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NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION 

 
 

Välbesökt SMMI-föreläsning på ABF Stockholm i september 

Hur hänger djurindustrin 

samman med 

klimatförändringar, 

regnskogsskövling, 

kränkningar av mänskliga 

rättigheter och världens 

hunger? Det var temat för 

Sanna Ekedahls SMMI-

föreläsning på ABF 

Stockholm den 9 

september, som besöktes 

av närmare 50 personer. 

Ni som missade 

föreläsningen kan ta del av 

underlaget i efterhand. Gå in på http://smmi.nu/stod-oss/bestall-material/ och klicka på den 

översta bilden, så laddas bildspelet ned i pdf-format. 

Vill du att Svensk mat- och miljöinformation ska komma till din skola, arbetsplats eller 

organisation och leda ett seminarium om mat- och miljö är du välkommen att kontakta oss. 

Vi har ett antal erfarna föreläsare med vana av att leda seminarier och gruppövningar om 

hur dagens matproduktion påverkar miljön och rätten till mat. Seminariernas fokus ligger på 

hur man själv kan verka för en hållbar livsmedelsproduktion som konsument och som 

medborgare. Hör av er till contact@smmi.nu 

http://smmi.nu/stod-oss/bestall-material/
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På väg till Miljötinget i november? Missa inte SMMI:s workshop 

Mellan den 8 och den 10 november äger årets upplaga av 

Miljötinget, av arrangörerna betecknat som ”Nordens största 

miljöevent för unga”, rum i Sandviken, i regi av Sandvikens 

kommun, Landstinget Gävleborg och Region Dalarna. Unga 

från 25 kommuner medverkar. 

Svensk mat- och miljöinformation håller workshop om matens 

klimatpåverkan den 9 november. Häng på om du har vägarna 

förbi Miljötinget! 

Mer information finns på: http://www.miljotinget.se 

 

Rapport: Kostomställning skulle få maten att räcka till 4 miljarder fler 

Genom att odla grödor enbart för 

vegetarisk direktkonsumtion, utan 

att gå omvägen via djur, skulle 

världens nuvarande 

spannmålsproduktion räcka till 4 

miljarder fler människor. Det kan 

kompensera för 

befolkningsökningen på 2-3 

miljarder de närmaste 40 åren. Det 

visar en ny studie från Institute on 

the Environment vid University of Minnesota i USA. 

Läs rapporten här: http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/3/034015/ 

 

Statliga verk: Så kan klimatpåverkan minimeras 

Köttet pekas ut som klimatbov i en ny gemensam rapport från 

Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket, Hur liten 

kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? 

Rapporten utreder, som titeln antyder, hur livsmedelskonsumtionens 

klimatpåverkan kan minimeras till år 2050.  

Läs rapporten här: 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr296.pdf 

http://www.miljotinget.se/
http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/3/034015/
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/ovr296.pdf
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ABF-studiecirkel om köttskatt med SMMI i Stockholm 

Svensk mat- och miljöinformations kampanj Köttskatt nu! har som mål att miljöskatter på 

animaliska produkter införs och att subventionerna till animalieindustrin avskaffas. 

Köttskattekampanjen var ett av de teman som stod i fokus för SMMI:s arrangemang i 

Almedalen i somras. 

Kampanjen planeras nu gå in i en 

mer intensiv fas, som inleds med 

en studiecirkel på ABF-huset i 

Stockholm med start i oktober. 

Vad är köttskatt och varför bör vi 

införa den? Hur går det till rent 

praktiskt när en skatt införs, vilka 

hinder finns? Vilken effekt skulle 

en köttskatt få? 

Anmäl dig gärna till studiecirkeln! 

Det finns två platser kvar. 

Läs mer och anmäl dig på: 

http://www.abf.se/Distrikt-och-

avdelningar/ABF-Stockholms-

lan/ABF-Stockholm/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Kottskatt-nu-Men-

hur1/ 

 

Stöd SMMI med en slant 

Vi i Svensk mat- och miljöinformation är helt beroende av ideellt 

engagemang för att bedriva vår verksamhet – både i form av 

volontärinsatser och ekonomiska bidrag. 

Om du har en slant över vid månadens slut, sätt gärna in ett bidrag på 

plusgirokonto 46 08 46-9. Alla bidrag, stora som små, är jättevälkomna. 

Och ring oss på telefon 073-581 99 84 eller e-posta till contact@smmi.nu om du vill 

engagera dig i föreningen! 
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