
Nu	längtar	vi	efter	sommar	och	sol.	Visst	känns	det	lite	
snopet	att	efter	några	veckor	av	härligt	vårväder	åter	tampas	
med	frostiga	mornar	och	till	och	med	ett	och	annat	
snöoväder.	Vi	ser	även	fram	emot	Ekomatsligan	den	29	maj.	
Dagen	är	späckad	med	intressanta	föreläsningar	och	
självklart	ska	det	bli	jättekul	att	dela	ut	diplom	till	alla	
duktiga	kommuner,	landsting	och	regioner	ute	i	landet.	
Bekämpningsmedel	diskuteras	nu	även	flitigt	inom	FNs	
organ.	Vi	hoppas	att	EU	inom	kort	kan	komma	överens	om	
vad	som	definierar	ett	hormonstörande	ämne,	så	att	vi	
äntligen	kan	få	ett	förbud	mot	de	
kemikalier/bekämpningsmedel	som	innehåller	dessa	ämnen.	
Nitrit	är	ytterligare	ett	omdiskuterat	ämne.	Den	2	juni	
kommer	KRAV	att	besluta	om	nitrit	kommer	att	tillåtas	i	
KRAV-märkta	charkuteriprodukter	eller	ej.	Vår	förhoppning	är	
givetvis	att	nitrit	även	i	fortsättningen	INTE	är	tillåtet	i	
livsmedel	märkta	med	KRAV.	Vi	rapporterar	mer	om	detta	i	
nästa	nyhetsbrev	som	kommer	ut	i	mitten	av	juni.
Hälsningar	Mimi och	Eva

Läs	om:
Månadens	medlem,	Fazer,	sid	2
Kraftig	ökning	av	eko	och	vego,	sid	5

Bidöden hotar	vår	matförsörjning,	sid	9-10
Ekologisk	mat	- lägre	risk	för	fetma,	sid	11

Ekomatcentrums	Nyhetsbrev
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Nya medlemmar i april/maj:
Atria

Ekologiska lantbrukarna
Gnesta komun

Karlskrona kommun
Kronfågel AB

Landstinget Blekinge
Natessen

Orust kommun
Region Kronoberg

RKA
Strängnäs kommun
Varbergs kommun

Ekomatsligan	2017	
den 29	Maj

Inspiratör	och	diplomutdelare:	
Civilministern	Ardalan	Shekarabi

Årets	tema:	
Svekologiskt!
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Månadens	medlem	är	Fazer	
Fazer	Bageri	har	det	stora	nöjet	att	vara	månadens	medlem	och	få	berätta	lite	om	vår	syn	på	
ekologiskt	i	brödhyllan.
Bröd	är	ett	av	våra	mest	klimatsmarta	livsmedel	och	verkligen	framtidens	mat.	Ekologiska	bröd	är	
därför	en	riktig	höjdare	och	en	kategori	vi	på	Fazer	Bageri	vill	se	fortsätta	växa.	Hållbar	produktion	
och	konsumtion	är	en	av	Fazers	hjärtefrågor	och	det	är	en	självklarhet	för	oss	att	stötta	
EkoMatCentrums viktiga	arbeta	att	öka	kompetensen	kring	dessa	roliga	men	utmanande	frågor.
Jämfört	med	andra	kategorier	livsmedel	har	tyvärr	kategorin	bröd	halkat	efter	och	andelen	
ekologiskt	bröd	är	liten	jämfört	med	den	totala	försäljningen	av	ekologisk	mat.	Fazer	är	
marknadsledande	inom	ekologiska	färska	matbröd	och	fördubblade	nästan	försäljningen	förra	året.	
Det	är	glädjande	att	vi	ser	efterfrågan	öka	men	vi	måste	blir	ännu	bättre	på	att	tex.	erbjuda	
ekologiska	bröd	för	alla	olika	tillfällen	och	i	alla	olika	kategorier.	Fazer	Bageri	har	som	mål	att	öka	
andelen	ekologiskt	till	20	%	till	år	2021.

Det	ska	vara	lätt	och	gott	att	välja	rätt!
Nu	har	vi	6	produkter	för	både	konsumenter	och	storhushåll.	Är	man	som	storkökskund	intresserad	
av	att	veta	mer	om	Fazer	Bageri	är	ni	välkomna	att	kontakta:	Ann	Kiesbye Kohala på	
tel: +46730856605 eller ann-kiesbye-kohala@fazer.com
Har	ni	andra	frågor	kring	Fazers	hållbarhetsarbete	är	ni	varm	välkomna	att	kontakta	
hållbarhetsansvarig	Mariana	Granström	på	tel: +46722192567 eller mariana.granstrom@fazer.com

Medlemskap	2017
Antalet	medlemmar	bland	kommuner,	landsting,	företag	och	föreningar	fortsätter	att	växa.	Vi	är	nu	
uppe	i	35	kommuner	och	landsting	som	medlemmar.	Dessutom	har	vi	närmare	100		förskolor		och	
skolor	samt	19	företag	och	föreningar	(inkl.	Ekomatcentrums	vänner).	Nytt	för	i	år	är	att	vi	även	
erbjuder	medlemskap	till	länsstyrelser	i	landet.	Kontakta	oss	för	mer	detaljerad	information	om	vad	
som	ingår	i	de	olika	nivåerna!	
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Ekomatsligan 2017 
Svenskt + ekologiskt = Svekologiskt 
 
Preliminärt program 

9:30-10:00 Kaffe och registrering  
10:00-10:15 Ekologiskt driver svenskt och lokalt i offentlig sektor 
  Ekomatcentrum  
10:15-10:25 Bli ekobonde nu! 
 Camilla Sandenskog, verksamhetsledare, Ekologiska Lantbrukarna  
10:25-10:35       Nästa steg – uppföljning av svenska närproducerade ekologiska livsmedel 
 Bengt Dalesjö, DKAB Service AB 
10:35-10:45 Kan man begära svenskt och lokalt i upphandlingen? 
 Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten   
10:45-11:15       Mingel bland utställande företag  

11:15-11:45       Vad gör ni för att öka det svekologiska utbudet? 
 Samtalsledare Johan Cejie, KRAV 
 Pirjo Gustafsson, LRF, Beatrice Ramnerö, Lantmännen, Wiveca P Almgren, Magnihill,  
 Kristina Ossmark,  M & S,  Anders Lunneryd, Camilla Sandenskog, Ekologiska lantbrukarna 

11:45-12:15       Kommuner och regioner med svekologiska ambitioner  

12:15-13:15       Lunch, företag ställer ut. 

13.15-13.30   Publiken tycker till om svekologiskt!  
 Vi gör en marknadsundersökning direkt med alla deltagare.  
13.30-13.50 Upphandling, mål och medel 
 Civiliminister, Ardalan Shekarabi 
13.50-14.00 Ekomatsligan 2017, resultat 

14:00-15.00       PRISCEREMONI 
  Ekomatsligan 
 Diplomutdelare  civilminister Ardalan Shekarabi och Ekomatcentrum  
 Svekomatspriset 
 Ekologiska lantbrukarna, Anders Lunneryd ordförande 
 Ekobrödspriset   
                 Polarbröd delar ut diplom  
15:00–15.30 Svekologiskt kaffebord med mingel 
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Årsmöte	Ekomatcentrum
Den	9	maj	hade	Ekomatcentrum	
årsmöte.	Trots	snöovädret	på	
eftermiddagen	samlades	en	tapper	skara	
i	föreningslokalen	vid	Atlasmuren	i	
Stockholm.	

Den	godaste	soppan	är	givetvis	den	
hemlagade,	men	ibland	räcker	tiden	inte	
till	och	vi	avslutade	därför	årsmötet	med	
en	provsmakning	av	6	olika	ekologiska	
färdiga	soppor	från	tre	olika	märken;	
Coop,	Deliizie och	Felix.	Vi	lyckades	inte	
kora	någon	ensidig	vinnare	men	flera	av	
oss	föredrog	en	linssoppa	och	några	
andra	satte	en	tomatsoppa	m	grillade	
grönsaker	på	prispallen.

Vi	avtackade	Staffan	Carlberg,	KRAV	och	
Bernt	Klingberg,	Altgrönt.	Båda	två	
kommer	att	saknas	av	oss.	Tre	nya	
personer	intog	styrelsen	och	de	kommer	
att	presenteras	i	nästa	nyhetsbrev.

Ställ	ut	på	BIOFACH	2018	- Monterrabatt	till	23	juni

Boka	BIOFACH	senast	23	juni	för	att	få	rabatt	på	
monterytan.

BIOFACH	är	världens	ledande	mässa	för	ekologiska	
livsmedel	och	går	den	14-17	februari	2018.	Här	får	ni	
möjlighet	att	exponera	era	produkter	för	omkring	51	
500	fackbesökare	från	134	länder.	På	mässan	
presenterar	nära	3	000	utställare	från	hela	världen	
senaste	nytt	från	branschen.	Här	träffas	alla	viktiga	
aktörer	från	den	ekologiska	sektorn	och	ingen	
annanstans	får	ditt	företag	så	goda	möjligheter	att	
profilera	sig	och	hitta	nya	kunder världen	över.	Läs	mer	
på	www.biofach.de.

Boka	egen	monter
Anmälan	gör	ni	enklast	på	
www.biofach.de/application.	BIOFACH	blir	snabbt	
fullbokad,	därför	rekommenderar	vi	att	ni	anmäler	er	
så	snart	som	möjligt	för	att	säkra	er	plats.	Sista	dag	för	
anmälan	till	BIOFACH	är	8	september	2017.

Sverigemonter
För	att	underlätta	svenska	företags	deltagande	på	
BIOFACH	arrangerar	Trade Fair	Agency	årligen	en	
svensk	samlingsmonter	med	en	topplacering	på	
mässan,	nära	de	övriga	skandinaviska	paviljongerna.	
Kontakta	Marie	Jaeger snarast	om	ni	är	intresserade	
av	att	boka	plats i	den	svenska	samlingsmontern.	
Antalet	platser	är	begränsade.	

Trade Fair	Agency	är	Sverigerepresentant	för	BIOFACH.	
Vi	är	ansvariga	för	alla	svenska	utställare	och	vår	uppgift	
är	att	hjälpa	er	till	ett	lyckat	mässdeltagande.	Vi	kan	
även	hjälpa	till	med	hotellrum	då	vi	har	avtal	med	flera	
trevliga	hotell	i	Nürnberg!	Välkommen	att	kontakta	oss	
på:	info@tradefairagency.se.

Välkommen	att	ställa	ut	på	BIOFACH	2018!

Marie	Jaeger
Sverigeansvarig BIOFACH
Trade	Fair	Agency	AB
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Eko	och	vego ökade	inom	Axfood
Dagligvarubolaget	Axfood	med	kedjorna	
Hemköp	och	Willys	inför	vegetarisk	tillväxt	som	
ett	nytt	nyckeltal	i	kvartalsrapporteringen.	Under	
årets	första	tre	månader	var	den	vegetariska	
tillväxten	30	procent.

