sterner att valet till stor del 
handlar om identitet. Vegetarianism ses inte 
bara som ett kostval, det symboliserar också 
hälsomedvetenhet, hållbarhetstänk och 

djuretik. 
Enligt undersökningen är tanken om att 
köttindustrin har en negativ påverkan på 
klimatet som är den främsta anledningen till att 
unga väljer att inte äta kött. 

Svenskproducerat framför ekologiskt
Undersökningen visar också att fler väljer 
svenskproducerad mat än ekologisk mat. På 
frågan vad man väljer att äta svarar 32 procent 
att de i möjligaste mån väljer svenskproducerat, 
19 procent att de väljer ekologiskt och 15 
procent att de väljer närproducerat. 
Framför allt är det de unga tjejerna som har ett 
aktivt förhållningssätt till vilken mat de 
konsumerar. 

Påverka genom konsumtion
Enligt undersökningen anger 47 procent att de 
tror att de har möjlighet att påverka samhället 
genom att konsumera medvetet. Trots de ungas 
fokus på men bättre miljö är man dock inte 
beredd att konsumera mindre utan ser 
konsumtionen som nödvändig. 
Sju av tio unga är med och bestämmer vad som 
ska handlas hem till familjen. Därmed påverkar 
trenden bland unga även konsumtionen hos 
deras föräldrageneration.
Källa: Land och Lantbruk, 23 januari 2018

FAKTA: 
Ungdomsbarometern är en studie som 
sedan 1991 genomförts årligen med 
15 000 till 25 000 respondenter mellan 15 
till 24 år. Denna studie genomfördes den 4 
oktober till 15 november 2017 och bygger 
på 23 132 online-intervjuer.
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Spår av bekämpningsmedel 
i importerad mat

Flera importerade livsmedel 
köpta i svenska mataffärer 
innehåller spår av det omstridda 
bekämpningsmedlet glyfosat. 
Sju av 15 testade livsmedel som 
frukostflingor, linser och kikärtor 
innehöll låga halter av 
ogräsmedlet. Det visar SVT 
Nyheters och testföretaget 
Testfaktas granskning. 

Glyfosat är den aktiva substansen 
i världens vanligaste 
bekämpningsmedel, där Roundup 
är det överlägset mest använda 
och kända. I Sverige är det 
förbjudet att spruta glyfosat på 
grödor under växtperioden. Men 
i andra länder är det tillåtet med 
besprutning precis före skörd.

Det är ett omstritt 
bekämpningsmedel. 2015 
klassificerade 
världshälsoorganisationen WHO 
glyfosat som troligen 
cancerframkallande, men EU:s 
expertmyndigheter har avfärdat 
larmet.

Under gränsvärdena

SVT Nyheter har tillsammans med 
test- och researchföretaget 
Testfakta valt ut 15 importerade 
livsmedel som är vanliga på de 
svenska matborden och skickat 
dem till livsmedelslaboratorium 
för analys.

Testet visade på spår av glyfosat i 
sju av de 15 testade varorna. Det 
rör sig om röda och gröna linser, 
Bran-flakesflingor från två olika 
märken, knäckebröd med sesam, 
flerkornsflingor och kikärtor. I 
samtliga fall låg nivåerna under 

de tillåtna gränsvärdena. Maten 
är odlad i olika länder i Europa, 
Kanada och Argentina.

Används före skörd

På Kemikalieinspektionen är man 
inte förvånad över testresultatet. 
Det beror på den generösa 
användningen av glyfosat nära 
inpå skörd, som inte är tillåten i 
Sverige.

– Vi påvisar inte glyfosat i svenska 
livsmedel. Däremot så visar ju 
den här undersökningen att det 
förekommer resthalter i 
produkter från andra länder, 
säger Peter Bergkvist, utredare 
på Kemikalieinspektionen.

Är det ett problem att äta 
glyfosat?

– Det är av försiktighetsskäl som 
de här begränsningarna har 
införts ursprungligen. Den 
allmänna uppfattningen är ju att 
man ska begränsa riskerna så 
långt det är möjligt. Och onödiga 
risker bör man eliminera. Och det 
är så vi har hanterat det i Sverige, 
säger Peter Bergkvist.

Livsmedelsverket anser att det 
inte finns någon anledning till 
oro.

– Även om man har hittat 
glyfosat i maten och det finns i 
importerade livsmedel så är det 
inget man behöver oroa sig för 
som konsument, säger Annelie 
Widenfalk, toxikolog på 
Livsmedelsverket. Hon pekar på 
bedömningen att rester av 
glyfosat är riskfria att konsumera 
så länge de inte överstiger de 
tillåtna halterna.

