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På Solmarka Gårdsbageri tror vi inte att det 
finns några genvägar till riktig mat 
eller riktigt gott bröd, därför mal vi vårt mjöl 
på stenkvarn, bakar med surdeg och jobbar 
gärna med äldre spannmålssorter som Emmer, 
Dinkel eller Ölandsvete.
Vi väljer våra råvaror med omsorg och 
behandlar dom med varsam hand. Att baka är 
en passion och ett hantverk för oss på 
Solmarka Gårdsbageri.
Som medlem i Ekomatcentrum når vårt 
budskap ut till skolor, förskolor och andra 
institutioner som har samma stora intresse för 
bra mat.

Ann-Marie Hultberg
www.solmarkabageri.se
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PLASTPÅSAR, 
Hur dåliga är dem?



Efter en härlig sommar har skolorna sparkat igång 
igen och vi närmar oss hösten med stormsteg. 
Stora delar av Sverige har haft lite regn i sommar 
och marken är snustorr på sina ställen. För första 
gången på länge, skulle jag tro att många faktiskt 
ser fram emot en regnig höst.  

Något annat vi kan se fram emot är Lilla 
Ekomatsligan på NOFF i Malmö, 15-16 november, 
då vi diplomerar duktiga skol- och förskolekök. Vi 
har nu öppnat upp för anmälningar.  Mer 
information finns på sid 3.

I förra numret presenterade vi våra nya 
styrelsemedlemmar. Vet du någon som skulle 
passa in i vår styrelse i framtiden? Du själv, en 
kollega eller någon annan som du känner till? Vi 
behöver alltid nytt tillskott i styrelsen! Kontakta 
oss så berättar vi mer. 

Sverige bedöms ofta ligga i framkant när det 
gäller miljöarbetet. Men nu tar Costa Rica över 
stafettpinnen, i alla fall när det gäller 
användandet av plastförpackningar. Plasten är en 
stor utmaning, framförallt plastrester i haven. Om 
3,5 år kommer ett stort antal plastförpackningar 
att vara förbjudna i landet. Även i Sverige har 
reglerna kring plastpåsar skärpts. 
Förpackningsindustrin har en stor utmaning 
framför sig, och hoppas på flera nya hållbara 
förpackningsmaterial.

Mimi och Eva
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Föreningen

Medlemskap 2017
Antalet medlemmar bland kommuner, landsting, företag och föreningar fortsätter att växa. Vi har 
nu 35 kommuner och landsting som medlemmar. Dessutom har vi närmare 100  förskolor och skolor 
samt 22 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! 

Nya medlemmar i juli/augusti :
Acsin AB

SKÖRDETIDER

http://oas.tidningsnatet.se/5c/eskilstunakuriren/artikel/1161746145/Position1/default/empty.gif/47497371625649752b6c45414348666f?x


Nu går det att anmäla sig till årets Lilla Ekomatsliga. 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 värdet. 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 svenska ekologiska livsmedel. 

Mässan pågår den 15-16 november, Lilla Ekomatsligans event är den 16 november mellan kl 14:00 
och 16:00. Ett mer detaljerat program kommer senare i höst.
Vi hoppas få se er i Malmö! 

Länk för anmälan till Lilla Ekomatsligan:
https://sv.surveymonkey.com/r/LillaEkomatsligan2017

Lilla Ekomatsligan 2017
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ANNIKA UNT VANN PRIS I 
EMBLA FOOD AWARDS

Sverige hade hela sju finalister 
i tävlingen i olika kategorier. 
Annika Unt vann i kategorin 
"Nordisk mat till många”. 

– Fantastiskt erkännande för 
vår skolmat och alla som 
jobbar med den! säger Annika 
Unt om priset.
– Att laga mat till barn är nog 
världens viktigaste yrke. Alla 
har rätt till bra mat, det gäller 
även våra äldre, säger 
vinnaren Annika Unt, som till 
vardags är måltidsstrateg för 
maten inom Lunds kommun. 

Bakom priset står LRF och 
övriga nordiska 
lantbruksorganisationer.

STORT grattis Annika!!

ALLT MER EKOLOGISKT 
ODLING I SVERIGE
Jordbruksverkets skördestatistik 
presenterades i början av juli. Av 
totala skörden utgör ekologisk 
odling en liten andel, men 
andelen har ökat sedan 2015. 
Framför allt på grund av ökad 
odlingsareal.

Havre ökade mest
Drygt 10 procent av 
spannmålsarealen odlades 
ekologiskt under 2016. Den 
totala spannmålsskörden 2016 
från ekologiskt odlade arealer är 
30 procent större än fem-
årsgenomsnittet och den största 
som redovisats. Havre svarar för 
merparten av ökningen, både 
genom en rekordstor areal och 
en hög skörd per hektar på riks-
nivå.
Källa: SLU, 24 augusti 2017

LIVSMEDELSSTRATEGIN

Precis innan sommaren antog 
regeringen en ny 
livsmedelsstrategi. I den görs 
bedömningen att 
produktionen, offentlig 
konsumtion och exporten av 
ekologiska livsmedel bör öka.
Målsättningen i strategin är att 
30 procent av den svenska 
jordbruksmarken ska vara 
ekologisk år 2030. Idag är den  
18 procent. 