Ekoförsäljning	ökar
Den	ekologiska	försäljningen	ökade	under	det	
första	kvartalet		med	6	procent	jämfört	med	
2016.

Pant	på	plastpåsar
Hemköpskedjan	blir	först	ut	på	den	svenska	
dagligvarumarknaden	med	pant	på	plastpåsar.	I	
ett	pilotprojekt	höjs	priset	på	plastpåsarna	med	
50	öre,	men	1	krona	betalas	tillbaka	i	pant.
Källa:	Land	och	Lantbruk,	21	april	2017

Rekordlite matsvinn	hos	Fazer	Food
Services	under	2016

Miljömålet	överträffades	då	matsvinnet	minskat	med	
nästan	en	halv	miljon	måltider	i	Fazer	Food Services	
restauranger	2016.	

2015	införde	Fazer	Food Services	ett	mer	detaljerat	sätt	
att	mäta	och	utreda	orsaker	till	matsvinn	och	när	2016	
summeras	är	det	tydligt	att	de	nya	rutinerna	har	gett	
resultat.	Fazer	Food Services	har	under	året	minskat	
svinnet	med	20	procent	vilket	motsvarar	cirka	450 000	
måltider.	Merparten	av	svinnet	utgörs	dessutom	av	
bikomponenter	som	pasta	och	potatis,	vilket	har	en	
mindre	miljöpåverkan	än	kött.	

Fazer	Food Services	gör	regelbundna	mätningar	av	
matsvinn	och	har	under	året	genomfört	kampanjer	för	
att	engagera	gästerna	att	slänga	mindre	mat.	På	
gymnasieskolan	Rudbeck utanför	Stockholm	
samarbetade	Fazer	Food Services	och	skolan	under	
hösten	genom	att	köpa	in	mindre	tallrikar	och	installera	
vågar	som	visar	hur	mycket	mat	som	åker	ner	i	
soptunnan.	Svinnet	minskade	då	med	över	34	procent,	
vilket	motsvarar	cirka	1	500	portioner.	

– Råvaran	är	Fazer	Food Services	mest	betydande	
miljöaspekt	och	utöver	minskat	matsvinn	handlar	våra	
mål	om	ökad	ekologisk	andel	och	ökad	mängd	grönsaker.	
säger	Jonny	Zackrisson,	kvalitets- och	miljöchef	på	Fazer	
Food Services.	
Källa:	Fazer,	11	april	2017

Menigo satsar	på	växtproteiner	och	
vegetariskt	2017

Genom	att	sprida	kunskap,	inspiration	och	satsa	på	
ett	utökat	sortiment	av	vegetariska	rätter	och	frukt	
och	grönt	vill	Menigo bidra	till	en	hållbar	livsstil,	både	
för	restauranger	och	gäster.

Många	vill	ha	mer	grönt	på	tallriken	och	minska	sitt	
köttätande	till	förmån	för	vegetariska	och	veganska	
rätter	och	råvaror.	Flera	undersökningar	visar	att	
antalet	vegetarianer	(idag	ca	10	%),	veganer	och	
flexitarianer ökar	dramatiskt	och	företeelser	som	
köttfri dag	har	blivit	en	folkrörelse.	
- Vi	vill	veggieboosta restaurangbranschen	och	vara	
med	och	driva	denna	rörelse,	säger	Christoffer	
Carlsmose hållbarhetsansvarig	på	Menigo.	Ett	sätt	för	
oss	att	bidra	till	en	hållbar	vardag	för	våra	kunder	är	
att	utveckla	och	erbjuda	innovativa	och	goda	
vegetariska	produkter	som	till	exempel	Vegme,	ett	
veganskt premiumalternativ	till	kött	baserad	på	
sojaprotein.	Råvaran	i	Vegme är	ett	GMO-fritt	
sojaprotein	och	är	fullt	spårbart.	Av	råvaran	kan	man	
sedan	skapa	välsmakande	proteinrika	produkter	och	
kan	även	användas	för	att	ersätta	animaliskt	protein	i	
de	flesta	maträtter.
För	att	bidra	till	ökad	kunskap	om	proteinskiftet	och	
möjligheterna	med	vegetariskt	och	veganskt kommer	
Menigo dessutom	att	under	2017	utveckla	och	
erbjuda	skräddarsydda	utbildningar	för	offentliga	och	
privata	restauranger.	
Källa:	Menigo,	21	mars	2017
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Sveriges	representanter	i	
mattävlingen	Embla

Familjeföretaget	Warbro Kvarn	(se	
bild)	med	produktion	av	ekologisk	
spannmål	är	ett	av	de	svenska	
bidragen	i	den	nordiska	
mattävlingen	Embla,	som	avgörs	i	
Köpenhamn	i	slutet	av	sommaren.	
Embla	är	ett	nyinstiftat	pris	på	
initiativ	av	lantbruks-
organisationerna	i	Norden.	Det	ska	
delas	ut	vartannat	år	för	att	lyfta	
det	bästa	i	den	nordiska	
matkulturen.	Årets	final	äger	rum	i	
Köpenhamn	23-24	augusti.