Förbjudet inom ekologiskt 
jordbruk

Glyfosat är giftigt för 

vattenlevande organismer, det 
stör ekosystem och slår ut 
biologisk mångfald. I Sverige får 
glyfosat användas på våren före 
sådd och på hösten efter skörd. 
Inom ekologiskt jordbruk är det 
helt förbjudet.

– Om man vill undvika glyfosat
eller andra 
bekämpningsmedelsrester så ska 
man välja ekologiska livsmedel. I 
det här fallet om man vill undvika 
just glyfosat så kan man välja 
svenska livsmedel med gott 
samvete, säger Peter Bergkvist på 
Kemikalieinspektionen.

Källa: SVT.se, 23 januari
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Ekogalan 2018

Januari månad upplevs av många som en lång och 
mörk månad. Vi ser därför alltid fram emot den 
sista torsdagen i januari varje år, då Ekogalan äger 
rum. Ett stort antal aktörer, ca 300 personer från 
producentled till försäljningsled, samlades för att 
lyssna på Ekoweb och ett antal intressanta 
föreläsare. 

Men höjdpunkterna är givetvis vilka som vunnit 
årets olika kategorier, och framförallt den färska 
statistiken. Med andra ord: Hur gick det för Sverige 
under det gångna året med ekoförsäljningen? Med 
en värdeökning av 9,8 %  hamnar nu den 
genomsnittliga svenska ekokonsumtionen på 9,3 
%. Det innebär att Sverige hamnar på en 
fjärdeplats i ekorankingen globalt som leds av 
Danmark, som förra året passerade 10 % och nu 
förväntas hamna på ca 11 %, samt Schweiz och 
Österrike. 

Konsumtionen i offentlig sektor är dock högst i 
världen. Här vinner Sverige med hästlängder. 2016 

års genomsnitt på 33 % har under 2017 ökat och 
ligger troligen på 35 %. Danmark befinner sig långt 
efter, och även om vi inte har siffrorna från 2017 
så antar vi att deras 17 % eko under 2016 inte har 
kommit upp i mer än 20 % förra året. 

Läs mer i Ekowebs marknadsrapport: 
http://www.ekoweb.nu/attachments/67/37.pdf

VINNARNA PÅ ÅRETS EKOGALA:

Ekologiska framstegspriset - Elin Johnson, agronom
Årets Omläggare - Havor Gård, Gotland
Årets Ekobutik - Mathem.se
Årets Garant Ekostjärna - Svenskt Butikskött

Pristagarna, o v : Ekologiska framstegspriset, 
Årets Garant Ekostjärna och Årets ekobutik 
n: Årets omläggare

Värdet av den ekologiska totala livsmedels-
försäljningen i Sverige (27,9 mdr SEK mot-
svarar 9,3 %).



Skolan som bara gör ekomat

Är det rimligt att servera skolmat som enbart är 
ekologisk, fri från tillsatser och tillagad från 
grunden? Ja, menar Håkan Olsson, som är kock 
på Byskolan utanför Lund.
– Vi är inget skolkök, vi ser oss som en 
restaurang. En restaurang skulle inte köpa in 
färdig mat. Där gör man så mycket som möjligt 
från grunden, säger han.
Föräldern Jessica Neogard i Laholm efterlyste 
bland annat färre tillsatser, renare råvaror och 
mer mat lagad från grunden i skolorna. Hon har 
startat en namninsamling med mål att få med 
kommunen på spåret. Laholms kommun förstod 
önskemålet men berättade att skolmåltiderna 
max får kosta 11 kronor per portion och det inte 
finns resurser att göra mer.

”Billigare att laga från grunden”
Byskolan i Lunds kommun tillagar varje dag 
ungefär 530 måltider. Håkan Olsson håller inte 
med om att det behöver kosta mer med 
ekologisk, kravmärkt och från grunden lagad 
mat.
– Våra måltider ska max kosta 11.88 kronor per 
person och jag fick nyss höra att vi ligger på plus 
ekonomiskt i år. Så Laholms kommun ska klara 
det om deras kostar 11 kronor, menar Håkan 
Olsson. Han fortsätter:
– Om man gör maten från grunden blir det 

faktiskt billigare än att köpa halvfabrikat. Till 
exempel kostar ekologiskt bröd 25 till 40 kronor. 
När vi bakar själva kostar det en femma.

