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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Boosta Eko – Kampanj och app för
ekologiskt på restaurang
Under mitten av september drar kampanjen Boosta Eko igång på allvar. Det är
en kampanj för att öka ekologisk mat på
landets restauranger, främst i snabbmat
och trafiknära sådana.
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Eva Fröman.

– Vi har valt att begränsa budskapet och
satsa på att lyfta fram det ekologiska jordbrukets bidrag till den biologiska mångfalden. Vi argumenterar för ekologiskt
lantbruk på grund av de fördelar som
finns för biologisk mångfald, säger Eva
Fröman, som leder kampanjen via Ekomatcentrum.
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E-learning eko
höjer ekokompetensen
i offentlig måltidsverksamhet
Martin & Serveras presenterar en bred
utbildning som ger ekologisk kunskap.
E-learning eko finns på webben och tar
bara 45 minuter. – Det här är ett mycket
användbart verktyg för de offentliga
måltidsverksamheter som vill höja
kompetensen om ekologiska livsmedel,
säger Rosita Wilsson, chef GastroMerit,
Martin & Serveras utbildningsenhet, som
ansvarar för projektet.
Utbildningen passar alla som vill lära sig
mer om ekologiska livsmedel. Även politiker och tjänstemän som på olika sätt arbetar med livsmedelsfrågor kan dra nytta
av den.
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Kampanjen går ut på att få användare ställen med ekologisk mat. Här hittar du allt från caféer
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gör utbildningen kostnadsoch fast
får symbolisera den biologiska mångfaloch restauranger att registrera sig i en food till finare restauranger.
effektiv. Det tillkommer inga kostnader
den. Grönfläckig padda, bi och sånglärka
app som heter EkoGo, den första och
enda i sitt slag för restauranger med ekologiskt mat. Där kan man som konsument
hitta alla restauranger som har minst 25
procent eko. Den är geobaserad och användaren får upp aktuella restauranger
i sin närhet, där appen används. Appen
finns att ladda ner från mitten av september.
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Väljer du ekologiskt får du mycket mer än god mat. Dugarna
gör envälja tidpunkt själva för när de ska
tionellt lantbruk. Vi delar också ut ett pris
insats för våra hotade arter, eftersom ekologiskt jordbruk gyngå
utbildningen, säger Rosita Wilsson.
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– Vi är jätteintresserade av tips för att inom projektet, säger Eva Fröman.
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ekonomi i inköpen av ekologiskt? Och
vad är fördelarna med att välja ekologiskt?
– Det är områden som utbildningen
går igenom. Webbutbildningen ett bra
och användbart verktyg för de offentliga
måltidsverksamheter som vill höja kompetensen om ekologiska livsmedel, säger
Rosita Wilsson.
ÖKAD KUNSKAP KRING EKOLOGISKT
Martin & Servera verkar för att vara en
god kraft i samhället, bland annat genom
att öka kunskapen om ekologiska livsmedel och driva engagemang i hållbarhetsfrågor.
– Det finns en stark och uttalad ambition vad gäller ekologiskt i vårt företag.
Vi har satt ett mål för andelen ekologiskt
och miljömärkt av total försäljning till offentlig sektor på 40 procent till år 2020.
Den här utbildningen är en del i arbetet för att nå det målet, säger AnnaLena
Norrman, hållbarhetsdirektör på Martin
& Servera. Hittills i år är utfallet drygt 34
procent.

Vid denna tidnings utgivning rullar den (troligen)
största samlade ekokampanjen någonsin i
Sverige, Ekoseptember, på för fullt.
Förhoppningarna på kampanjen från branschen är
stora. Material finns att ladda ner via
www.heltenkelteko.se

Offentliga verksamheter lär mer
om svenska ekobaljväxter
Refarm Linné driver ett projekt med en
grundkurs, teori+matlagning, som är
en heldag för måltidspersonal. Tanken
är att man ska lära sig mer om ekologiska råvaror i det offentliga köket. I
kursen har man bland annat en dialog
om vad personalen har för uppfattning om ekologiskt, både positivt och
negativt.

– De negativa föreställningarna är att
ekologiskt har kortare datum, dålig tillgång året runt samt att antalet körda kilometer skulle öka med mer ekologiskt
på menyn. Datumproblematiken hanteras med bättre planering, anledningen till den kortare hållbarheten är av
bekämpningsmedel, vilket de flesta då
brukar acceptera. En konventionell och

ekologisk tomat har ofta åkt lika långt,
men ekotomaten har inte belastningen
av bekämpningsmedel och konstgödsel i bagaget. Vi har också testat mycket
matlagning av svenskt ekoprotein, som
gråärt och bruna bönor, som kan ersätta en hel del importerade livsmedel till
köken, säger Jens Vikingsson, verksamhetsledare hos Miljöresurs Linné.

