Sigtuna 2010-01-29

Redovisning av projektet ”Klimatsmart mat i offentlig sektor”,
dnr 19-23/09, 2009.
EkoMatCentrum – Informationscentrum för Ekologiska Produkter, ideell förening, har under
2009 drivit projektet Klimatsmart mat i offentlig sektor – information, kompetensutveckling
och kunskapsspridning.

Projektets syfte
Projektets syfte har varit att öka kunskapen om ekologiska livsmedel och dess koppling till
klimatet i offentlig sektor. Detta har skett genom informationsspridning i form av
kursverksamhet och föreläsningar. Syftet har också varit att bidra till en ökad användning av
ekologiska livsmedel i offentlig sektor och påverka så att valen av livsmedel och råvaror blir
mer klimatsmarta, bl.a. genom att öka konsumtionen av vegetabilier och minska på
konsumtionen av kött. Att tänka mer säsongsanpassat och därmed mer lokalt har också varit
en viktig ingrediens samt att öka kunskapen om betydelsen av att servera näringsriktig kost
enligt livsmedelsverkets rekommendationer.

Projektets målgrupper
Målgrupper för projektet har varit politiker, tjänstemän, kostchefer, upphandlingsansvariga,
miljösamordnare, pedagogisk personal och kökspersonal i offentlig sektor.

Genomförda aktiviteter 2009
•

•
•
•

•
•

Vi har utformat ett kvalitetssäkrat utbildningsprogram om klimatsmart mat kopplat till
ekologiska livsmedel, som kunnat anpassats och omformats utifrån de önskemål som
våra kunder och olika målgrupper haft. Bilaga 1.
Vi har producerat en kursfolder som fungerar såväl i tryckt form som i form av en
PDF-fil som kan skickas via mejl. Bilaga 1.
Vi har marknadsfört våra utbildningarna mot offentlig sektor, kommuner, landsting
och regioner framför allt via mejl men också på mässor och via utskick.
Vi har tillsammans med SNF arbetat fram en klimatanpassad veckomatsedel samt
marknadsfört den samt vår kursverksamhet genom ett gemensamt postutskick. Bilaga
2.
Vi har haft en presslunch tillsammans med SNF i Björkhagensskola där vi lyft fram
vegetarisk ekologisk klimatsmart mat. Bilaga 3 och 4.
Vi har genomfört 26 st klimatsmarta utbildningar/föreläsningar för olika målgrupper i
offentlig sektor i hela landet. Utbildningarna har varit av varierande längd och

•

innehåll beroende på vad kunderna efterfrågat. Dock har kärnbudskapet alltid funnits
med att öka intresset och kunskapen om ekologisk och klimatsmart mat och därmed
bidra till en ökad konsumtion av ekologiska och klimatsmarta livsmedel.
Vi har introducerat och använt oss av ”www.ekomatsedeln.se”, som är ett web-baserat
klimatsmart kostdataprogram, på alla våra kurser.

Redovisning av genomförda kurser/föreläsningar april till december, 2009
Datum
21/4
22/4
27/4
28/4
5/5
15/6
21/9
7/10
15/10
20/10
20/10
21/10

Plats
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Göteborg/Konferensforum
Sigtuna/Arlandagymnasiet
Sigtuna/Arlandagymnasiet
Sigtuna kommun
Botkyrka kommun
Botkyrka
Partille
Färgelanda/Dalslandskommunerna
26/10
Ljungby kommun
27/10
Ljungby kommun
28/10
Ljungby kommun
29/10
Ljungby kommun
26/10
Tyresö kommun
27/10
Tyresö kommun
28/10
Stockholm/Hjärtum
30/10
Sollentuna /Ett Tu Tre
3/11
Botkyrka
19/11
Tyresö kommun/SNF
25/11
Oskarshamns kommun
26/11
Oskarshamns kommun
7/12
Nyköpings kommun
10/12
Nyköpings kommun
Totalt kursblock

