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Valåret 2014 – välkomna till en höst med SMMI! 

Hösten står för dörren och Svensk mat- och miljöinformation skruvar upp aktiviteten. Inte 

nog med att semestrarna är slut och skolterminerna börjat, det är dessutom riksdags-, 

kommun- och landstingsval den 14 september. 

SMMI har gjort genomfört enkät med alla de politiska partierna i 

riksdagen och EU-parlamentet om hur de ser på matens miljöpåverkan 

och åtgärder för en hållbar livsmedelskonsumtion inför höstens val. 

Enkätsvaren ligger uppe på: http://smmi.nu/2014/06/27/smmis-stora-

partienkat-om-mat-och-miljo-2014-fardigstalld/ 

Hjälp oss att sprida enkätsvaren på Internet, via Facebook och motsvarande kanaler! Det 

framkommer mycket intressant om hur de olika partierna resonerar i frågorna. 

EkoMatCentrum verkar för att öka intresset för ekologisk och klimatsmart mat. Den 14 

oktober har de seminariedag i Stockholm om klimatsmarta matvanor och alternativa 

proteiner, och där är SMMI med och håller föredrag om matens klimatpåverkan. 

Dessutom kommer vi även i år att hålla workshop för ungdomarna på Miljötinget i Dalarna. 

Hör av er på contact@smmi.nu eller på telefon 073-581 99 84 om ni vill hjälpa till eller har 

frågor eller funderingar! Välkommen till en välmatad höst med Svensk mat- och 

miljöinformation. 

 

http://smmi.nu/2014/06/27/smmis-stora-partienkat-om-mat-och-miljo-2014-fardigstalld/
http://smmi.nu/2014/06/27/smmis-stora-partienkat-om-mat-och-miljo-2014-fardigstalld/
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Rekordstort intresse för köttskatt i Almedalen 

Svensk mat- och miljöinformation drev under Almedalsveckan i Visby i juli kampanjen 

Köttskatt nu. Kampanjen sjösattes redan 2007 men aldrig tidigare har den fått så mycket 

uppmärksamhet och stöd som detta år. Frågan om en miljöskatt på kött diskuterades under 

Almedalsveckan i TV, i radio, på poddar, på ledarsidor och på Visbys gator. 

Nio medlemmar i SMMI hade tillsammans flera tusen samtal under veckan. 1 086 av 

samtalen resulterade i en underskrift som stöd för att regeringen ska införa en köttskatt i 

syfte att minska köttkonsumtionen. Underskrifterna ska efter valet lämnas över till 

Finansdepartementet. 

– Det är uppenbart att 

betydligt fler vet att 

köttkonsumtionen är ett 

stort miljöproblem och 

förstår att vi behöver 

styrmedel för att minska 

den, säger Sanna Ekedahl, 

talesperson för SMMI.  

Det har inte bara varit 

många från allmänheten 

som valt att stödja en 

kommande köttskatt utan 

också många politiker. 

Såväl Miljöpartiets som 

Vänsterpartiets 

miljöpolitiska 

talespersoner skrev under 

uppropet, och Feministiskt 

Initiativ lade fram det 

mest konkreta förslaget 

hittills när de på DN 

Debatt föreslog en 

köttskatt på 10 kronor per 

kilo kött. Även 

Socialdemokraternas 

klimatpolitiska talesperson 

öppnade upp för 

möjligheten att införa en 

köttskatt. 
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– Nu ser vi fram emot att riksdagen inom en snar framtid enas om att minska 

köttkonsumtionen i Sverige, säger Sanna Ekedahl. 

Enligt FN står animaliesektorn för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är 

en större andel än utsläppen från den samlade transportsektorn (inklusive flyget). I Sverige 

har köttkonsumtionen ökat med 50 procent de senaste 20 åren. 

SMMI:s namninsamling för köttskatt återfinns här: http://smmi.nu/kottskatt/ 

 Foton från Almedalen: Martin Smedjeback, Toivo Jokkala 

 

Beställ hem SMMI:s fina material 

Du kan beställa en snajdig tygkasse (den gjorde 

megasuccé i Almedalen!), samt infoflygblad och 

klistermärken från SMMI. Mycket av vårt 

styckmaterial har anknytning till kampanjerna 

Köttskatt nu och Köttfri måndag. Skicka ett brev till 

contact@smmi.nu och berätta vilka vad du vill ha. 

Glöm inte att ange postadress. 

Vi bekräftar din beställning och anger pris inklusive 

porto. När du satt in pengarna på vårt postgirokonto 

46 08 46-9 skickar vi beställningen. Läs mer på: 

http://smmi.nu/stod-oss/bestall-material/ 

 

http://smmi.nu/kottskatt/
http://smmi.nu/stod-oss/bestall-material/
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SMMI fortsätter ta mat- och klimatdebatten 

En stor del av SMMI:s verksamhet 

handlar om att diskutera hur vi 

politiskt och som konsumenter 

kan ta mat- och miljöansvar. 

Sedan i somras har vi medverkat 

på ovanligt många tidningars 

debattsidor med debattartiklar 

och -repliker. Expressen, Gotlands 

Allehanda, Land Lantbruk & 

Skogsland, Östran, Nyheter 24, 

Piteå-Tidningen, Västerviks-

Tidningen, Länstidningen 

Södertälje och Skaraborgs Läns 

Tidning är några av de medier där vi debatterat mat- och 

klimatfrågor. I vissa av tidningarna har det utbrutit intensiva 

replikskiften med politiska företrädare. 

Hör av er till oss om ni vill ha hjälp med argument eller infallsvinklar 

i egna lokala mat- och miljödebatter som ni deltar i! 

 

Ny SMMI-lokalgrupp bildad i Göteborg 

Svensk mat- och miljöinformation har fått en lokalgrupp i Göteborg. Det är personer som 

tidigare startat upp Köttfri måndag Göteborg som utgör stommen i den nya gruppen. Inom 

kort kommer ni att kunna nå dem på e-adressen goteborg@smmi.nu 

Hör gärna av er, ni som håller till i Västsverige och vill engagera er i SMMI! 

 

 

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. 


