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SMMI intar åter Almedalen i sommar 

Mellan den 28 juni och den 5 

juli arrangeras Almedalsveckan 

i Visby på Gotland. Liksom 

tidigare år är SMMI på plats 

med arrangemang, aktiviteter 

och information på stan. 

Kom gärna och hälsa på oss, ni 

som planerar att vara i trakten 

då! Ni kan alltid ringa på 073-

581 99 84 och kolla var vi håller 

till. 

Missa heller inte politikerutfrågningen som vi anordnar tillsammans med Djurens Rätt i Visby 

den 30 juni: ”Vilka är de mest aktuella frågorna angående djuren i livsmedelsindustrin?” 

Kalendariesidan för politikerutfrågningen den 30 juni: 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-

view/26587?redir 

Facebookeventet för politikerutfrågningen den 30 juni: 

https://www.facebook.com/events/1064887683540985/ 

Väl mött i Visby i sommar! 

Fotografiet ovan är från förra årets SMMI-aktiviteter i Almedalen. 
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Vegonorm – ny kampanjgrupp inom SMMI 

Svensk mat- och miljöinformation har startat en ny 

kampanjgrupp som vi kallar för Vegonorm. Kampanjen går ut på 

att uppmuntra offentliga och offentligt finansierade 

måltidsanordnare att servera helvegetarisk mat som standard. 

Kampanjen kommer att framhålla det positiva för hälsa, miljö 

och djur med mer vegetariskt, och speciellt knyta an till den 

offentliga verksamhetens miljöarbete. Vi vill också att det ska 

vara lätt för privatpersoner, restauranger, konferensanordnare 

och andra att haka på och ha vego som standard. Andra organisationer kommer att 

kontaktas för att diskutera samarbete kring kampanjen. 

Låter det intressant? Haka gärna på gruppen – du behövs! Kontakta oss på contact@smmi.nu 

 

Jordbruket betydande faktor bakom massutrotning 

Planeten kan vara på väg mot sin sjätte massutrotning av arter – denna gång 

till följd av mänsklig verksamhet. Det är slutsatserna i en ny vetenskaplig 

studie (se http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253.full). 

Förstörda ekosystem till följd av skogsavverkningar och modernt jordbruk är några 

av faktorerna bakom massutrotningen. Inom tre generationer kan vi till exempel inte längre 

räkna med att ha bin som står för den livsviktiga pollineringen av grödor. 

– Om det här tillåts fortsätta kommer det ta många miljoner år för att livet på jorden att 

återhämta sig och även människan kommer sannolikt att dö ut i ett tidigt stadium, säger 

huvudförfattaren, ekologi- och zoologiprofessor Gerardo Ceballos, rapporterar Svt.se. 

 
 

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://smmi.nu/kottskatt/


3 

 

Följ Köttskatt på Twitter! 

Svensk mat- och miljöinformations Köttskatt nu-kampanj har ett eget 

konto på mikrobloggen Twitter. Följ oss! Användarnamnet är 

@kottskatt 

 

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. 

 

Hjälp oss sprida våra informationsrika foldrar 

SMMI har under de år vi varit verksamma tagit fram en stor mängd trycksaker och annat 

informationsmaterial om matens miljöpåverkan. Vår folder ”Maten och miljön” (som även 

ligger på hemsidan på http://www.smmi.nu/trycksaker/SMMI_maten_och_miljon.pdf) har vi 

i särskilt stor upplaga i vårt förråd. 

Hjälp oss gärna att sprida foldern! Kanske är du verksam som 

gymnasielärare och ta tillfället i akt att få en klassuppsättning 

av informationsmaterial, kanske finns det intresse bland dina 

arbetskollegor, eller så har du kontakt med andra som gärna 

skulle sprida lite foldrar? 

Du som bor i 08-området med omnejd får gärna höra av dig på 

tel 073-581 99 84, eller e-posta till contact@smmi.nu, så kan 

vi komma överens om att mötas upp och ordna en 

överlämning av foldrar. Och även du som bor på annan plats i 

landet får gärna höra av dig – det går det att skicka mindre 

foldervolymer per post. Information gör alltid störst nytta när den sprids! 

http://smmi.nu/
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Glöm inte att förnya ditt medlemskap i SMMI 

Nu börjar det bli hög tid att betala in medlemsavgiften till 

Svensk mat- och miljöinformation för 2015 för dig som 

inte redan har gjort det. Endast 50 kronor (30 kronor 

för den med  egränsade  etalningsmöjligheter)! 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 årsavgiften (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. 

 

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. 

En fin sommar tillönskas er alla! 
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