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Sammanfattning nätverksträff #1 2016 – Västerhöjdsgymnasiet, 

Skövde 
Datum: 17 maj 2016  

Tema: Svensk matproduktion idag – är svensk mat hållbar? 

Nästa nätverksträff: Datum tillkännages tillsammans med höstens 

aktivitetsprogram 

Förmiddagens inslag/föreläsare: 

 Ulf Sonesson från SP Food and Bioscience inledde förmiddagen och 

dagens tema med att prata om Svensk matproduktion: Miljö och 

hållbarhet – nutid och framtid. Citatet ”Ett miljövänligt djur ska leva 

snabbt och dö ungt” sammanfattar på ett ganska slagkraftigt sätt den 

konflikt som många gånger finns mellan livsmedelsproduktion/konsumtion 

olika miljöpåverkan. Ett typexempel på en sådan konflikt är nötkött som är 

uppfött på naturbete (och därmed bra för den biologiska mångfalden) som 

å andra sidan har en väldigt stor klimatpåverkan (med tanke på livslängd 

och växthusgasutsläpp). Viktigt att komma ihåg är dock att: 

den totala miljöpåverkan=mängd produkt*påverkan/mängd produkt. Dvs. 

att vi både behöver få till konsumtionsförändringar men även en 

effektivare produktion om vi ska ha en chans att äta hållbart i framtiden. 

 Birgit Landquist från SP Food and Bioscience talade på ämnet Kött, 

miljö och hållbarhet – hur får vi det att hänga ihop? utifrån SIK 

rapport 880. Birgit passar även på att mynta det ”nya” begreppet 

Ekosystemtjänster som hon lovar kommer att spela en stor betydelse 

för svensk livsmedelsproduktion framöver.  Hon sammanfattar rapporten 

och sin föreläsning med följande punkter: 

o Sedan 1990 har produktionen av kött varit oförändrad i Sverige 

medan konsumtionen och importen ökat.  

o Inte för något djurslag når produktionen av kött i VGR idag upp till 

dagens konsumtion i VGR. 

o Andel betande djur minskar (trots att det finns tillgängliga djur i 

länet), djurhållningen koncentreras och betesmarker växer igen. 

o Miljöpåverkan från idisslare är mer komplext än att enbart handla 

om klimatet. 

 Stefan Gunnarsson, universitetslektor och veterinär från Sveriges 

Lantbruksuniversitet i Skara berättar för oss om hur lantbruksdjuren idag 

lever. Hur lever lantbruksdjuren? Vilka skillnader finns mellan 

Sverige, Europa och resten av världen? Vi får lära oss hur de 

vanligaste produktionsanläggningarna och produktionsförhållandena ser ut 

för våra vanligaste husdjur; Mjölkkor, Köttdjur, Grisar, Värphöns och 

Slaktkycklingar. Vi fick även höra mer om den svenska modellen och den 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Miljo/aktuellt-startsida-miljo/Rapport-om-kott-och-miljo---kan-det-vara-hallbart/
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svenska djurskyddslagen. Hur vi i Sverige skiljer oss från våra nordiska 

grannar, våra Europeiska unionsvänner och våra internationella 

konkurrenter. Ett mycket intressant ämne som vi hade kunnat spendera 

hela förmiddagen åt. 

 Pernilla Fischerström som arbetar som processledare för Offentlig 

upphandling på Länsstyrelsen i Västra Götaland berättade mer för oss om 

de förutsättningar som finns för de offentliga måltiderna att öka 

konsumtionen av lokalt producerad mat i våra skolkök. Pernilla har 

själv erfarenhet från producentledet i tidigare jobb, arbetar idag tätt 

tillsammans med ett flertal kommuner och producenter kring avtal och 

upphandling samt är till på köpet bonde själv. Hon kan trygga oss i 

vetskapen att jo, det finns förutsättningar för mer lokal mat men varje 

kommun måste hitta sitt sätt i och med att kommunerna kan ha mycket 

olika förutsättningar. Hon delade med sig av många goda exempel på hur 

kommuner har lyckats tidigare. Ta gärna kontakt med Pernilla ifall ni vill 

ha hjälp eller bolla frågeställningar. 

o Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen Västra Götaland 

pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se 

010-224 52 84 

 Övriga föreläsares kontaktuppgifter finns antingen i slutet eller i början av 

respektive presentation. 