När det gäller den offentliga 
livsmedelskonsumtionen är 

målet att ekologiska produkter 
stå utgöra  60 procent av den 
offentliga livsmedels-
konsumtionen år 2030.

Jordbruksverket fick samtidigt i 
uppdrag att utarbeta en 
åtgärdsplan och etappmål.
För det uppdraget har 
regeringen avsatt 12 miljoner 
kronor under perioden 2017 –
2019.

Källa: Dagens Nyheter, 4 juli 
2017
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COSTA RICA BLIR DET FÖRSTA LANDET ATT 
FÖRBJUDA PLASTFÖRPACKNINGAR

Costa Rica förbjuder engångsförpackningar av 
plast. Förbudet som bland annat innefattar 
förpackningar, flaskor och bestick tillverkade av 
plast kommer att gälla från och med 2021. Under 
de senaste decennierna har Costa Rica tagit flera 
viktiga hållbarhetsinitiativ och satsat stort på eko-
turism. Man har också återplanterat skog, något 
som gjort att skogsområdena ökat från 26 
procent av landet s areal 1984 till 52 procent 
2017.
Källa: Lina Rosengren, Aktuell Hållbarhet, 25 aug 2017 

ÅTERANVÄNDNING AV PLASTBÄRKASSAR

Nu ska användningen av plastbärkassar 
minska. Från och med den 1 juni  gäller en 
ny EU-förordning som innebär att alla som 
säljer eller ger bort plastkassar ska 
informera om hur plastkassar påverkar 
miljön, fördelarna med färre kassar och hur 
vi kan minska antalet kassar.

Idag använder varje person i EU ungefär 200 
plastkassar per person och år. Målet med 
den nya lagen är att den siffran ska sjunka 
till 40 st/år, till år 2025.

Varför måste användandet av plastkassar 
minska?
• Det kan ta upp till 400 år för naturen att 

bryta ner en plastbärkasse.
• Många fåglar och däggdjur skadas efter 

att ha fastnat i plast eller ätit plast i 
haven.

• Att tillverka plastbärkassar är 
energikrävande och påverkar klimatet 
negativt.

• Plastbärkassar är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridningen 
av mikroplaster i naturen.

Vad innebär den nya lagen för 
konsumenten?
Konsumentföreningen Stockholm tipsar:
Skaffa en hopvikbar kasse i återvunnen 
polyester - att ha i väskan.
Återvinn dina kassar så mycket du kan -
oavsett material.
Se till att alla dina kassar går till återvinning.
Vill du veta mer om detta: 
http://www.kfstockholm.se/i-
fokus/miljo/vilken-barkasse-ar-minst-dalig-
for-miljon/

Källa: Konsumentföreningen Stockholm, 1 
juni 2017

Dagens Nyheter har sammanställt en lista över hur lång 
tid det tar för naturen att bryta ned olika produkter. 
Informationen har hämtats från bland annat 
Länsstyrelsen i Skåne, Nooa och Centers for Ocean 
Sciences Education Excellence. Beräkningarna är 
ungefärliga.

Toalettpapper 2-4 veckor
Tidning 6 veckor
Bomullsrep 1-5 månader
Äppelskrutt 2 månader
Pappkartong 2 månader
Mjölkkartong 3 månader
Ullstrumpor 1-5 år
Cigarettfimp 1-5 år
Plastpåse 1-20 år
Tuggummi 20-25 år
Plastmugg 50 år
Aluminiumburk 200 år
Engångsblöja 450 år
Pet-flaska 450 år
Fiskelina 600 år

http://www.kfstockholm.se/i-fokus/miljo/vilken-barkasse-ar-minst-dalig-for-miljon/
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FÖRSÄLJNINGEN AV EKOLOGISKA LIVSMEDEL 
ÖKAR REJÄLT.
I år handlar vi eko-livsmedel för drygt 27 miljarder kr 
i Sverige. Enda problemet är att det saknas produkter 
för att möta efterfrågan.

Under första halvåret 2017 ökade försäljningen av 
ekologiska livsmedel i Sverige med 7-8 procent, 
enligt Ekoweb som idag lämnats in rapport över det 
första halvåret.
Försäljningsökningen motsvarar en miljard kronor 
under perioden januari-juni 2017 och försäljningen 
av ekologiska livsmedel svarar idag för 9,3 procent av 
den totala livsmedelskonsumtionen i Sverige.
Ökar den ekologiska försäljningen i samma takt 
andra halvåret kommer svenskarna i år att köpa 
ekologiska livsmedel för lite över 27,4 miljarder kr.
Totalt sett är ökningstakten något lägre i år än 
tidigare men det finns enligt Ekoweb förklaringar till.

