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NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION

Vegoforum – se filmerna och lämna dina synpunkter i utvärderingen!
Den 25 maj arrangerade Svensk mat- och miljöinformation tillsammans med ABF Stockholm
Vegoforum på ABF-huset i Stockholm. Det blev ett mångskiftande forum med många olika
infallsvinklar på animaliekonsumtion och vegovisioner. Mellan två och tre parallella
seminarier pågick under hela dagen – sammanlagt 11 programpunkter – samtidigt som
företag och organisationer med vegotema hade utställning på entréplanet. Svensk mat- och
miljöinformation fick 64 nya medlemmar på forumet – ni hälsas alla hjärtligt välkomna med
detta ert första SMMInyhetsbrev!
För er som inte kunde
besöka forumet eller som
missade någon
programpunkt som ni hade
velat se ligger fem av
föreläsningarna och
diskussionerna uppe som
filmer på ABF Play:


Så sabbar köttet klimatet med Svensk mat- och miljöinformations Jonas Paulsson:
http://www.abfplay.se/Video/Player/1859



Vegannutrition med nutritionisten Pernilla Berg:
http://www.abfplay.se/Video/Player/1860
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Bloggeliten spekulerar, en panel med vegobloggare under ledning av SMMI:s
Sanna Ekedahl: http://www.abfplay.se/Video/Player/1861



Året som gått med Köttfri måndag och Way Out West som köttfri festival:
http://www.abfplay.se/Video/Player/1862



Djuretik – ett panelsamtal med forskare och filosofer:
http://www.abfplay.se/Video/Player/1863

– Det är svårt att som arrangör ge en rättvis bedömning om vad som var bäst med forumet,
och vi har fått höra uppskattande ord om i stort sett alla inslag, säger Toivo Jokkala i Svensk
mat- och miljöinformations arrangörsgrupp för Vegoforum.
– Men vi kan konstatera att utfrågningen av riksdagsledamoten Jens Holm (V) drog så
mycket folk att inte alla fick plats att sitta på stolar – samt att föredraget med festivalen
Way Out West där de berättade om sitt köttfria festivaltema drog mindre folk än vad de var
förtjänta av, säkert mycket för att det krockade med just Jens Holm.
Arrangörsgruppen låter hälsa att de gärna vill få in synpunkter på forumet från så många
besökare som möjligt. En utvärdering ligger uppe på hemsidan vegoforum.se och på
direktlänken http://www.surveymonkey.com/s/2W877WV. Gå gärna in och fyll i den, alla ni
som besökte forumet! Och hjärtligt välkomna åter nästa år!

Foton från Vegoforum: Erik Abrahamsson (Bloggeliten spekulerar och Djurrättsalliansens
utställningsbord) och ABF Play (djuretikpanelen i sidhuvudet).

2

Övergödning och köttskatt med SMMI i Almedalen
Första veckan i juli äger Almedalsveckan – tidigare känd som ”politikerveckan” – rum i Visby
på Gotland. Svensk mat- och miljöinformation har medverkat med seminarier och
informationsspridning på Almedalsveckan tidigare år, och gör så även nu. Den 2 och den 4
juli kommer vi att diskutera ekonomiska styrmedel för minskad köttkonsumtion respektive
övergödning med inbjudna gäster i Högskolan på Gotlands lokaler. Så här beskriver vi våra
programpunkter i Almedalsveckans officiella program:

Seminarium 1: Minska köttkonsumtionen med ekonomiska styrmedel?
LÄNK | http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13407?redir=
I januari släppte Jordbruksverket en
rapport där bland annat skatt på kött,
baserad på hur mycket
växthusdrivande utsläpp olika typer
av kött ger upphov till, diskuterades.
Ska vi använda ekonomiska styrmedel
för att minska köttkonsumtionen? Är
köttskatt en lösning? Vad kan och bör
politiken göra?
Inledande föredrag av Sarah Säll,
doktorand i miljöekonomi, om köttskatter och utsläpp från svensk produktion: Hur
skulle en köttskatt påverka efterfrågan? Hur mycket kan det minska utsläppen av
växthusgaser samt kväve och fosfor? Därefter paneldiskussion om ekonomiska
styrmedel: Kan/bör köttkonsumtionen regleras politiskt? I vilken riktning? Vilka
ekonomiska styrmedel är möjliga/önskvärda? Paneldiskussion mellan Fredrik Hedenus,
doktor i energi och miljö vid Chalmers, Jens Holm, riksdagsledamot och miljöpolitisk
talesperson (V), Hilda Runsten, expert klimatfrågor, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
Seminariet äger rum tisdagen den 2 juli klockan 16.30-18.30 i sal D 22, Högskolan på
Gotland.

Seminarium 2: Jordbruk för att rädda havet
LÄNK | http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13420?redir=%23eidx_0
Hur skulle en omläggning av jordbruket i Östersjöregionen kunna rädda Östersjön från
övergödning, syrebrist och döende havsbottnar? Forskarföreläsning och diskussion
med medverkande från BERAS och Naturskyddsföreningen.
Inledande föreläsning av Artur Granstedt, agronomie doktor, docent vid Södertörns
högskola och koordinator för Östersjöprojektet BERAS. Därefter diskussion om
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övergödning och näringsläckage med bl.a. Granstedt och Johanna Sandahl, vice
ordförande för Naturskyddsföreningen. För att förverkliga ekologiskt jordbruk krävs
kunskaper och vilja till förändring hos allt fler jordbrukare, medvetna konsumenter och
en resurshushållande och miljömedveten inriktning av jordbrukspolitiken. Vad bör
göras? Hur gör vi med de kemiska bekämpningsmedlen? Hur mycket måste
köttkonsumtionen minska?
Seminarium 2 äger rum torsdagen den 4 juli klockan 10.30-12.30 i sal B 23, Högskolan på
Gotland.
Hör av er till contact@smmi.nu om ni vill hänga med oss till Visby. Eller åk dit på eget bevåg,
så ses vi där!

Följ Svensk mat- och miljöinformation på Facebook
Såväl Svensk mat- och miljöinformation som organisation som våra kampanjer Köttskatt nu
och Köttfri måndag har egna Facebooksidor. