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ökade importen av kött är att restauranger och storhushåll allt oftare väljer
importerat kött av prisskäl (Sveriges Natur 2-2012). Miljöresurs Linnés verksamhet mot privata och offentliga storhushåll är med andra ord högaktuell!

Stämman 2012 genomförd

Den 12 april genomfördes stämman
i den trevliga atmosfären hos
Bremerssons i Kalmar Saluhall. Efter
en god lunch, toppad med överlämning av KRAV-certifikat till restaurangen, fick vi glädjen att lyssna till
ett intressant föredrag av Jordbruksverkets landsbygdsstrateg Christel
Gustafsson. Under titeln ”Bra mat –
hur svårt kan det vara?” gav hon oss
en inblick i just hur svårt det kan vara.
Ett exempel är att mycket av det
svenska jordbrukets utsläpp av
växthusgaser beror på att vi brukar
jorden, till största andelen för foder
till djur, samtidigt som köttkonsumtionen ökar drastiskt. 1990
åt vi 64 kg kött per person, år 2010
var siffran 84 kg. Trots konsumtionsökningen av kött i vårt land så minskar den inhemska köttproduktionen,
till den gräns att vi nu får svårt att
klara de miljömål där betesdjur spelar huvudrollen. Nya uppgifter från
SCB och Jordbruksverket visar också
att en stor del av förklaringen till den
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En representant för just de privata
storhushållen fanns med på vår årsstämma: Per Bengtsson från PM & Vänner i Växjö. Han berättade med stort engagemang för oss om ”Framtidens matlagning”, och hur resan i deras företag
gått från mage via hjärta till hjärna när
det gäller mat och restauranger, och hur
tankarna kring miljö och närproducerade
livsmedel följt denna resa.
På stämman hade vi glädjen att hälsa
flera nya styrelsemedlemmar välkomna:
Se hela listan på vår hemsida!

Första styrelsemötet
Den 25 maj genomfördes verksamhetsårets första styrelsemöte. Det beslutades att ordförande Lars Olsson, Ida
Andreasson och Sven Sunesson skall
utgöra föreningens arbetsutskott.

Projekt 2012
Unga Ekokockar är även detta år ”det
stora projektet”. Alla regionfinaler har
genomförts med framgångsrikt resultat.
Nästa steg är evenemang i samband
med Almedalsveckan, och senare
stundar finalen under MAT2012. Under
Almedalsveckan har vi fått det fantastiska uppdraget att var mingelmatlagare
på veckans stor miljöfest - torsdagskvällen när Miljöaktuellt har sin årliga
politikergrillning med 3-400 gäster.
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Vi driver också Miljösmarta kökskurser vidare, och har redan genomfört/
bokat ett ansenligt antal kurser under
2012 i år med stora insatser i Göteborg och Kristianstad. Det finns utrymme för fler bokningar – känner ni
till ett behov inom skola/vård/omsorg
så kontakta oss!
Medialt har ett annat delprojekt i
Miljösmart – Ekobacken – blivit uppmärksammat. Det innebär att vi i Växjö
kommun (flera kommuner tackade nej)
öppnar upp för ekologisk odling för skolelever, föräldragrupper, restauranger,
ledningsgrupper m.fl.
Ett nytt projekt ”Ekoligan – benchmarking för mer eko i privata restauranger”, har just påbörjats. Målet är att
långsiktigt utmana den privata
restaurangbranschen att öka användning av ekologiska råvaror.
Minskad köttkonsumtion i offentliga
kök är ett projekt där vegetarisk mat
sätts på kartan under hösten 2012-våren 2013. Uppdraget är att visa på vägar för att nå målet ”Minskad klimatpåverkan”. Det finns möjlighet att boka
kurser ända fram till 10 mars 2013!
Detta projekt finansieras delvis med
medel från Naturvårdsverket - en ny
bidragsgivare för oss.
Regionalt fokuserar vi på Ekokulinarisk kommun – Älmhult i samverkan
med Klimatkommissionen Kronoberg.
Syftet är att undersöka förutsättningarna för Älmhults kommun att minska
miljöpåverkan vad avser konsumtionen av livsmedel, samt komplettera
handlingsplanen för Klimatkommissionen Kronoberg med ett avsnitt
om livsmedel.

Ny verksamhetsledare

Vid tangenterna sitter nu Miljöresurs
Linnés nya verksamhetsledare Maria
Unell. Det är med stor glädje jag antar
utmaningen att arbeta för det jag finner vara det viktigaste som finns – vår
planets framtid. Jag har fått förmånen
att komma in i en verksamhet som just
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nu går mycket bra, och jag hoppas
kunna få den trenden att fortsätta under många år framöver. Jag gläder mig
åt att få arbeta med mycket kompetenta, trevliga och kunniga personer i
kansli och styrelse, och är tacksam för
det förtroende ni givit mig. Tveka inte
att ta kontakt med mig om det är något ni vill diskutera eller undrar över!

MAT2012

Det stora mateventet MAT2012 genomförs 13-15 sept i Växjö. Succén
från i fjol borgar för en ännu större satsning i år.
Vi inleder med en heldags kommunal
kökskurs 13 september med vårt vinnarkoncept med vegetariskt, ekologiskt, årstidsanpassat och helst närproducerat. Notera att våra medlemmar har vardera två gratisplatser! Se
kalendariet på vår hemsida!
Vårt andra bidrag kallar vi ”Grön matrevolution” med målgrupp politiker,
upphandlare och andra matintresserade
i privat och offentlig sektor. En av initiativtagarna till bildandet av Miljöresurs
Linné en gång i tiden, Stefan Edman
återvänder till Linnés hembygder för att
skåda i kristallkulan. Vi återkommer
med inbjudan efter sommaren.
Avslutningsvis önskar vi samtliga
medlemmar en härlig sommar och ber
er reservera den 13-15 september för
MAT2012 i Växjö, vi ses där!
Maria Unell
Verksamhetsledare
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