När det gäller frukt och grönsaker hålls 
ökningstakten tillbaka av en begränsad tillgång på 
varor.

– Försäljningen av svenskproducerade ekologiska 
livsmedel och råvara går generellt sett bra eller till 
och med mycket bra. Produktionen från de nya 
ekologiska producenter och lantbrukare som har 
tillkommit de sista åren har marknaden svalt, säger 
Cecilia Ryegård som är chefsanalytiker hos Ekoweb.

– Det som svenska ekobönder producerar, det går 
alltså åt. Svenskodlat ekologiskt inom till exempel 
segmentet frukt och grönt är också en bristvara. 
Inom flera områden, framför allt inom 
animalieproduktionen, kan vi också se att svensk 
ekoproduktion kostnadsmässigt mycket väl hävdar 
sig mot importerad vara, konstaterar Cecilia Ryegård.
Ekoförsäljningen i Sverige ökar mest till offentlig 
sektor, restauranger och storkök.

Störst ökning när det gäller ekologiskt visar dock en 
helt annan aktör – nämligen Systembolaget.
Källa: Butikstrender, 29 augusti 2017

NY ÖVERENSKOMMELSE OM EU-EKOMÄRKNING

I slutet av juni kom EU-kommissionen, EU-
parlamentet och ordförandeskapet överens om en 
ny förordning om ekologisk produktion efter över tre 
år långa förhandlingar. Texten är dock inte klar än.
Även om beslutet är taget är inte själva texten i den 
nya förordningen formulerad och godkänd. Det blir 
den först i höst, berättar både Johan Ascard och 
Göran Ekbladh på Jordbruksverket.
Det finns därför fortfarande oklarheter i detaljerna, 
men beslutet att ekologisk odling i växthus måste 
ske i direktkontakt med marken har väckt kritik.

Den nya ekoförordningen kommer att träda i kraft 
den 1 juli 2020

Källa: SLU, 29 augusti 2017.



VAR FJÄRDE KAN TÄNKA SIG ODLAT KÖTT

Bland svenska konsumenter säger 27 procent ja 
till att i framtiden äta kött som tagits fram i 
laboratorium på syntetisk väg.
Det framgår av en undersökning som Sifo har 
gjort på uppdrag av dagligvaruföretaget Coop.
Mer än varannan, 56 procent, svarade att de kan 
tänka sig att äta alger i framtiden medan 19 
procent sade ja till en meny med insekter. En 

fjärdedel av alla tillfrågade, 25 procent, gjorde 
tummen ned för samtliga alternativ.
Måste tänka nytt
– I dag får vi en stor del av vårt protein från mat 
som inte är hållbar i längden. Vi måste tänka nytt 
för att jordens resurser ska räcka, så det är 
glädjande att svenskarna är nyfikna på 
framtidens mat, säger Louise König, 
hållbarhetschef vid Coop, i ett 
pressmeddelande.
Av undersökningen framgår vidare att män i 
något större utsträckning än kvinnor är positiva 
till insekter, alger och odlat kött på matbordet. 
Samma mönster gäller för yngre jämfört med 
äldre.
Störst skillnad i synen på vad svenskarna kan 
tänka sig att äta i framtiden noteras för det 
odlade köttet. Medan 48 procent bland dem 
som är 18-29 år har en positiv syn på kött från 
laboratoriet är det endast 16 procent bland dem 
över 65 år som har samma inställning.
Källa: Land och Lantbruk, 4 augusti 2017
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VEGO JÄMSIDES MED KÖTT
Rikstäckande Hemköpskedjan tar fasta på 
medvinden för vegetarisk mat och börjar 
presentera vego sida vid sida med köttet. 
Hållbarhetschef Åsa Domeij spår att den 
renodlade köttdisken på sikt kan försvinna och 
ersättas av en proteindisk. 

I fjol ökade försäljningen av vegetariska 
produkter i Hemköps Stockholmsbutiker med 
cirka 50 procent. Den vegetariska vinden är här 
för att stanna, anser Åsa Domeij. Det innebär i 
sin tur goda möjligheter att utveckla odlingen 
av baljväxter i Sverige.
Källa: Land och lantbruk, 25 augusti 2017 Vegetariskt och animaliskt ligger sida vid 

sida i Hemköps nya satsning.

Företaget Memphis Meat producerar nötkött, 
kyckling och anka direkt från djurens celler.



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. 
Beställ direkt via vår mejl info@ekomatcentrum.se. 

http://www.ekomatcentrum.se/files/Kurs
erochpriserEkomatcentrum2017.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 2017
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