Sveriges	bidrag
Sverige	hade	som	mål	att	få	50	
nominerade	det	första	året.	Totalt	
blev	det	48	nominerade	i	de	sju	
kategorierna.	Bland	dem	har	juryn	
utsett	bland	annat	utsett	följande	
att	delta	i	finalen	i	Köpenhamn:
Mathantverkare	– Almnäs	Bruk
Råvaruproducent	– Warbro Kvarn
Mat	till	många	– Annika	Unt	
Widell
Matkommunikatör	– Hans	Naess
Källa:	Land	&	Lantbruk,	10	maj	
2017

Hornudden årets	Hållbara	
café	på	White	Guide	café

Den	8	maj	korades	bland	annat	
årets	hållbara	café	på	White	
Guides	cafékalas	i	Stockholm.
Hornuddens		Ekocafé i	
Strängnäs	tog	stolt	emot	priset,	
för	andra	året	i	rad,	av	KRAV.	

En	ihållande	trend	som	det	
pratades	mycket	om	var	det	
veganska	eller	veganismen.	
Från	att	ha	varit	något	mycket	
ovanligt	ökar	efterfrågan	på	
veganska	bakverk,	kakor,	
smörgås-pålägg	,	pajer	mm	
kraftigt.	Att	ta	fram	nya	roliga	
och	goda	veganska	bakelser	ses	
som	en	rolig	utmaning		av	allt	
fler	konditorier	och	caféer.	
Vi	är	även	glada	över	att	det	
samma	gäller	ekologiska	
råvaror.	

Mer	ekologisk	välling	och	gröt	på	marknaden

Lantmännen	har	nyligen	lanserat	ett	svekologiskt		
barnmatsmärke	”Little	Farmer”.	Barnmaten	är	gjord	av	
ekologisk	havre	och	fullkornsvete	från	utvalda	svenska	
gårdar.		

Jättekul	tycker	vi	på	Ekomatcentrum	eftersom	utbudet	av	just	
ekologisk	gröt	och	välling	är	mycket	begränsat.	Att	det	
dessutom	är	gjort	på	svenska	råvaror	är	pricken	över	i:et.	



KRAVs	Asiensatsning	nyckel	för	svensk	
eko-exportsuccé

Per	Ågren,	moreganic	Sweden,	Landsbygdsminister	
Sven-Erik	Bucht,	Nina	Nilsson,	Kundansvarig	förädling	
och	handel	KRAV.

Landsbygdsminister	Sven-Erik	Bucht	besökte	eko-
butiken	¨moreganic	Sweden¨	som	en	del	av	sitt	
exportfrämjande	besök	till	Hongkong.	Nu	fortsätter	
KRAV	att	satsa	på	export	i	Asien	genom	mässan	
Natural	and	Organic	Products	Asia.
Exporten	av	KRAV-märkta	varor	ökade	med	19	
procent	under	2016	och	den	asiatiska	marknaden	är	
en	nyckel	till	exportframgångarna.	Butiken	
moreganic	Sweden	i	Hongkong	fungerar	som	en	
permanent	utställning	för	KRAV-märkta	produkter	
och	företaget	bakom	butiken	arbetar	aktivt	med	att	
bearbeta	inköpare	på	marknaden	i	Hongkong.	Den	
10	maj	besökte	Landsbygdsminister	Sven-Erik	Bucht	
butiken.
–	Efterfrågan	på	ekologisk	mat	har	ökat	i	både	
Hongkong	och	Kina	under	de	senaste	åren.	I	
livsmedelsstrategin	slår	vi	fast	att	både	den	svenska	
livsmedelsproduktionen	och	exporten	ska	öka,	det	är	
viktigt	för	jobben	och	en	hållbar	tillväxt,	säger	
Landsbygdsminister	Sven-Erik	Bucht.
KRAV	kommer	för	tredje	året	i	rad	att	medverka	
med	en	paviljong	på	den	snabbväxande	mässan	
Natural	and	Organic	Products	Asia	(NOPA).

Närvaro	på	NOPA-mässan	har	varit	en	nyckelfaktor	
för	att	svenska	KRAV-certifierade	företag	på	kort	tid	
har	fått	igång	affärer	i	och	utanför	Hongkong.	
Almnäs	Bruk	har	till	exempel	blivit	det	första	svenska	

företaget	med	tillstånd	att	sälja	produkter	som	
ekologiska	i	Kina.	Munkagrodden,	som	odlar	KRAV-
märkta	groddar,	finns	sedan	mars	2017	i	
butikskedjan	City	Super	i	Hongkong,	och	
barnmatstillverkaren	Alex	&	Phil	är	listade	på	e-
handelsföretaget	ParkNShop.com.	Alla	företagen	har	
ställt	ut	med	KRAV	på	NOPA.

– Det	är	fantastiskt	att	vi	äntligen	kan	sälja	våra	
produkter	på	den	kinesiska	marknaden.	Att	ställa	ut	
på	NOPA-mässan	var	startskottet	på	den	här	
resan,säger	Thomas	Berglund,	vd	på	Almnäs	Bruk.

