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Stämman

Kökskurser 2014

Den 10 april gick årsstämman av stapeln på Hotell
Rådmannen i Alvesta. Under förmiddagen fick vi
lyssna på intressanta föreläsningar av dels Karin
Sunde Persson, forskare från SLU, som pratade
miljöpsykologi och naturens påverkan på vår
hälsa, och Maria Unell som berättade om de
miljögifter vi omger oss med och hur de påverkar
oss. Därefter pratade Erik Måneld om sitt uppskattade arbete med eleverna på Bäckaslövskolan
under 2013 – möten med elever i odlingen, i
utematlagning och i smakövningar.
Vi vill också passa på att välkomna vår nya
styrelse bestående av trogna engagerade
personer och nya friska fläktar. Styrelsens
medlemmar finns på hemsidan. Varmt välkomna!

Först till kvarn! Särskilt höstlovet blir snabbt
uppbokat! Vi erbjuder både fler-, hel- och
halvdagskurser kring miljösmart mat – både
praktik och teori, eller enbart något av de två. Vi
skräddarsyr gärna ett innehåll som passar just er.
Kanske är det just vegetarisk mat för storhushåll
som ni behöver mer inspiration och kunskap
kring, eller mer motivation till att öka andelen
grönt på tallriken och diskutera köttets miljöpåverkan på gott och ont.
Vi håller också i temadagar, politikerseminarier
eller studiebesök på gårdar. Se vår hemsida eller
kontakta info@miljoresurslinne.se

Mat2014 den 4-6 september i Växjö
Missa inte möjligheten till kostnadsfri kompetensutveckling, botanisera fritt bland ett stort
utbud av seminarier i dagarna tre! Se
www.mat2014.se för utbud. Under matmässan
pågår naturligtvis även den rafflande riksfinalen
av Unga Ekokockar. För mer information om
finalister m.m. se www.ungaekokockar.se

Monterplats i Konserthuset?
En nyhet för i år är att seminarier och riksfinal
under MAT2014 pågår i Konserthuset, som blir en
myllrande mötesplats för näringsliv, myndigheter
och privatpersoner. Vill du vara väl synlig och öka
chansen för fler goda möten ska du hyra en
monterplats i Konserthusets foajé. För mer
information, maila gosta@miljoresurslinne.se.

Gilla oss på Facebook!
Så får du fortlöpande information och intressanta
miljönyheter.
Miljöresurs Linné
Smedjegatan 3B
352 46 Växjö
www.miljoresurslinne.se
Tel: 0470 - 400 73

Årets verksamhet
Under våren har vi haft förmånen att få arbeta
med många kockar och sprida kunskap,
engagemang och inspiration om miljösmart mat.
Vi har exempelvis arbetat med mottagningskök och hur de efter sina förutsättningar kan
arbeta med den goda maten – god i både smak
och gärning.
Vi har också arbetat vidare med stadsodling,
både som deltagare i nätverket Stadsbruk (SLU),
vi har fortlöpande kontakter med stadsodlingsgurun Niklas Wennberg, och i Växjös stadsodling
Östrabo Ekobacke bistår vi föreningen Macken i
deras fortsatta arbete med odlingarna. Det har
varit fantastiskt att få utveckla Östrabo Ekobacke
tillsammans med Macken, och nu önskar vi dem
all lycka med den fortsatta utvecklingen av
backen med dess odlingar och aktiviteter.
Våra föreläsningar om bekämpningsmedelsrester och miljögifter, och hur de påverkar oss,
har rönt stort intresse och flera föreläsningar är
inbokade inför hösten.
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Vi arbetar också vidare med våra projekt
Tomatsmart och Tomatfrön, som handlar om
restvärmevärmda växthus. Projektet Tomatsmart
inbegriper en inventering av möjliga restvärmekällor, en affärsplan m.m., och Tomatfrön tittar
på just möjligheten att öka tillgången på
närodlade ekologiska grönsaker till offentliga kök,
och dessutom använda växthuset som en plats
för socialt företagande, t.ex. integration,
utbildning eller rehabilitering. Projekten drivs i
samarbete med främst Energikontor Sydost och
Växjö kommun, och kommer att pågå fram till sen
höst.
Arbetet med skolor fortsätter – i år arbetar vi
med barnen i odlingar på skolgården, och det
hela avslutas med en härlig skördefest med
utematlagning. Vi arbetar just nu med tre skolor
/förskolor. Bilden nedan är från Öhr skola.

Organic Sweden har bildats!
Nu har den ideella föreningen Organic Sweden
bildats! Föreningen skall främja medlemmarnas
gemensamma intressen genom att verka för ökad
försäljning av ekologiska livsmedel i Sverige och
genom export.
Organic Swedens första stämma kommer att
hållas i lokaler hos Naturskyddsföreningen i
Stockholm kl. 13-16 den 25 juni. Alla nuvarande
och blivande medlemmar hälsas välkomna för att
konkretisera föreningens arbete framåt.
Håll utkik på www.ekologisktforum.se för att
se hur det hela fortskrider! För anmälan om
medlemskap och anmälan till årsmötet kan
anders.v.heimer@telia.com kontaktas.

