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Köttskatt väcker känslor
I januari gick Jordbruksverket i en rapport ut och diskuterade ett ekonomiskt styrmedel som
Svensk mat- och miljöinformation har verkat för länge: en skatt på kött, baserad på hur
mycket växthusdrivande utsläpp olika typer av kött ger upphov till. Tankarna har väckt bifall
från forskarhåll, men också
mycket kritik från upprörda
debattörer.
”Klimatskatt på kött och
mjölk bygger på den
väletablerade idén att
förorenare ska betala”,
skriver forskarna Fredrik
Hedenus, Stefan Wirsenius
och Kristina Mohlin på
Newsmill (28/1, 2013).
”Våra köttproducenter går redan på knäna och har svårt att konkurrera på samma villkor på
grund av de miljö- och djurskyddsregler vi har”, skriver EU-parlamentarikern Anna Maria
Corazza Bildt (M) och den riksdagsledamoten Michael Svensson (M) i en debattartikel i
Hallands Nyheter (23/2, 2013).
Läs mer om Svensk mat- och miljöinformations kampanj Köttskatt nu:
http://www.kottskatt.nu

Jordbruksverkets rapport där tankarna presenterades återfinns på :
http://www.jordbruksverket.se/download/18.5df17f1c13c13e5bc4f800039403/En+h%C3%A5llbar+k
%C3%B6ttkonsumtion.pdf
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Köttkonsumtionen i siffror – rapport från Jordbruksverket
Mellan 1990 och 2012 ökade den svenska köttkonsumtionen med drygt
40 procent. Den totala konsumtionen ligger nu på drygt 85 kilo per
person och år.
”Det finns många orsaker till att vi äter mer kött nu än tidigare. I ett
längre perspektiv är EU-inträdet 1995, sänkt matmoms 1996, ökade
inkomster, produktutveckling, nya dieter och influenser från andra
länder några exempel på faktorer som kan ha påverkat utvecklingen”,
skriver Jordbruksverket i sin presentation av rapportresultaten.
Läs rapporten på:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.39da9f0113cb389bda880001123/Ra+2013_2.pdf

Ny risstudie: Ökade utsläpp och sjunkande avkastning att vänta
Risskördarna beräknas ha fallit med en tredjedel vid nästa sekelskifte. Samtidigt beräknas
metanutsläppen från världens risodlingar ha stigit med 58 procent. För en given mängd ris
betyder det mer än dubblade växthusgasutsläpp.
Siffrorna återfinns i en ny studie av Kees Jan van Groenigen med kollegor vid Trinity College
in Dublin. De har sammanställt resultaten från 63 studier för att se vad som händer med
risodlingen på en allt varmare planet.
– Våra resultat visar att risjordbruket blir mindre klimatvänligt i takt med att atmosfären
fortsätter att förändras, säger Kees Jan van Groenigen i ett uttalande.
En sammanfattning av studien finns på:
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1712.html

Vegofest i Örebro
Lördagen den 27 april hålls det öppen vegofest i
Örebro. ”Vegofesten är en dag för miljö, hälsa, djurrätt och matglädje. En dag att utforska
vegansk mat på djupet! Här kan du möta spännande människor och företag i vår mässhall,
höra underbar livemusik, gå en matlagningsworkshop, lyssna på föreläsare, kika på
konstverk, äta i vår egna eko-vego-restaurang och bara njuta. Barnen har ett eget rum med
underhållning! Vegofesten är inte bara till för vegetarianer, det är en fest för alla!” skriver
arrangörerna på Vegofestens hemsida. Programinformation finns på:
http://www.vegofesten.se/program
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Vegoforum i Stockholm den 25 maj
För andra året i rad arrangerar Svensk mat- och miljöinformation tillsammans med Köttfri
måndag och ABF Stockholm Vegoforum på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41. Årets
forum äger rum lördagen den 25 maj. Syftet med Vegoforum är att lyfta upp
köttkonsumtionens problematik på den politiska agendan och öka allmänhetens kunskap om
frågor kopplade till köttkonsumtion och vegetarianism.
Läs om förra årets Vegoforum med föreläsningar, diskussioner och filmvisningar på
http://vegoforum.se – sidan kommer efterhand att uppdateras med information om och
program för årets forum.

SMMI.nu – en praktisk källa till kunskap
På Svensk mat- och
miljöinformations
hemsida SMMI.nu finns
inte bara nyheter och
mat och miljö. Där finns
också en diger samling
informationsmaterial
och länkar till
rapporter,
miljöorganisationer och
forskare. Dessutom
finns många tips på hur
du som privatperson kan bidra till en hållbarare värld – både genom engagemang och genom
dina konsumtionsmönster.

Glöm inte att förnya ditt medlemskap i SMMI
Nu börjar det bli dags att betala in medlemsavgiften till Svensk mat- och miljöinformation för
2013. Endast 50 kronor! Om ni har vänner och bekanta som inte är medlemmar sedan innan
– uppmuntra dem gärna att gå med. Vi behöver växa, för att få fler människor att få upp
ögonen för matens miljöpåverkan.
Du förnyar ditt medlemskap i Svensk mat- och miljöinformation genom att betala in 50 kr
(det går också bra att lösa medlemskap för 5 år för 150 kr) på vårt plusgirokonto 46 08 46-9
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(skriv ”medlemsavgift” i meddelandefältet, plus ditt namn om det ryms) samt skicka ett ebrev till membership@smmi.nu med följande information:
Förnamn | Efternamn | Gatuadress | Postnummer och postort | Hemtelefonnummer
och/eller mobiltelefonnummer | E-postadress | Födelsedatum (ååmmdd)
Skriv också om du betalat för ettårigt eller femårigt medlemskap. När vi mottagit din betalning
skickar vi en bekräftelse på att du är medlem med e-post. Vi skickar ut medlemsutskick endast
via e-post, så det är viktigt att du meddelar oss om du byter e-postadress.
För övriga frågor, kontakta oss på contact@smmi.nu

contact@smmi.nu

|

Tel: 073-581 99 84

|

www.smmi.nu

Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening. Vi verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala
ekosystemet.
Det gör vi genom att informera om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet. Vi ger dig
information för att du skall kunna minimera din negativa miljö- och klimatpåverkan genom
den mat du konsumerar och framför allt för att du själv skall kunna sprida informationen
vidare och för att underlätta när du arbetar politiskt med mat- och miljöfrågor.
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