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Många stolta vinnarer på EKOMATSLIGAN 2018
Årets Ekomatsliga genomfördes under festliga former på Bryggarsalen i 
Stockholm. Vår miljöminister, Karolina Skog, delade ut 41 diplom till 
kommuner, landsting och regioner som nått  minst 33 % ekologiskt 
under 2017. 
Vann gjorde Vellinge för fjärde året i rad.  På andra plats kom Lund, och 
på delad tredje Malmö och Örebro. Region Kronoberg vann region och 
landstingsligan. Lund  och Vellinge vann Svekomatspriset och Örebro 
kommun vann Ekobrödsraketen.



Ekomatcentrums nya styrelse 
Ordförande: Mimi Dekker, Ekomatcentrum
Sekreterare: Birgitta Mårtensson-Asterland, Eslövs 
kommun
Kassör: Eva Fröman, Ekomatcentrum
Övriga ledmöter: Cecilia Lenbäck, KRAV, Ulrika 
Brydling, Bovetekorn och Helena Wistrand, Moreganic
Adjungerad till styrelsen: Carin Enfors, Vattenresurs
Valberedning: Håkan Holmgren, Bergendal, Kristina 
Sjöholm, VG-regionen samtCharlotte Bladh André, 
Organic Sweden
Revisorer: Ellinor Eke, U&W samt Ellinor Moberg, 
Kreativa Recept

En närmare presentation av våra nya 
styrelseledamöter kommer i nästa nyhetsbrev i 
augusti.
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ÅRSMÖTE 29 maj

Ekomatcentrum höll årsmöte på Rosenhill, 
Ekerö. Efter mötet åt vi goda ekologiska 
smörgåsar och smarriga bakverk från 
gårdens café. 
Lars Sillén, gårdens ägare, guidade oss runt 
bland odlingar, musteri, handbyggda lerhus 
samt det kanske mest spännande, gårdens 
nybyggda trädkoja högt upp bland 
talltopparna.

Solen steker över Sverige och vi är många som 
njuter av värmen. Men nu till midsommar passar 
det bra med lite regndanser runt stången. Det 
varma vädret och den enorma torka som uppstått 
är inte nådigt för landets bönder. Vi håller 
tummarna och hoppas på tillräckligt med regn! 
I höst är det val igen, och det börjar bli dags att 
fundera på vilket parti som ligger i linje med ens 
personliga åsikter. I Naturskyddsföreningens 
granskning av riksdagspartierna kan vi glatt 
konstatera att så gott som samtliga partier vill 
främja ekologiskt jordbruk. Vi hoppas så klart att 
alla partier ska inse att ekologiskt jordbruk är den 
rätta vägen att gå. Inte minst efter att LRF låtit 
utföra en ekonomisk analys ¨Sverige som 
ekoland¨, som visar att det optimala för Sverige, 
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, är att ha 50 
% ekologisk produktion. Läs rapporten och sprid 
den vidare! 
https://www.lrf.se/sok/?query=sverige+som+ekola
nd
Hoppas ni alla får en fin midsommar och en härlig 
sommarsemester!

Sommarhälsningar  
Mimi & Eva

Åtgärdsplan för att öka produktion, 
konsumtion och export av ekologiska 
livsmedel
Ekomatcentrum har varit delaktig i att ta fram en 
åtgärdsplan för att bl.a öka konsumtionen av 
ekologiska mat. 
Bakgrunden är att Riksdagen enats kring en 
livsmedelstrategi där ekologisk mat har fått en 
viktig plats. 
Regeringen har satt ett inriktningsmål för 
offentliga ekokonsumtionen. Målet är att 
andelen ekologiskt ska vara 60 % till 2030 i 
offentlig sektor. 
Rapporten kan du ladda ned här: 
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.
6412fcaf162e485c3c1b4ecf/1524546625771/ra
18_16.pdf

https://www.lrf.se/sok/?query=sverige+som+ekoland
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.6412fcaf162e485c3c1b4ecf/1524546625771/ra18_16.pdf
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Ekomatsligan 2018
Vid årets Ekomatsliga deltog ca 140 personer från 41 olika kommuner, landsting och regioner. 
Förutom ett antal intressanta föreläsningar på förmiddagen var givetvis diplomutdelningen dagens 
höjdpunkt.
Miljöminister Karolina Skog delade ut diplom till alla som kommit upp i minst 33 % ekologiska inköp. 
Region Kronoberg tog hem segern i region/landstingsligan och Vellinge kommun vann över alla 
kommuner. I samarbete med Polarbröd delades Ekobrödpriset ut. Vinnarna var Vellinge kommun, för 
högst andel, och Örebro kommun för störst ökning.
Ekologiska lantbrukarna delade ut ett diplom till högst andel svenska ekologiska livsmedel. Lunds 
kommun och Vellinge kommun kom på delad förstaplats.