Eko-nytt
Sex kommuner har mer än 50 procent
ekologisk åkermark
Sett till hela Sverige ställer dock allt färre
jordbrukare om till ekologisk odling.
Ny statistik1 från Jordbruksverket visar att
ekologiskt odlad mark i Sverige fortfarande
ökar. Men ökningstakten går inte lika fort som
tidigare, vilket beror på att färre ställer om.
Under 2013 brukades 16,5 % av den
svenska jordbruksmarken med ekologiska
produktionsmetoder. Det rörde sig om 390
600 hektar åkermark samt 110 900 hektar
betesmark.
Av dessa 501 500 hektar var 460 300
hektar omställd till ekologisk produktion
medan 41 200 hektar var under omställning
till ekologisk produktion.
Jordbruksverket skriver i en rapport1
angående siffrorna att arealen som var under
omställning minskade för tredje året i rad och
att trenden i ökningstakten av den ekologiska
arealen är avtagande.
I samma rapport framgår också att det är
Jämtlands län och Värmlands län som har
störst andel ekologiskt brukad areal, medan
Skåne har lägst andel. Störst andel av Sveriges
ekologiskt brukade areal stod Västra
Götalands län för.
Sett till kommuner skriver Jordbruksverket
i ett blogginlägg2 att det hittills är sex stycken
som kommit upp i mer än 50 procent
ekologisk åkermark. Det handlar dock om
kommuner med liten total areal åkermark:
Tyresö, Lidingö, Järfälla, Filipstad, Nora och
Karlskoga.
Källor:
1
Ekologisk växtodling 2013 – Omställda
arealer och arealer under omställning, rapport
JO10SM1403, Jordbruksverket
2
http://jordbruketisiffror.wordpress.com/201
4/06/12/20-i-topp-kommuner-med-mestekologisk-vaxtodling/
Bara ekologisk öl på Way out West
I årets upplaga av Way Out West kommer de
tusentals besökarna att erbjudas Norrlands
Guld Ekologisk, ett KRAV-märkt öl bryggd på
ekologiska råvaror.
→

ICA: Ekologiskt ökar med 43%
Försäljningsvärdet för ekologiskt ökade med
43 procent hos ICA under årets första kvartal
jämfört med samma period året innan.
Samtidigt ökade ekologisk frukt och grönt
med 64 procent. När det gäller Fairtrademärkta produkter var ökningen åtta procent.
Enligt ICAs vd Anders Svensson, som
kommenterar siffrorna i ett pressmeddelande,
beror förändringen framför allt på ett ökat
intresse från kunderna samtidigt som Ica valt
att bredda sortimentet av dessa varor.
30 % ekobananer
Det går allt bättre för den ekologiska bananförsäljningen; Ekoweb, som bevakar den
ekologiska marknaden i Sverige, har gjort en
sammanställning av marknaden för bananer
och kommit fram till att nästan en tredjedel
av den totala konsumtionen består av ekologiska bananer.
De flesta ekobananer i Sverige kommer
från Dominikanska Republiken, och hade det
inte varit för leveransproblem på grund av
dåligt väder i landet hade försäljningen av
ekologiska bananer varit ännu högre i Sverige,
skriver Ekoweb.
Bara ekobananer på Hemköp
Beslutet kommer eftersom tillgången på
ekobananer har ökat och prisskillnaden jämfört med de konventionella inte längre är
särskilt stor. Hemköp förklarar i ett
pressmeddelande att man firar Världsmiljödagen med beslut om att gå över helt till
ekologiska bananer.
Fyra butiker har redan tagit bort de konventionella bananerna. Och från och med
januari 2015 ska övriga butiker ha gjort
detsamma.
– Den viktigaste skillnaden är att det med
ekologiska bananer inte sprids kemikalier till
miljön där bananerna odlas, säger Åsa Domeij,
miljöchef inom Axfood/Hemköp, i pressmeddelandet.
Eftersom alla bananer blir eko innebär det
även att de kan börja säljas i lösvikt istället för
i plastpåse.
Uppslagen ovan tagna från Supermiljöbloggen

Jordgubbslista
Var hittar man ekologiska jordgubbar? Inte är
det gott om dem, men ha med dig denna lista
i bakfickan så kanske du har tur:
http://www.krav.se/jordgubbslista
Med varma hälsningar och hopp om en skön
sommar med lagom doser regn och sol

Maria, Gösta, Karin & Erik

JULI
Sommaren fullskriven
Med namn på fåglar
glassorter, blommor, moln
En nattfjäril börjar
sudda i texten
-Leif Nylén-

