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Bra drag på Vegoforum 22/2 

Det blev troligen besökarrekord på årets Vegoforum – uppemot 500 personer kom på 

SMMI:s och ABF Stockholms gemensamma vegoarrangemang när det hölls för tredje året i 

rad på ABF-huset i Stockholm den 22 februari. 

– Jag är väldigt nöjd med dagen, 

den blev jättebra, säger Sara 

Järver i Vegoforums 

arrangörsgrupp. 

– Man vet aldrig precis hur det 

ska bli på förhand, men det 

kändes som att föreläsningarna 

höll väldigt hög nivå. Jag är också 

glad över all feedback och 

konstruktiv kritik vi fått, säger Sara Järver. 

Missade du hela eller delar av forumet, eller är det någon del som vore intressant att 

återuppleva? Huvuddelen av seminarierna filmades – se filmerna på ABF Play via länken: 

http://smmi.nu/2014/02/23/se-filmer-fran-vegoforum-2014-har/ 

Tidningen Miljömagasinet hade en utförlig bevakning av forumet. Ta del av deras 

artikelmaterial på: http://www.miljomagasinet.se/artiklar/140226-forum-for-gron-kost.html 

 

http://smmi.nu/2014/02/23/se-filmer-fran-vegoforum-2014-har/
http://www.miljomagasinet.se/artiklar/140226-forum-for-gron-kost.html
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Glöm inte att anmäla dig till SMMI:s årsmöte! 

Missa inte Svensk mat- och miljöinformations 

årsmöte lördagen den 12 april kl 13.00. Anmäl 

om du kommer senast den 5 april, så att vi vet 

hur många vi blir och kan planera fika. Din 

anmälan skickar du till contact@smmi.nu. 

 

Plats: 

Skogsbacken 13, nedre botten, 

Stockholm/Sundbyberg (markerat med ”1” på 

kartan här intill). T-bana Näckrosen, uppgång 

"Storskogen". 

Ring tel 073-581 99 84 om ni vill ha hjälp att hitta 

eller behöver bli uppmötta. 

 

 

Svenska forskare slår larm om köttet och mjölken 

Forskarna Fredrik Hedenus, Stefan 

Wirsenius och Daniel J. A. 

Johansson drar i sitt nya 

forskningspapper slutsatsen att 

minskad konsumtion av 

mjölkprodukter och kött från 

idisslare är ofrånkomlig om det av 

FN uppsatta tvågradersmålet ska 

kunna nås – om inte oförutsedda 

tekniska framsteg skulle äga rum. 

Ta del av 

forskningssammanställningen i 

fulltext på SMMI:s hemsida: 

http://smmi.nu/2014/03/31/chalmers-the-importance-of-reduced-meat-and-dairy-

consumption/ 

Fredrik Hedenus har i samband med publiceringen av forskningspapperet även ett 

debattinlägg infört i ämnet i den amerikanska dagstidningen New York Times: 

http://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/04/01/global-warming-and-the-developing-

world/to-avoid-global-warming-stop-eating-meat-and-cheese 

mailto:contact@smmi.nu
http://smmi.nu/2014/03/31/chalmers-the-importance-of-reduced-meat-and-dairy-consumption/
http://smmi.nu/2014/03/31/chalmers-the-importance-of-reduced-meat-and-dairy-consumption/
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/04/01/global-warming-and-the-developing-world/to-avoid-global-warming-stop-eating-meat-and-cheese
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/04/01/global-warming-and-the-developing-world/to-avoid-global-warming-stop-eating-meat-and-cheese
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Nytt rekord i svensk köttkonsumtion 2013 

Köttförbrukningen i Sverige 

låg förra året på 88,2 kilo per 

person, visar ny statistik från 

Jordbruksverket. Det är högre 

siffror än någonsin tidigare. 

– Vi hade en tidigare 

toppnotering 2011 där vi kom 

upp till 87,6 kilo, säger Åsa 

Lannhard Öberg, handläggare 

på Jordbruksverket, till 

Sveriges Radio. 

– Jag är tyvärr inte förvånad över de nya siffrorna, säger Mia Steen i SMMI:s köttskatt nu-

arbetsgrupp. Hon menar att köttdieter fortfarande framställs som trendiga i olika 

sammanhang och att köttlobbyn är en stark kraft i samhället. 

– Vi har forskningen på vår sida, men når ändå inte ut på samma sätt. I slutändan handlar det 

om vem som har de ekonomiska resurserna, säger Mia Steen. 

Läs mer om utvecklingen av den svenska köttkonsumtionen på: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/nyheteromkonsumentfragor/n

yheteromkonsumentfragor2013/densvenskaforbrukningenavkottokarigen.5.465e4964142db

fe4470372d.html 

 

Skriv under namninsamlingen för köttskatt! 

Köttskatt nu är en av 

Svensk mat- och 

miljöinformations 

kampanjer. 

Kampanjarbetsgruppen 

arbetar för miljöskatter i 

konsumtionsledet på 

animaliska produkter. 

Kampanjen bedriver även 

en elektronisk 

namninsamling – gå in och skriv under för köttskatt på http://smmi.nu/kottskatt/ 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/nyheteromkonsumentfragor/nyheteromkonsumentfragor2013/densvenskaforbrukningenavkottokarigen.5.465e4964142dbfe4470372d.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/nyheteromkonsumentfragor/nyheteromkonsumentfragor2013/densvenskaforbrukningenavkottokarigen.5.465e4964142dbfe4470372d.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/nyheteromkonsumentfragor/nyheteromkonsumentfragor2013/densvenskaforbrukningenavkottokarigen.5.465e4964142dbfe4470372d.html
http://smmi.nu/kottskatt/
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Matens miljöpåverkan – mer än bara kött 

Även om animalieproduktionen och -konsumtionen står för en avgörande del av livsmedels-

sektorns miljö- och 

klimatpåverkan 

handlar inte allt om 

djurprodukter. På 

SMMI:s hemsida finns 

även information om 

palmolja, ris, bananer, 

kaffe och kakao ur ett 

miljöperspektiv. Gå in på smmi.nu, klicka på ”Läs mer” och välj ”Artiklar” i listan som 

kommer upp. 

 

Glöm inte att förnya ditt medlemskap i SMMI 

För dig som ännu inte gjort det är det dags att betala in medlemsavgiften till Svensk mat- och 

miljöinformation för 2014. Endast 50 kronor! Om du 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 200 kr) på vårt plusgirokonto 46 08 46-9 

(skriv ”medlemsavgift” i meddelandefältet, plus ditt namn om det ryms) samt skicka ett e-

brev 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 
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