Jordbruksverket har i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för 36 projekt,
i syfte att främja produktionen och konsumtionen av
ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den
nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen.
Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.
Här kan du läsa om vad som pågår i några av projekten.
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Snart dags för EKO-september!

Ekofakta.se igång

September är snart här och med det
aktionen EKO-september, som
arrangörerna Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV och Sveriges
Konsumenter hoppas bli givet återkommande, även efter att Jordbruksverkets
finansiering upphört efter 2020.

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) fick 3 miljoner kronor av
Jordbruksverkets anslag för att lansera
en ny webbportal som samlar det mesta
matnyttiga runt ekologisk produktion.
I början av juni lanserades webbportalen Ekofakta.se. Där finns bland annat
statistik, marknadsdata, information
om regelverk och certifiering, företagsguide och länkar till organisationer.
Den innehåller också en omfattande
del med en forskningsbaserad översikt
om hur ekologisk produktion och konsumtion påverkar miljö och samhälle.
- Responsen var i stort sett bara positiv
när vi lanserade portalen i mitten av juni.
Många hörde av sig och tipsade om saker
de gärna ville ha med i portalen, vilket
känns positivt eftersom intresset verkar
stort. Inför lanseringen planerades först
ett seminarium på KSLA som inte gick att
genomföra och sedan ett onlineseminarium som vi också valde att ställa in. Tanken
med seminariet var att ta avstamp i por-

talen och diskutera läget för eko i dag
och framöver och vi kände att ett digitalt
arrangemang inte skulle bli en tillräckligt bra mötesplats. Vi kommer att göra
ett nytt försök i höst, men i och med det
osäkra läget avvaktar vi med datum och
inbjudan ett tag till säger Janne Nordlund
Othén, Epok.
Portalen lanserades med hjälp av
pressmeddelande och två filmklipp som
spreds i sociala medier. Ett med röster
från Epok, Jordbruksverket och branschen om portalen samt en film med ett
mer informativt bildspel.

Kampanj för EkoGo
Ekomatcentrum utlyser nu en jakt bland
allmänheten på matställen med
ekologiskt på menyn.
Mitt i mesta semestertiden, mitten av juli,
gick man ut med utmaningen på sociala
medier där man uppmanar gemene man
att hjälpa till att hitta alla matställen i Sverige som serverar minst 25 procent ekologiskt. Foodtrucks, finrestauranger, caféer,
gårdsrestauranger, ja ALLA aktörer som
serverar ekologiskt vill man få in i appen för
att kunna hjälpa hungriga och fikasugna
att hitta matställen som serverar ekologiskt.

Samtidigt
utlyser
man en tävling
där den som tipsar om fem restauranger
som
serverar minst 25
procent ekologiskt
kan vinna ett presentkort på 750
kronor som kan
användas hos någon restaurang som finns med i EkoGo.
Bidragen vill man ha innan 1 september.
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- I år satsar vi på att lyfta fram olika kategorier och samverkan mellan de företag
som jobbar med ekomjölken, ekoäggen,
ekoköttet osv. Det finns en vilja bland
producenterna att lyfta blicken och bortse ifrån att man i vanliga fall konkurrerar.
Många är intresserade av att tillsammans
hjälpas åt att föra fram budskap kring
sin kategori för att få fler konsumenter
att flytta handen i hyllan, säger Charlotte Bladh André, som är VD hos Organic
Sweden.
Det kampanjmaterial som användes under den första kampanjen
2019 har uppdaterats och allt materialet kan hämtas gratis på websidan
heltenkelteko.se. Materialet har kompletterats med fler lantbrukare, mer butiksmaterial, en kampanjfilm och budskapet kring klimatfrågan har lagts till bland
annat.

- Tanken är att göra EKO-september till
en återkommande kampanjmånad för
eko och att det bygger på att så många
som möjligt är med och aktiverar kampanjen i sina egna kanaler. I år kommer vi
att avsluta EKO-september med Ekologiska Framtidsdagen den 30 september. Då
arrangerar vi ”rundabordssamtal” kring
de största kategorierna för att vi redan
när denna kampanjmånad tar slut, dra
upp strategierna inför EKO-september
2021 avslutar Charlotte.
Info hittar du på https://heltenkelteko.se/

EkoGo:
Ge fem nya tips och
få en middag för två!
Fyll i enkäten på Ekomatcentrums
hemsida, för varje ny restaurang som
godkänner att de läggs in i appen och
som kan uppvisa att de serverar minst
25 procent ekologiskt får du ett poäng.
Det måste vara en servering som inte redan finns med i appen så klart! När man
har fått in fem tips på serveringar med
ekologiskt av dig får du ett presentkort
på 750 kr. För den summan kan du välja
en restaurang i EkoGo som serverar ekologiskt. Givetvis kan du bjuda vem du vill.
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Charlotte Bladh André

Läs mer om tävlingen på:
www.ekomatcentrum.se
Ekomatcentrum vill ha dina bidrag innan
1 september.

...psst!
Lägesrapport:

Ekologisk råvara
2019/2020

Albin Gunnarsson, SFO
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Håll utkik efter Agrovektors lägesrapport för ekologisk råvara, som släpps i
september.
Den är en utförlig version av den
förra rapporten som släpptes i Ekowebs
marknadsrapport i slutet av januari. I
rapporten kan man bland annat läsa om
prisnivåer, tillgång och efterfrågan på
ekologisk råvara i Sverige.
Rapporten kan bland annat hittas på
www.agrovektor.se