”Vi kallar det 'svekologiskt’”
Byskolan är inte den enda som satsar på 
ekologisk mat. Lunds kommun har målet att alla 
skolkök ska vara hundra procent ekologiska år 
2020.
– Det gör det förstås lättare att ha en sådan 
målsättning i ryggen, säger Håkan Olsson.
Han menar att nyckeln är god planering och bra 
kontakt med leverentörerna, som vet att 
skolköket skickar tillbaka varorna som mot 
förmodan inte skulle vara ekologiska.
– Jag är övertygad om att barnen mår bättre om 
de äter bra mat. Vi hör ofta från forskare i Lund 
att tarmsjukdomar blir allt vanligare för att vi 
äter fel. Därför är alla produkter kravmärkta, för 
att slippa tillsatserna. Bara rena kryddor och 
örter. Falukorven är det enda vi köper in som inte 
är gjord från grunden, den kan vi inte göra i 
köket, säger Håkan Olsson.

Minskar matsvinnet
Kommunen arbetar med delmål som gör att de 
byter ut livsmedel i etapper, år för år. I fjol var 74 
procent av maten i Lunds kommun ekologisk.
Linda Sandgren är utvecklingssamordnare på 
serviceförvaltningen och tror att fler kommuner 
kan ta efter Lunds modell. Hon menar att det 
krävs planering, men att det går att göra med 
samma peng.
– Det behöver inte bli dyrare, men man måste 
tänka på helheten, säger Linda Sandgren.
Hon fortsätter:
– Det går inte att bara tänka ”ekologiskt” och 
”lagat från grunden”. Man måste tänka 
miljömedvetet, ha en dialog med eleverna och 
jobba aktivt med matsvinnsfrågan. Maten ska 
hamna i magen – där den hör hemma.
Källa: SVT Halland, 30 januari 2017

Nyheter

På bilden: Håkan Olsson, Byskolan
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Naturvårdsverket serverar nu endast 
svenskt kött

I Land och lantbruk den 25 januari stod att 
Naturvårdsverket tar bort utländskt kött från sin 
meny. Toppen, tycker vi på Ekomatcentrum, men 
samtidigt blir vi väldigt nyfikna på hur det ser ut 
på andra myndigheter, inklusive 
riksdagsresturangen. Vi tar gärna emot ¨inside 
information¨ från den som vet mer om detta! Nu 
hoppas vi att nästa steg blir att myndigheter 
endast serverar svenskt ekologiskt kött! 

Naturvårdsverket ändrar sin meny efter att 
förekomsten av utländskt kött ifrågasatts – nu ska 
bara svenskt kött serveras. I Naturvårdsverkets 
matsal ska det från och med nu inte förekomma 

något utländskt kött. Det meddelar 
Naturvårdsverket efter att kristdemokraten 
Magnus Oscarsson ifrågasatt att det funnits lettisk 
kyckling på menyn i en skriftlig fråga till 
civilminister Ardalan Shekarabi (S). 

”Det är demoraliserande och upplevs som 
dubbelmoral när de myndigheter som ansvarar för 
att utfärda regler för livsmedelsproduktion och 
kontrollera deras efterlevnad köper in mat som 
produceras på ett sätt som de inte själva skulle 
tillåta.” skrev Oscarsson i en skriftlig fråga till 
civilminister Ardalan Shekarabi (S). 

Källa: Land och lantbruk, 25 januari 2018

Nyheter
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Kung Markatta lanserar nu Klimatkampen, ett 
initiativ som ska få fler att äta mer vegetariskt 
även i vardagen. Bakgrunden är det faktum att 8 
av 10 av svenskarnas vardagsfavoriter innehåller 
kött*. Klimatkampen går ut på att hitta en ny god 
favoriträtt som är lätt att laga, ekologisk och 
vegetarisk.

Enligt Livsmedelsverkets senaste 
matvaneundersökning äter vi ungefär 50-55 kg kött 
per person och år i Sverige. Intresset för vegetarisk 
kost ökar**, men när det kommer till vardagsmat så

är det fortfarande kött som dominerar och ingår i 8 
av 10 rätter på topplistan.***

Med initiativet Klimatkampen vill Kung Markatta 
inspirera fler att prova på vegetariskt, även i 
vardagen. Fyra populära matkreatörer har fått till 
uppgift att presentera vars två recept på riktigt goda 
vardagsrätter som är vegetariska, ekologiska och 
lätta att laga. Genom en publik omröstning så 
hoppas Kung Markatta nu kunna utse (minst) en ny 
rätt som skall ta plats i toppen när svenska folket 
listar sina vardagsfavoriter 2018.
Källa: Kung Markatta, 25 januari 2018



Aktuellt

8

Årets matbluff
Årets 5 finalister:
▪ Polarica Wild Food Kronhjort-

med farmade kronhjortar från Nya 
Zeeland, 3 557 röster

▪ Kockens citronpeppar- utan 
citron, 3 490 röster.

▪ Banderos Dip sauce guacamole 
style – med 0,7 % avokadopulver, 
3 418 röster.