KRAV	tar	varje	år	fram	statistik	om	den	svenska	
exporten	av	ekologiska	livsmedel.	Den	senaste	
rapporten	visar	att	svenska	eko-företag	driver	
exporten	starkt	framåt.	Bland	annat	har	värdet	av	
den	ekologiska	exporten	ökat	från	670	miljoner	
kronor	2015,	till	960	miljoner	kronor	2016.	Exporten	
av	KRAV-märkta	livsmedel	har	dessutom	ökat	med	
19	procent	under	2016	och	närmar	sig	en	halv	
miljard	under	2017.	KRAVs	exportarbete	är	en	av	
nycklarna	till	de	starka	siffrorna.
–	Priserna	på	ekologisk	mat	i	Sydostasiens	storstäder	
är	ofta	mer	än	dubbelt	så	höga	som	i	Sverige.	
Produkter	från	Europa	åtnjuter	ett	högt	förtroende,	
och	Sverige	har	rykte	om	sig	som	ett	av	de	renaste	
länderna,	med	företag	som	man	kan	lita	på.	Även	om	
kostnaderna	för	försäljning	är	högre,	så	finns	det	
smarta	lösningar	på	frakt	och	distribution	som	ändå	
gör	exporten	lönsam,	säger	Johan	Cejie,	
försäljningschef	på	KRAV.	
NOPA-mässan	går	av	stapeln	30	augusti-1	september	
2017.–	Det	är	tydligt	att	KRAV-märket,	med	regler	
som	går	längre	än	eko,	bidrar	till	att	göra	
produkterna	attraktiva	på	den	asiatiska	marknaden.	
Vi	har	jobbat	intensivt	för	att	skapa	bra	
förutsättningar	för	aktörer	som	Almnäs	Bruk	och	
Munkagrodden.	Nu	skulle	vi	gärna	se	att	även	större	
företag	intresserar	sig	för	de	här	möjligheterna,	
säger	Johan	Cejie,	försäljningschef	på	KRAV.	
För	information	om	att	ställa	ut	på	NOPA,	kontakta	
livsmedel@krav.se
http://www.lantbruk.com/lantbruk/det-
representerar-sverige-i-mattavlingen-embla
Källa:	KRAV,	11	maj	2017
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Efterfrågan	på	ekologiskt	
producerad	mat	ökar	snabbt.	

Det	är	en	stark	trend,	framför	
allt	i	de	mer	välbärgade	
länderna.	EU	är	den	främsta	
marknaden	för	ekologisk	mat	
och	de	nordiska	länderna	finns	
alla	med	på	topp	tio-listan	över	
länder	som	konsumerar	mest	
ekologisk	mat	och	dryck.	Har	vi	
då	förutsättningarna	och	viljan	
att	öka	produktionen	och	ta	
tillvara	på	den	
marknadsmöjlighet	som	finns	i	
den	ökade	efterfrågan	av	
ekologisk	mat?

För	ekologiskt	producerade	
jordbruksprodukter	gäller	ännu	
inte	frihandeln	fullt	ut.	Det	är	få	
länder	utanför	EU	som	får	
exportera	ekologiska	
jordbruksprodukter	till	EU	
baserat	på	sin	nationella	
certifiering.	Ofta	krävs	en	extra	
certifiering	enligt	EU-regelverk.

I	många	länder	är	andelen	av	
produktionen	som	sker	enligt	
regelverk	för	ekologisk	
produktion	mycket	låg.	Dock	
satsas	det	på	många	håll	stort	
på	att	bygga	upp	produktion	för	
export	till	EU.
Ekologiskt	producerade	
jordbruksprodukter	betingar	
vanligen	ett	betydligt	högre	pris	
än	konventionellt	producerade.	

En	viktig	orsak	är	såklart	de	
vanligen	lägre	skördarna.	
Samtidigt	är	kostnaderna	för	

insatsvaror	ofta	lägre.	

Sammantaget	får	det	många	att	
snabbt	dra	slutsatsen	att	
ekologisk	produktion	måste	
vara	mer	lönsam.	Det	är	en	för	
enkel	analys.

När	ekologiska	
jordbruksprodukter	blir	en	mer	
mogen	marknad,	kommer	det	
att	bli	mer	tydligt	att	samma	
ekonomiska	sanningar	som	
gäller	för	konventionell	
produktion,	också	gäller	för	
ekologisk	produktion.	
Stordriftsfördelar	är	ett	faktum	
även	inom	ekologisk	
produktion.	EU-ersättningarnas	
andel	av	intäkterna	i	ekologisk	
produktion	kan	på	god	grund	
antas	minska	på	lång	sikt.

Det	är	ett	faktum	att	
internationellt	
konkurrenskraftiga	ekonomiska	
villkor	är	en	förutsättning	för	
vår	svenska	produktion,	även	
för	ekologisk	produktion.	Att	
konsumtionen	av	en	produkt	
ökar	i	Sverige	innebär	inte	
nödvändigtvis	att	produktionen	
här	hemma	gynnas.	Det	finns	
det	gott	om	exempel	på,	till	
exempel	kött	och	etanol.	När	
förutsättningarna	för	att	vara	
internationellt	
konkurrenskraftiga	här	hemma	
är	fel,	lyckas	vi	inte	heller	med	
export.

För	Sveriges	bästa	ska	alla	som	
brinner	för	vårt	jordbruk	och	

vår	trädgårdsodling	göra	
gemensam	sak	och	vara	
extremt	tydliga	mot	politikerna.	
Frihandel	i	kombination	med	
icke	konkurrenskraftiga	
regelverk	och	höga	politiskt	
betingade	kostnader	
(exempelvis	skatt),	är	ett	gift.	

Många	konsumenter	visar	nu	
en	stark	vilja	att	låta	maten	
kosta	lite	mer.	Låt	oss	kraftfullt	
visa	vår	vilja	att	ta	för	oss	av	
den	växande	marknaden	för	
ekologiskt	producerad	mat	och	
dryck.
Källa:	Jordbruksaktuellt,	11	
april	2017
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Bidöden hotar	stora	delar	av	vår	matförsörjning

Socker	andra		sötningsmedel	är	produkter	vi	ska	använda	med	måtta,	
men	honung	spelar	i	en	annan	liga.	Att	bibehålla	en	stor	honungsproduktion	
är	viktigt	ur	helt	annat	perspektiv.		Överallt	sprids	nyheter	om	hur	bina	
riskerar	att	slås	ut	av	människans	framfart,	och	det	är	uppenbart	att	allt
mer	står	på	spel.	Cirka	var	tredje	tugga	vi	äter	och	runt	70	procent	av	
antalet	grödor	är	helt	eller	delvis	beroende	av	insektspollinering,	skriver	
flera	debattörer. Hela	familjen	bin,	både	honungsbin	och	vildbin och	humlor,	är	viktiga	men	de	har	olika	nischer	
och	utbredning.