Målgrupp
Kursblock
Kostchef, kökspersonal, hemkunskapslärare
1
Kostchef, kökspersonal, hemkunskapslärare
1
Kostchef, kökspersonal, hemkunskapslärare
1
Kostchef, kökspersonal, hemkunskapslärare
1
Kostchefer, förskolepersonal
1
Restaurangskolelärare
1
Restaurangskolelärare
1
Hemkunskapslärare
2
Kostchef samt kökspersonal
2
Kostchef samt kökspersonal
2
Kostchefer samt kökspersonal
1
Kostchefer, kökspersonal, politiker, miljöstrateg 2
Kostchefer samt kökspersonal
Kostchefer samt kökspersonal
Kostchefer samt kökspersonal
Kostchefer samt kökspersonal
Kostchefer samt skolkökspersonal
Kostchefer samt skolkökspersonal
Kostchefer samt kökspersonal
Kökspersonal
Kostchef samt kökspersonal
Kökspersonal förskolan
Kostchefer och kökspersonal
Kostchefer och kökspersonal
Politiker och tjänstemän
Politiker och tjänstemän

2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
41

Resultat utvärdering kurser
Vi har gjort kursutvärderingar på de flesta av våra kurser. Kursdeltagarna har fått betygsätta
kurserna och kursledarna på en skala 1-5. Där 5 är högsta resultat. Vi har fått mycket goda
utvärderingsresultat på samtliga utvärderade kurser, i genomsnitt 4,3 poäng. Med en
variationsbredd från 3,8 poäng till 4,7 poäng.
Datum
21/4
22/4
27/4
28/4
15/6
21/9
7/10
15/10

Plats
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna/Arlandagymnasiet
Sigtuna/Arlandagymnasiet
Sigtuna kommun
Botkyrka kommun

Resultat kursutvärdering, 1-5 poäng
4,3 poäng
4,6 poäng
4,6 poäng
4,3 poäng
Restaurangskolelärare
4 poäng
4,7 poäng
3,8 poäng

20/10
Botkyrka kommun
26/10
Ljungby kommun
27/10
Ljungby kommun
28/10
Ljungby kommun
29/10
Ljungby kommun
26/10
Tyresö kommun
27/10
Tyresö kommun
30/10
Sollentuna /Ett Tu Tre
3/11
Botkyrka
19/11
Tyresö kommun/SNF
25/11
Oskarshamns kommun
26/11
Oskarshamns kommun
Genomsnittspoäng

4,2 poäng
4,1 poäng
4,4 poäng
4,4 poäng
4,2 poäng
4,1 poäng
4,3 poäng
4,4 poäng
4,3 poäng
4,4 poäng
4,2 poäng
4,5 poäng
4,3 poäng (81,8/19)

Förväntat resultat
Detta projekt bidrar till att minska utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser och
miljöpåverkande kemikalier i vårt land och förhoppningsvis också resten av världen.
Genom att kunskapen om ekologiska livsmedel och klimatsmart mat i offentlig sektor ökar
kommer som en naturlig följd även inköpen av dessa att öka.
2008 låg konsumtionen av ekologiskt på 9,3 % i offentlig sektor. Målet är att projektet
”Klimatsmart mat i offentlig sektor” ska bidra till en konsumtionsökning av ekologiskt med
100 % i offentlig sektor till 2011. Då bör den genomsnittliga konsumtionen i offentlig sektor
ligga på 15 % ekologiskt.
Direkta resultat av just detta projekt kan inte avläsas i dagsläget. Förhoppningsvis ska vi
kunna visa på ökade inköp i vår statistikundersökning för 2010 (som mäter ökningen från
2008-2009).
Vad vi kan se är att det finns ett stort intresse för att lära mer om ekologiskt och klimatsmart i
landets kommuner och landsting. Vi har många förfrågningar på våra kurser och
föreläsningar inför 2010. Vår förhoppning är att vi ska få fortsatt stöd från Jordbruksverket
för att driva projektet ytterligare ett år.
Bilagor
1. Kursfolder ”Klimatsmart mat i offentlig sektor”
2. SNFs Receptsamling ”Klimatsmart mat för restauranger”
3. Pressmeddelande SNF ”Inbjudan presslunch: Gör onsdagar till gröna dagar i
skolmatsalen!”
4. Pressmeddelande EkoMatCentrum ”Inbjudan presslunch: Gör onsdagar till gröna
dagar i skolmatsalen!”

Eva Fröman
EkoMatCentrum
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