Region Kronoberg Vellinge kommun

Vellinge kommunLunds kommun

Vellinge kommun Örebro kommun

Ekobröds-
priset

Svekomats-
priset

Ekomatsligans 
vinnare 
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Nytt rekord, 36 % ekologiskt i offentlig sektor
Offentlig sektor är bäst i norden, till och med i världen, när det gäller ekologiska livsmedelsinköp. 
Och trots att offentlig sektor inte har en så stor andel av totala livsmedelsinköp i Sverige är delen av 
ekologiska inköp mycket hög. Hela 20 % av de ekologiska inköpen konsumeras inom offentlig sektor. 
Genomsnittet för offentlig sektor fortsätter att stiga och nådde under 2017 upp till hela 36 %.

Ladda ner Ekomatcentrums marknadsrapport på www.ekomatcentrum.se för mer information. I 
rapporten finns även rankinglistorna över kommuner, landsting och regioner.
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Saltå och Pyramidbageriet startar samarbete
De båda företagen gör knäckebröd tillsammans – sparkar igång samarbetet med två sorter.

Saltå kvarn i Järna bidrar med ekologiskt fullkornsmjöl 
av råg och dinkel – Pyramidbageriet i Dala-Järna bakar 
och gräddar knäckebrödet i vedeldad ugn.

Så ser det nya samarbetet mellan företagen ut, som till 
en början resulterar i två sorters knäckebröd som säljs 
under Saltå kvarns varumärke.

– Det här är ett samarbete av det slag som vi söker med 
våra leverantörer. Vi har tagit avstamp i gemensamma 
värderingar kring råvaror och med hjälp av det gedigna 
hantverkskunnande som finns på Pyramidbageriet har vi 
fått fram två sorters knäckebröd som lyfter fram vårt 
mjöl på bästa sätt, säger Sara Herza, kategorichef på 
Saltå kvarn.

De båda sorterna – ett rågknäcke och ett dinkelknäcke –
går in hos Coop, Ica och i Saltå kvarns egna butik. 
Källa: Fri köpenskap, 14 maj 2018

http://www.ekomatcentrum.se/
https://f.nordiskemedier.dk/2bjw69brx4arajbb.jpg


Varför är ekologiska grönsaker 
gjorda på danskt kött?
Priserna på slakteriavfall har 
fördubblats sedan 2010 på grund av 
ökad efterfrågan på alltifrån 
kattmat till biodiesel. Men det har 
även fördyrat svenska ekologiska 
frukter och grönsaker, som också 
produceras med hjälp av stora 
mängder slaktrester. Varför?

Varför används slaktavfall för att 
odla svenska ekologiska grönsaker 
och spannmål?
– Man behöver annat att gödsla 
med än mineralgödsel, som inte får 
användas i den ekologiska odlingen. 
Ofta används stallgödsel från djur, 
men många gårdar som odlar 
ekologiska grönsaker har inga egna 
djur och då får man använda 
slakteriavfall. Det är ett 
kretsloppstänkande som är grunden 
för den ekologiska produktionen, 
och där ingår livsmedelsindustrin. 
Just slakteriavfallet har blivit en 
viktig produkt i den ekologiska 
odlingen på grund av att det är 
teknikvänligt och går att använda 
med befintlig maskinpark. När det 
torkas och görs om till pellets blir 
det också relativt koncentrerat och 
är lätt att transportera.
Varifrån kommer slaktresterna?
– En stor del kommer från Norge 
och Danmark och blandas upp med 
svenskt slaktavfall. Det skickas till en 
anläggning i Danmark där det 
hygieniseras, det vill säga renas från 
bakterier och andra skadliga ämnen, 
för att sedan fraktas tillbaka som 
torkat köttmjöl som görs om till 
pellets. Köttmjöl är ett väldigt 
effektivt gödningsmedel och 
innehåller mycket näring som är 
lättillgängligt för växter.