Bina	pollinerar	till	exempel	äpplen,	jordgubbar,	päron,	blåbär,	cashew,	mandel,	kiwi,	nektariner,	körsbär,	
zucchini,	kardemumma	och	kaffe.	Listan	är	lång.	Ny	forskning	från	Lunds	universitet	visar	dessutom	att	honung	
och	honungsbinas	mjölksyrabakterier	kan	komma	att	ersätta	antibiotika	inom	vården,	när	problemen	med	
resistens	växer.

Människan	sprutar	med	bekämpningsmedel,	förändrar	landskapet	mot	enformighet	i	stället	för	mångfald	och	
bidrar	till	att	sprida	honungsbinas	sjukdomar	och	parasiter,	och	då	räcker	inte	deras	unika	anpassningsförmåga	
längre	till.	I	delar	av	Kina	har	bina	slagits	ut	helt	och	människor	pollinerar	för	hand.	I	USA,	där	stora	delar	av	
jordbruket	är	helt	beroende	av	honungsbin,	har	över	40	procent	av	landets	bisamhällen	dött	per	år	de	senaste	
åren.	Det	har	gått	så	långt	att	USA	måste	importera	friska	bisamhällen	då	de	inhemska	inte	längre	räcker	till.

Så	sent	som	den	22	mars	i	år	listades	för	första	gången	ett	vildbi på	listan	över	utrotningshotade	arter	i	USA,	
humlan	Bombus affinis som	nästan	helt	slagits	ut	i	hela	landet.	Liknande	exempel	finns	i	andra	delar	av	världen.

Läget	har	blivit	så	allvarligt	att	det	nu	forskas	på	robotbin	som	
forskare	hoppas	kunna	ersätta	bina	med	i	framtiden	om	de	
inte	kan	räddas	eller	återinföras	i	ett	jordbruk	som	kräver	
pollineringstjänster.	Detta	är	en	ohållbar	lösning.
En	ekonomiskt	och	biologiskt	säkrare	metod	är	att	återställa	en	
bättre	livsmiljö	för	både	vilda	bin	och	honungsbin.	Till	att	börja	
med	kan	stadsmiljön	bli	en	tillflykt.	Faktum	är	att	bin	kan	trivas	
utmärkt	i	städerna,	där	det	finns	blommande	växter	under	hela	
sommarhalvåret. Ibland	kan	det	till	och	med	finnas	mer	föda	
för	bina	under	längre	tid	i	staden	än	på	landsbygden,	där	
monokulturer	på	vissa	håll	ersatt	de	naturliga	habitaten.

Både	i	staden	och	på	landet	drabbas	bina	hårt	av	gifter	som	människan	sprider.	Forskning	visar	att	flera	olika	
bekämpningsmedel,	framför	allt	de	så	kallade	neonikotinoiderna och	även	glyfosat,	kan	skada	deras	
navigeringsförmåga.	Denna	förmåga	att	orientera	sig	i	landskapet	kring	kupan	eller	boet	är	avgörande	för	binas	
liv	och	försörjning.	De	hämtar	inte	bara	hem	mat	i	form	av	nektar	och	pollen,	utan	även	vatten	till	ynglet	och	
kittämnen	till	tätning	och	desinficering	av	bostaden.
Tre	olika	neonikotinoider förbjöds	2013	i EU	för	betning	av	jordbruksgrödor	som	är	attraktiva	för	bin.	
Trädgårdsaffärer,webbutiker ochflera stora	affärskedjor	säljer	dock	fortfarande	varianter	av	Myrr,	Swirr,	
Provado,	Maxforce,	Substral insektsmedel	och	Calypso	som	innehåller	neonikotinoiderna imidakloprid,	
acetamiprid och	tiakloprid.	Dessa	används	i stor	mängd	i	svenska	villaträdgårdar.
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Inom	jordbruket	sprids	fortfarande	en	rad	neonikotinoidpreparat,	även	i	blommande	grödor.	I	
Kemikalieinspektionens	bekämpningsmedelsregister	redovisas	vilka	preparat	som	är	godkända,	vilket	
aktivt	ämne	de	innehåller	och	vilket	syfte	de	har.	Men	den	23	mars	blev	det	känt	att	EU	arbetar	med	
ett	nytt	förslag	om	ett	generellt	förbud	mot	dessa	ämnen.
Inte	bara	insektsmedel	är	farliga	för	bin.	Roundup	är	ett	vanligt	ogräsmedel	och	det	innehåller	(i	likhet	
med	Rambo,	Resolva och	Glyfonova)	glyfosat som	visats	påverka	binas	förmåga	att	hitta	hem.
Senare	års	framsteg	i	den	ekologiska	odlingen	innebär	att	den	globalt	sett	kan	ge	större	skördar	än	det	
konventionella	jordbruket.
Undersökningar	av	skånska	vattendrag	vid	länsstyrelsernas	miljöövervakning	2015	har	visat	att	det	
finns	en	rad	olika	bekämpningsmedel	i	vattnet.	Glyfosat (Roundup)	och	dess	nedbrytningsprodukter	
hittades	i	stort	sett	i alla	proverna,	och	neonikotinoiderna imidakloprid och	tiakloprid i	30–35	procent	
av	dem.