 Göteborgs Stads matutställning – 3 stora dukar om klimatsmart och 

schysst mat fanns uppställda i Västerhöjdsgymnasiets kafeteria. Denna 

utställning finns även i affisch-format. Är du intresserad av att få tag på 

dessa affischer – hör av dig till ulrika.brunn@sp.se 

 Alla presentationer från dagen hittas på Skolmatsakademins hemsida – 

Genomförda aktiviteter 

Q & A, intressanta länkar från dagen 

 Pernilla nämner kort det engelska initiativet Food for Life som räknat ut 

att varje satsad krona på lokalproducerad mat genererar 3 gånger 

pengarna för samhället. Läs mer om Food for Life här: 

http://www.foodforlife.org.uk/what-is-food-for-life 

 Läs mer om Sveriges kommande livsmedelsstrategi här: 

http://www.regeringen.se/livsmedelsstrategin 

 Under eftermiddagens frågestund så ifrågasatte vi ett påstående om att 

alla svensk kyckling skulle vara halal-slaktat och därmed ok att halal-

märka. Stefan Gunnarsson fick i uppgift att undersöka saken och kom åter 

med följande förklaring:  

o Angående halal-slaktad kyckling, så är den svenskproducerade 

kycklingen inte halal-slaktad. Det gäller t.ex. Kronfågel, Guldfågel 

etc.  Enligt Kronfågels hemsida så anges dock för de andra 

danskproducerade varumärkena som ingår i Scandi Standard (som 

också äger Kronfågel), dvs Danpo, Chicky World och Ivars att: 

mailto:pernilla.fischerstrom@lansstyrelsen.se
mailto:ulrika.brunn@sp.se
http://www.vgregion.se/Skolmatsakademin/
http://www.foodforlife.org.uk/what-is-food-for-life
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All slakt inom Danpo följer dansk djurskyddslagstiftning. Danpos 

anläggning är godkänd för halalslakt. Halalslakten inom Danpo 

innebär alltid att djuren bedövas. Slaktprocessen styrs av en dansk 

veterinär som är anställd av Food & Drug Administration och 

slaktprocessen övervakas kontinuerligt av en slakterimedarbetare.  

Halalmärkningen finner man på förpackningarna. 

 

Halal innebär då att: 

• Djuren är bedövade och slakten övervakas av oberoende 

veterinärer 

• Slaktlinjen är vänd mot Mecka. 

• Medarbetaren/övervakaren är muslim och är godkänd av Islamisk 

Kulturcenter i Köpenhamn. 

• I slaktens början samt varje gång det varit paus i produktionen så 

läser medarbetaren en bön. 

 

Vill ni veta mer om dansk halal-kyckling finner mer att läsa på 

http://www.danpo.dk/da/om-danpo/dyrevelfaerd/halal (på danska) 

Pilotprojektet Validering Kock 2.0 

Gunilla Eek från Validering Väst samt Marina Nilsson från UHR berättade för oss 

om det pågående pilotprojektet ”Validering Kock” som hade sin upprinnelse på 

Skolmatsakademins senaste nätverksträff i november och som under våren 

engagerat 5 pilotkommuner och deras måltidspersonal. Vi fick även höra om 

positiva samt negativa erfarenheter (mestadels positiva) från några av projektets 

deltagare ibland annat Borås, Mark och Lilla Edet. Vi lanserade även projektet 

”Validering Kock 2.0” och tog emot intresseanmälningar från ytterligare 

kommuner. Vill du veta mer om projektets utvärdering och fortsättning? Ta 

kontakt med Gunilla Eek, gunilla.eek@valideringvast.se, 070-880 16 18. 

Skolmatsakademin firar 10 år – Jubileumsfest 31 oktober 2016: 

På eftermiddagen ägnade vi en stund åt information om jubileumet  

 Boka-dagen. Save-the-date har gått ut och lokalen är bokad.  

 Mål och syfte med jubileumsfirandet presenterades. Mål och syfte har 

arbetats fram i samarbete med Västra Götalandsregionen och även bollats 

med representanter från Skolmatsakademins nätverk. En ansökan har 

skickats in till Miljönämnden VGR. Ansökan blev beviljad i april. 

 Motfinansiering – medlemmarna får själva finansiera samt arrangera 

resor och ev. logi. Samåkning i bussar är ett förslag för kommuner som 

kommer längre ifrån. 

 

Tack för en trevlig dag, aktivt deltagande och fint väder! 

 

Vid pennan//Ulrika Brunn, verksamhetsledare Skolmatsakademin 
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