Är det ekologiskt slaktavfall som 
används i den ekologiska odlingen?
– Nej, det är ganska mycket 
konventionellt kött också. Man har 
diskuterat att separera det 
ekologiska men än så länge är inte 
det aktuellt eftersom det är för dyrt 
att ha ett parallellt system med en 
helt ekologisk livsmedelskedja med 
alltifrån förädling till 
avfallshantering. Man är ganska 
pragmatisk där.
Är det inte problematiskt att 
närodlade ekologiska grönsaker 
produceras med icke ekologiskt 
danskt kött?
– Det är så det är, men det ska man 
ju vara transparent med tycker jag. 
Det finns ett beroende mellan den 
ekologiska odlingen och kött-
industrin. Sedan gör det ju generell 
miljönytta att restprodukter 
används.
Borde det inte stå angivet på 
svenska ekologiska frukter och 
grönsaker om de är producerade 
med slaktavfall i alla fall?
– Jo, det kan du ha rätt i, det är ju 
inte schysst att det inte framgår. 
Och det gäller ju även när man 
använder stallgödsel förstås. Men 
vill man frigöra sig ännu mer från 
djurhållningen så måste man hitta 
andra lösningar. Det finns 
alternativt gödsel från 
stärkelseindustrin och 
restprodukter från grönsaks- och 
fruktindustrin som är vegetariska, 
men än så länge är det mindre 
mängder och dyrare.
Vad säger vegetarianer om det 
här?
– Jag vet att diskussionen 
förekommer och att vegetarianer 
och veganer inte är så pigga på att 
djurhållningen ingår i produktionen. 
Men även om jag tycker att vi 

behöver minska vår köttkonsumtion 
så har djuren fortfarande en väldigt 
viktig roll för att kunna utnyttja 
gräsmarker och förädla livsmedel. 
Så min syn på saken är att det skulle 
vara svårt att få en bra hållbarhet 
utan några djur i samspel med 
växtodlingen.
Varför har köttgödsel blivit så 
mycket dyrare?
– Det är ökad efterfrågan på 
slakteriavfall. Men det är också 
mycket transporter inblandade 
eftersom det inte finns anläggningar 
i Sverige för att hygienisera avfallet, 
så det är en bidragande orsak till att 
det är så dyrt.
Källa: ETC, 2 juni 2018
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Miljö och klimat enligt våra politiska partier 

Naturskyddsföreningen har granskat vad riksdagspartierna vill göra inom miljöpolitiken under kommande 
mandatperiod, 2018-2022. Partierna har fått ta ställning till 18 olika förslag om åtgärder. 
Naturskyddsföreningen konstaterar att partierna har höjt sina miljöpolitiska ambitioner jämfört med 2014, 
när en liknande undersökning gjordes.

Två partier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, svarar ja på samtliga förslag medan Liberalerna svarar ja på 
16 av 18 och därmed är det borgerliga parti som är positivt till flest av Naturskyddsföreningens förslag.
Därefter följer Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som båda säger ja till tolv förslag, Centerpartiet 
och Moderaterna som säger ja till tio förslag vardera och sist kommer Sverigedemokraterna som endast 
säger ja till två av de 18 förslagen.
Av de frågor där partierna inte svarat ja har de i de flesta fall valt att svara nej men det finns också en del 
frågor där de är tveksamma och svarar vet ej.
Naturskyddsföreningen konstaterar att 13 av 18 förslag skulle få majoritetsstöd i riksdagen med dagens 
sammansättning, men utifrån den senaste tidens opinionsmätningar skulle några förslag förlora sitt 
majoritetsstöd.

Grafik: Naturskyddsföreningen 

Det enda förslag som samtliga partier i dag ställer sig bakom är det om information om varors 
kemikalieinnehåll, skriver SNF också.
Källa: SVT Nyheter, 2 juni 2018.

Så här lyder de 18 förslagen och svaren från partierna:



Åtgärder i den ekologiska 
äggbranschen har gett goda 
resultat

Enligt de senaste kontrollerna, 
där kontrollmätningar gjorts på 
ägg från 60 gårdar, har halterna 
minskat med 33 procent. 