Vilken	effekt	denna	mix	av	kemikalier har	på	människokroppen,	pollinerare	och	andra	livsformer	vet	
vi	ännu	inte.	Det	är	därför	av	största	vikt	att	tillämpa	försiktighetsprincipen	i	fråga	om	kemiska	medel.	
Alternativ	finns	redan	i	form	av	ekologisk	odling	samt	nya	och	gamla	metoder	för	biologisk	bekämp-
ning	av	skadegörare	och	sjukdomar.	Delvis	är	det	en	fråga	om	kunskap	att	skapa	fungerande	
ekosystem,	vilket	kan	göra	gifterna	överflödiga.	
En	FN-rapport	fastslog	i	januari	i	år	att	bekämpningsmedlen	inte	är	rätt	väg	att	gå.	De	har	allvarliga	
konsekvenser	för	hälsa,	samhälle,	miljö	och	biologisk	mångfald.	Rapporten	konstaterar	att	dessa	
kemikalier	hotar	livsmedelsförsörjningen	på	längre	sikt,	eftersom	den	är	beroende	av	en	mångfald	av	
bin	och	andra	pollinatörer.
Senare	års	framsteg	i	den	ekologiska	odlingen	innebär	att	den	globalt	sett	kan	ge	större	skördar	än	det	
konventionella	jordbruket.	Samtidigt	kan	vi	konstatera	att	gift- och	konstgödselfri	odling	har	försörjt	
mänskligheten	i	många	tusen	år,	medan	icke	ekologiska	odlingsmetoder	har	tillämpats	i	stor	skala	i	
mindre	än	hundra	år.	Är	bidöden i Kina	och	USA	ett	tecken	på	att	dessa	metoder	inte	fungerar	i	
längden?

Att	kemikalieindustrin	med	Monsanto	och	Bayer	i	spetsen	lobbar	hårt	för	att	få	sälja	sina	produkter	
är	förståeligt.	De	förlorar	stora	inkomster	när	dessa	medel	förbjuds.	Men	inte	kan	vi	låta	både	bina	
och	människans	framtida	försörjning	hotas	av	
sådan	kortsiktig	och	egennyttig	hänsyn?	Det	är	
även	viktigt	att	arbeta	för	att	liknande	regleringar	
nförs i	hela	världen	för	att	inte	marknadsföringen	
och	försäljningen	av	dessa	biocider	ska	intensifieras	
andra	länder	i	stället.
Vi	behöver	bina	mer	än	de	behöver	oss.	En	viktig	
faktor	är	att	minska	halterna	av	bekämpningsmedel	
i	miljön,	både	för	binas,	för	mänsklighetens	och	för	
ekonomins	skull!
Källa:	SvD,	19	april	2017 10



Coops	Ekoeffekt	på	danska:	5	familjer	
minskade	bekämpningsmedelshalten	med	
ekokost

Du	kanske	kommer	ihåg	Coops	test,	Ekoeffekten,	där	
man	lät	en	familj	gå	över	till	ekologisk	kost	under	en	
period	för	att	sedan	mäta	halterna	av	bekämpnings-
medel	i	urinen	och	jämfört	dem	med	halterna	innan	
testet.	Ekoeffekten	blev	en	stor	viral	succé	och	har	haft		
mer	än	49	miljoner	visningar	på	Youtube	och	översatts	
till	sex	språk.	

Ett	liknande	test	har	nu	gjort	i	Danmark,	av	
motsvarande	danska	Naturskyddsföreningen.	Fem	
familjer,	som	i	huvudsak	åt	konventionella	livsmedel	
innan	testet,	deltog.	Efter	14	dagars	konsumtion	av	
enbart	ekologiska	livsmedel	visade	nya	urinprover	att	
andelen	tester	med	bekämpningsmedelsrester	minskat	
från	51	(innan	testet)	till	23	procent.	Koncentrationen	
av	bekämpningsmedel	hade	också	reducerats	betydligt,	
enligt	analysföretaget	som	analyserat	proverna.

Det	är	särskilt	glyfosat (återfinns	ibland	annat	Round	
Up)	och	 insektsgiftet	chlorpyrifos som	man	hittar	höga	
halter	av	hos	testpersonerna.	Chlorpyrifos är	inte	
godkänt	för	användning	i	Danmark,	men	återfinns	i	
importerad	frukt	och	grönsaker.

- De	ämnen	som	man	hittade	i	testerna	har	en	negativ	
inverkan	på	hälsan.	Det	är	förebyggande	för	
hälsotillståndet	att	välja	livsmedel	som	inte	besprutats.	
En	hög	nivå	av	bekämpningsmedel	i	kroppen	ger	en	
större	riskfaktor	att	bli	sjuk,	eller	att	ett	foster	skadas,	
säger	Lisbeth	E.	Knudsen,	professor	i	folkhälsovetenskap	
på	Köpenhamns	Universitet.

