Droppen
Nyhetsbrev från Miljöresurs Linné Nr 2013:4


Nästa år

Några mestadels glada miljönyheter

Varmt välkomna till invigning av våra nya lokaler
på Smedjegatan 3B i Växjö! Den 11 februari slår vi
upp portarna till ett öppet hus med intressant
seminarium och mingel tillsammans med vår nya
sambo Studieförbundet Vuxenskolan. Mer
information kommer senare. Under 2014 ser vi
fram emot att få träffa er under kökskurser,
temadagar, seminarier, årsstämman 10 april och
inte minst matmässan MAT2014, som går av
stapeln 4-6 september i Växjö. Matkonventet
kommer att utvecklas ytterligare med fler arenor
och ännu fler spännande seminarier och
workshops jämfört med i fjol.

Vi passar på att ingjuta lite hopp och gott mod:

Vi har nyss skickat in flera lovande projektansökningar, det handlar om allt från utbildningar
till värphönskött. Bl.a. finns förhoppningar om en
fortsättning på Ekoligan, ett nationellt nätverk
kring stadsodling och En skola för framtiden.

Kökskurser 2014
Först till kvarn! Loven blir fort fullbokade! Vi
erbjuder t.ex. heldags- och halvdagskurser kring
miljösmart mat och minskad köttkonsumtion –
med eller utan matlagning. Vi håller också i
temadagar, politikerseminarier, gårdsbesök, eller
ger dig ett skräddarsytt utbildningsförslag efter
dina behov. Se vår hemsida.

Årsstämma 10 april – boka in nu!
Vi ses i järnvägsknuten Alvesta i år igen – dit är
det lätt att ta sig för de flesta av våra
medlemmar. Välkomna till Rådmannen Hotel &
Konferens, ett stenkast från stationen. Mer
information kommer!
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Växande fiskbestånd
Ur pressmeddelande från SLU, 13 dec: Många
kommersiellt viktiga fiskbestånd, såsom torsk i
Barents Hav och vid Island, rödspotta och kolja i
Nordsjön–Skagerrak och sill och skarpsill i Östersjön, har fiskats långsiktigt hållbart och i enlighet
med målen satta av beslutsfattarna. Fiskpopulationerna har därmed börjat växa och är nu
i genomsnitt ungefär i nivå med bestånden som
de var 1980. Många bestånd ökar alltså i nuläget
men det finns också exempel på bestånd som är i
dåligt skick. För torsken i Kattegatt, Irländska sjön
och väster om Skottland, liksom för ålen, är läget
fortfarande kritiskt och ICES råd är alltjämt att
fisket på dessa bestånd bör minimeras.
2-gradersmål utan minskad livskvalitet
Mistra Urban Futures i Göteborg har publicerat
en rapport med konkreta aktioner som krävs för
att nå 2-gradersmålet. Kristofer Palmestål på
Miljöförvaltningen i Göteborg medverkar i
rapporten, han säger:
”Det viktigaste resultatet är att visa att det går
att minska utsläppen av växthusgaser ner till
nivåer som kan anses som hållbara, men att detta
kräver stora insatser och att man använder
kraftfulla styrmedel. Det andra viktiga resultatet
är att en sådan omställning inte behöver innebära
några försämringar av vår livskvalitet, vilket
många befarat.”
Chalmersforskaren Jörgen Larsson som också
medverkar i projektet finns citerad på Chalmers
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”Forskningen indikerar att människors livskvalitet
efter en klimatomställning skulle vara ungefär
som i dag. Flygandet är det område där vi kan se
ett visst möjligt ”pris” i livskvalitet för att nå
klimatmålen. Detta gäller främst för de grupper
som flyger mycket, det vill säga höginkomsttagarna. Den enskilt viktigaste åtgärden för att
uppnå radikalt hållbara utsläppsnivåer i vårt
scenario för 2050 är att stabilisera flygandet på
2010 års nivå.”

Tips om en giftfri jul
Miljöresurs Linné höll nyligen en lunchföreläsning
på uppdrag av Växjö kommun. Nedan finns en
lista med några tips för en jul med mindre
kemikalier. Den fungerar lika bra efter jul!
-

Palmoljeproducent med bättre policy
Wilmar International, världens största producent
av palmolja, gick den 5:e december ut med ett
pressmeddelande där bolaget skriver att man
tagit fram en ny policy kring sin palmoljeproduktion.

-

“The policy (…) establishes mechanisms to ensure
that both Wilmar’s own plantations and
companies from which Wilmar sources will only
provide products that are free from links to
deforestation or abuse of human rights and local
communities. It includes measures to protect high
carbon stock and high conservation value
landscapes, and to ensure respect for community
rights and support for development.”

-

Positivt besked anser Greenpeace eftersom nya
oljepalmsplantager i dag är den största orsaken
bakom regnskogsskövlingen i Indonesien.
På tal om palmolja tipsar vi om att undvika varor
med palmolja (benämns ofta veg.fett) om den
inte är ekologisk.

Gott till lutfisken
Ett suveränt och otippat tillbehör till lutfisken!
Obs: Lutfisk görs ofta av långa, en hotad art. Välj
lutfisk gjord av torsk från Barents hav eller
Östersjön eller sej från Island.
6 ansjovisfiléer
4 msk mjukt smör
1 tsk rivet apelsinskal från ekologisk apelsin
Hacka ansjovisen och blanda den med
smör och rivet apelsinskal. Låt smöret
smälta ner på den varma lutfisken.

-

-

-

Ekologisk mat på julbordet
Ät gärna sill och ansjovis, men inte ål!
Mer grönsaker på matbordet!
Fråga efter ekologiska amaryllis, julstjärnor och andra blommor
Lys upp med LED-lampor
Pryd dina ljusstakar och planteringar med
vackert från naturen istället för köpt,
impregnerad s.k. vitmossa (=fönsterlav)
Ge bort upplevelser, hemgjort, second
hand. Spara kvittot så behöver inga gåvor
bli liggande i byrålådorna.
Undvik klappar i plast, särskilt mjukare
plast (innehåller ftalater). Gäller även
plasttryck på tröjor osv.
Har du en smartphone finns Naturskyddsföreningens app Grön Guide bara ett klick
bort, med alla tips du behöver.
WWF har en mer detaljerad Fiskguide i
fickformat som går att skriva ut från deras
hemsida.

Årets julklapp
I år sänder vi vår julklapp i form av 2000 kr till
barnen i katastrofdrabbade Filippinerna, genom
Barnfonden.
Vi vill tacka för gott samarbete och stöd under
2013, och hoppas att ni vill fortsätta stödja vår
verksamhet under 2014.
Till sist önskar vi er alla

God Jul och Gott Nytt År!

Maria, Gösta, Karin & Erik