Enligt Livsmedelsverkets 
kontroller år 2016 låg den 
genomsnittliga dioxinhalten i ett 
ekologiskt ägg då på 1,4 
pikogram/gram fett, vilket är 
långt under gränsvärdet som är
5 pikogram. De senaste 
kontrollmätningarna som 
branschen har gjort under våren 
2018 visar att halterna nu har 
sänkts till ett snitt på 0,9 
pikogram.
– VI har analyserat ägg från 60 
ekologiska äggproducenter, vilket 
är cirka 70 procent av samtliga 
ekologiska äggproducenter i 
landet, och kan konstatera att 
trenden är bruten. Jag är mycket 
glad över att de insatser vi gjort, 
i form av ett nytt foderprogram, 
har givit resultat. Men vi är inte 
nöjda förrän vi är ännu närmare 
de konventionella äggens nivåer, 
säger Axel Lagerfelt, ordförande i 
branschorganisationen Svenska 
Ägg.

Liten del av det totala 
dioxinintaget
De förhöjda uppmätta värdena 
låg långt under gränsvärdet och 
enligt Livsmedelsverket bidrar 
äggkonsumtionen mycket lite  till 
det totala dioxinintaget hos den 
vuxna befolkningen (3-7 procent 
av intaget).

Foderprogram med mindre 
fiskmjöl
Branschens främsta hypotes 
kring de förhöjda halterna har 
varit fodersammansättningen, 
eftersom det är vad som skiljer 
en ekologisk äggproduktion från 
en konventionell äggproduktion. 
I konventionellt hönsfoder 
tillsätts syntetiska aminosyror för 
att hönan ska få tillräckligt bra 
proteinkvalitet för att må bra. I 
ekologiskt hönsfoder ingår 
istället fiskmjöl, eftersom 
regelverket förbjuder de 
syntetiska aminosyrorna. 
Fiskmjöl består av torkad och 
mald fisk som kan innehålla 
miljögifter såsom dioxiner och 
dioxinlika PCB:er.

När branschen fick vetskap om 
de förhöjda halterna vidtogs 
genast åtgärder. I januari 2017 
lanserades ett nytt foderprogram 
för ekologisk äggproduktion, ett 

så kallat fasfoderprogram, där de 
olika faserna innehåller olika 
andel fiskmjöl. Samtidigt som 
andelen fiskmjöl har minskat har 
detta kompenserats genom att 
öka andelen protein från andra 
proteinkällor.

– Genom att ändra 
fodersammansättningen, har 
dioxin halterna sänks. Det tar vi 
som ett bevis för att fiskmjölet är 
orsaken. Men att ställa om 
fodret till hönan är lättare sagt 
än gjort, eftersom det inte finns 
något optimal ersättning till 
fiskmjölet i ekologisk produktion. 
De essentiella aminosyror som 
finns i fiskmjölet är 
livsnödvändiga för hönan och 
svår att hitta i andra råvaror, 
säger Axel Lagerfelt.

Framtida möjliga proteinkällor 
Branschens ambition är att sänka 
halterna dioxiner ytterligare och 
samtidigt se till att hönan mår 
bra. Därför pågår ett arbete i 
samverkan med KRAV för att 
hitta ett nytt foder för framtiden 
som kan ersätta fiskmjölet.

– Här pågår många spännande 
studier, både i Sverige och i 
övriga Europa. Bland annat finns 
försök här på Vreta Kluster, för 
att få fram protein från insekter. 
Likaså finns en spännande 
pilotanläggning för 
musselmjölstillverkning på 
0västkusten, berättar Axel 
Lagerfelt.
Källa: Svenska Ägg, 13 juni 2018
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Störst andel ekologisk 
jordbruksmark i Jämtlands län

Jämtlands län har störst andel 
ekologisk jordbruksmark i landet. 
Hela 37 procent av jordbruksarealen i 
länet är eller håller på att bli 
ekologisk. 

Regeringens mål är att 30 procent av 
jordbruksmarken i Sverige ska vara 
ekologisk år 2030, en siffra som i dag 
är 19 procent, enligt Jordbruksverket.
”Efterfrågan måste öka”
– Det är en liten bit kvar. För att nå 
målet måste efterfrågan på 
ekologiskt öka, både när det gäller 
foder och produkter, säger Åsa 
Lannhard Öberg, projektledare för 
Jordbruksverkets ekouppdrag, till 
Nyhetsbyrån Siren.
Lägst i Blekinge
Blekinge och Skåne har lägst andel 
ekologiska jordbruk i hela landet, 7,9 
respektive 8 procent av 
jordbruksmarken som är ekologisk 
eller under omställning att bli 
ekologisk.
Högst andel har alltså Jämtland, som 
med sina 37 procent redan ligger 
över regeringens mål på 30 procent 
år 2030.
Källa: SVT Nyheter, 12 juni 2018
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DEKORATIVA SÄSONGSGUIDER
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? Dessa två dekorativa guider Frukt & grönt 
samt Fisk & skaldjur kan du beställa från 
Ekomatcentrum. Priser finns på hemsidan där kan ni 
också göra era beställningar.
http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/