-Att	lägga	om	sin	kost		till	100	procent	ekologiskt	kan	
vara	svårt.	Men	undersökningen	visar	att	om	man	bara	
byter	ut	de	10	vanligaste	livsmedlen	som	danskarna	
köper,	till	exempel	spannmålsprodukter,	äpplen	och	
vindruvor,	så	reducerar	man	förekomsten	av	
bekämpningsmedel	med	75	procent	i	urinen,	säger	
Susanne	Nørmark.
Källa:	Ekoweb,	11	maj	2017
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Samband	mellan	hög	konsumtion	av	ekologiska	
livsmedel	och	lägre	risk	för	övervikt	och	fetma

Forskare	har	hittat	ett	samband	mellan	en	hög	
konsumtion	av	ekologiska	livsmedel	och	lägre	risk	
för	övervikt	och	fetma	över	tid.	

Sambandet	var	starkast	hos	dem	som	följer	de	
generella	kostråden.

I	en	ny	fransk	studie	med	62	000	vuxna	deltagare	
undersökte	forskare	ett	eventuellt	samband	
mellan	att	konsumera	ekologisk	eller	konventionell	
mat	och	viktutvecklingen	över	tid.	Studien	visar	att	
konsumtion	av	ekologisk	mat	är	förenad	med	en	
lägre	viktuppgång	och	en	lägre	risk	för	att	utveckla	
övervikt	eller	fetma.

Bland	de	40	000	deltagarna	som	inte	var	
överviktiga	i	början	av	studien	var	ungefär	3	300	
överviktiga	i	slutet,	men	den	gruppen	med	starkast	
preferens	för	ekologisk	mat	hade	en	23	procent	
lägre	risk	att	utveckla	övervikt	än	den	gruppen	
med	minst	preferens	för	ekologisk	mat.
Källa:	SLU,	4	april	2017

Foto: iStockphoto



12

FN-EXPERTER:
BEKÄMPNINGSMEDEL	EN	FARA	FÖR	
MÄNSKLIGA	RÄTTIGHETER

Bekämpningsmedel	är	hot	mot	de	mänskliga	
rättigheterna	och	har	allvarliga	konsekvenser	
för	hälsa,	samhällen	och	miljö,	konstaterar	FN:s	
specialrapportör	för	rätten	till	mat,	Hilal Elver,	
och	specialrapportören	för	giftiga	ämnen,	
Baskut Tuncak under	FN:s	människorättsråds	
34:s	session.

Enligt	experterna	kan	kronisk	exponering	länkas	
till	cancer,	alzheimer	och	parkinson samt	
hormonella	störningar,	utvecklingsstörningar	
och	sterilitet.	Forskning	visar	även	att	
bekämpningsmedel	orsakat	närmare	200	000	
akuta	förgiftningsdödsfall	årligen.	Jordbrukare	
och	jordbruksanställda,	samhällen	som	lever	
nära	odlingar,	ursprungsbefolkningar,	gravida	
kvinnor	och	barn	är	speciellt	utsatta	och	kräver	
starkare	skydd.	

Experterna	poängterar	att	stater	har	en	
skyldighet	att	skydda	barns	rättigheter	och	
skydda	dem	från	skadliga	bekämpningsmedel.	
Trots	detta	skadas	och	dödas	ett	stort	antal	
barn	av	mat	som	innehåller	
bekämpningsmedel.	Barn	som	utsätts	från	
tidiga	år	löper	även	större	risk	att	utveckla	

sjukdomar	och	handikapp,	och	barn	som	
arbetar	inom	näringskedjan	är	speciellt	utsatta.

Dessutom	har	bekämpningsmedlen	negativa	
konsekvenser	för	miljön	och	vår	egen	
matproduktion.	De	kan	förvaras	i	naturen	i	
årtionden,	förorena	jord	och	vattenkällor	vilket	i	
sin	tur	skadar	den	biologiska	mångfalden	– som	
t.ex.	kollapsade	bisamfund.	Bin	pollinerar	71	%	
av	alla	grödor,	och	deras	ökande	försvinnande	
tillsammans	med	ekologisk	förstörelse	bådar	
inte	gott	för	våra	livsmedelssystem.

Det	finns	alternativ,	betonar	rapportörerna.	
Framsteg	har	setts	inom	agroekologi	som	
ersätter	kemikalier	med	biologi,	och	skördar	kan	
enligt	inriktningen	vara	tillräckliga	för	att	föda	
hela	världsbefolkningen	utan	att	undergräva	
kommande	generationers	rätt	till	mat	och	hälsa.

Ett	av	problemen	är	de	olika	standardsystemen	
inom	produktion,	användning	och	skydd	mot	
farliga	bekämpningsmedel.	De	olika	systemen	
skapar	dubbla	standarder	och	konsekvensen	är	
allvarlig	för	de	mänskliga	rättigheterna.	FN-
experterna	uppmanar	till	ett	globalt	avtal	för	att	
reglera	användning	och	produktion	av	
bekämpningsmedel	och	överbrygga	klyftan	i	
ramverket	för	människorättsskydd.

”Det	är	dags	att	kullkasta	myten	om	att	
bekämpningsmedel	är	nödvändiga	för	att	
producera	tillräckligt	med	mat	för	världens	
befolkning”,	sade	experterna.	”Vi	måste	ta	
steget	mot	en	global	process	för	att	säkra	
tryggare	och	hälsosammare	mat	och	jordbruk
Källa:	FNs	regionala	informationskontor	för	
Västeuropa,	10	mars	2017

Forskning



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:

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?	
Enstaka	ex	50	kr	vikta	i	kuvert,	60	kr	i	rulle,	70	kr	2	ex	vikta	i	kuvert	
eller	80	kr	i	rulle,	ink	moms	och	frakt.	Fler	än	2	ex	begär	offert.

Beställ	från	vår	hemsida:	http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/

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!

Kurser	och	priser	2017
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