▪ Ica Basic Citron – med 10 % 
citronjuice, 2 833 röster

▪ Kiviks musteri Smultron bärdryck-
med 0,5 % smultron, 2 216 röster

Årets Matbluff
För 3:e året i rad arrangerade föreningen Äkta vara 
tävlingen årets matbluff. Rekordmånga deltog i 
omröstningen till antipriset, som var väldigt jämn mellan 
tre kandidater: Kockens Citronpeppar, Ica Basic Citron och 
Polarica Kronhjortskav. Efter att alla 15 514 röster räknats 
står dock kronhjortskaven som "vinnare" med bara 67 
rösters marginal.

– Jag tror att många har röstat på den för att de inte 
förväntar sig att det ska vara något lurt med en sådan 
produkt, säger Äkta varas verksamhetsledare Björn 
Bernhardson och fortsätter: – Känslan som förpackningen 
förmedlar skiljer sig från vad den egentligen innehåller.

Om Polarica Wild Food Kronhjortskav
Tillverkarens namn till trots kommer köttet i denna skav 
varken från vilda djur eller från polartrakterna. Istället 
kommer råvaran från farmade kronhjortar som fötts upp 
på Nya Zeeland, vilket framgår av ingrediensförteckningen. 
Trots detta berättar förpackningen snarare om vilda djur 
och den svenska vildmarken. Lapplands natur verkar av allt 
att döma ha fått stå motiv för bilden som pryder den. På 
baksidan står dessutom stort: "Mat från vildmarken".

En stor applåd från oss på Ekomatcentrum till Äkta vara 
som har tagit fram detta viktiga pris.Vi ser redan nu fram 
emot nästa års omröstning!
Utöver omröstningen arbetade Äkta vara i år även fram en 
mer lämpad design på förpackningen, för att hjälpa kunden 
att förstå vad produkten faktiskt innehåller. Vi tycker 
initiativet var bra, men det är tveksamt om tillverkarna 
håller med. Döm själva:
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Jordbrukets Utsläpp
Jordbrukets växthusgasutsläpp motsvarar 
sammanlagt cirka 12 miljoner ton koldioxid varje 
år. Utsläppen består av:
7 miljoner ton koldioxidekvivalenter* från 
växtodling och djurhållning. De största utsläppen 
här är lustgas från gödsling och gödselhantering, 
samt metan från djurens matsmältning och 
gödselhantering. Dessa utsläpp har minskat med 
11 procent sedan 1990.

4 miljoner ton koldioxidekvivalenter* från 
jordbruksmarkens kolförråd. Till största delen är 
det koldioxid från så kallade mulljordar på före 
detta våtmarker. Denna siffra varierar från år till 
år och ligger som regel mellan 2 och 7 miljoner 
ton.

1 miljon ton koldioxid från energianvändningen i 
jordbruket. Främst från dieselanvändning i 
traktorer och arbetsmaskiner, samt eldningsolja 
för uppvärmning av växthus och 
spannmålstorkar.

Indirekt orsakar den svenska 
jordbruksproduktionen också växthusgasutsläpp 
i andra länder genom användning av importerad 
mineralgödsel och importerat foder.

* koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av 
växthusgaser, som tar hänsyn till att olika sådana 
gaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och 
global uppvärmning. Metan och lustgas är till 
exempel starkare växthusgaser än koldioxid.
Källa: Jordbruksverket

Minskad klimatpåverkan med ökad 
andel vegetabilier

Den ekologiska lantbrukaren Adam Arnesson har 
på ett år minskat gårdens klimatutsläpp per 
producerad kcal med hälften, samtidigt som han 
producerar mer mat. Gårdens utsläpp har 
studerats av EPOK-anslutna Elin Röös och 
projektet uppmärksammas nu av SVT.

Gården som drivits ekologiskt i 20 år har haft 
lammproduktion som bas men istället för att 
utöka antalet djur odlas nu istället mer mat 
direkt för människor. 

– Vi är duktiga på biologisk mångfald och tar 
hand om jorden på ett sätt som är bra för 
miljön, men vi behöver också producera mat 
som är bra för klimatet. Då är det proteingrödor 
för människor som gäller, samtidigt som det 
minskar vår klimatpåverkan, säger Adam 
Arnesson.

Källa: SLU, 24 januari 2018



Kurser, seminarier, kursmaterial 

Vi håller på och uppdaterar 
vårt kursprogram. 

Från mitten av februari 
kommer det nya 

kursprogrammet  att finnas 
på vår hemsida. 

För mer info:

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/fil
es/KurserochpriserEkomatcentrum
2017.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.pdfKurser och priser 2018
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