Mer grönt på grillen

Kunskap om vegetarisk 
grillning är nyckeln till att få 
fler att välja grönt även när det 
är sommar och grilltider. 
Därför lanserar nu Kung 
Markatta en klimatsmart 
grillskola, fylld med kunskap 
och inspiration. Alla tips och 
recept är framtagna av Malin 
Persson, programledare för 
Trädgårdstider på SVT och 
bloggare på Elle.

Att minska sin köttkonsumtion 
är en av de största 
klimatinsatserna man kan göra 
som privatperson. Och även 
om intresset för vegetarisk 
kost ökar, så väljer många 
fortfarande kött när det är läge 
att ta fram grillen.
”Hoppas många fler blir 

grönare vid grillen”
Alla recept finns 
på kungmarkatta.se/grillskolan
där det även finns möjlighet 
att testa sina gröna färdigheter 
i ett quiz och vinna fina priser.
För mer info: 
https://www.kungmarkatta.se/
grillskolan/#Malin
Källa: Örebroguiden, 10 juni 
2018

http://ekomatcentrum.se/kursmaterial-2/
https://www.kungmarkatta.se/grillskolan/#Malin
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http://ekomatcentrum.se/wp-
content/uploads/2016/10/Ekomatcen
trums-kurser-2018-2.pdf

VI HJÄLPER ER ATT NÅ ERA MÅL 
Klimatsmart och grön växtmat ger hållbara avtryck i stad och land 

KLIMATSMART MATGLÄDJE I OFFENTLIGA RESTAURANGER OCH 
STORHUSHÅLL 
1. Vad är klimatsmart mat? 3,5 tim.
2. Grön mat ger ekonomi i köket, 3,5 tim. 
3. Grön mat som gillas av alla, 3,5 tim 
4. Ekomatsedeln med näringsberäkning, 3,5 tim 
5. Grundläggande näringslära, 3,5 tim 
6. Ursprung spelar roll – välj svekologiskt, 3,5 tim 
7. Livsmedelssvinn, 3,5 tim 
8. Uppföljningsträff, 3,5 tim 

GRÖN MATGLÄDJE I SKOLA OCH FÖRSKOLA.
1. Grön matglädje för vuxna, 1,5 tim 
2. Workshop på temat grön växtmat, 2 tim 
3. Matlagning med grön växtmat, 3,5 tim 
4. Grön matglädje för barn, 1-2 tim 

TEACH THE TEACHER - KURS FÖR BLIVANDE KLIMATPEDAGOGER 
1.    Klimatsmarta matvanor, 3,5 tim 
2.    Workshop 1: Verktyg och pedagogik för klimatpedagoger, 3,5 tim 
3.    Workshop 2: Presentationer och upplägg, 3,5 tim 

FINGERFOOD - DEN SMARTA LUNCHMATEN I FÖRSKOLAN OCH 
SKOLAN 
1. Klimatsmart matval, 3 tim 
2. Grön ekovego ger matglädje med barnens favoriter, 3 tim 

VEGETARISK MATLAGNING MED PROFESIONELLA EKOVEGO-KOCKAR 
1.     Grön mat som gillas av alla, 4 tim 

HÅLLBAR MAT I HEMKUNSKAPEN 
1. Klimatsmart och hållbar mat i hemkunskapsundervisningen, 3,5 tim
2. Klimatsmart matlagning inspiration för lärare, 3,5 tim

BOKA HÖSTENS KURSER
REDAN NU!

MIMI DEKKER

VÅRA KURSLEDARE

EVA FRÖMAN LOTTA BRINCK ULRIKA BRYDLING ERIK MÅNELD

http://ekomatcentrum.se/wp-content/uploads/2016/10/Ekomatcentrums-kurser-2018.pdf
http://ekomatcentrum.se/wp-content/uploads/2016/10/Ekomatcentrums-kurser-2018-2.pdf

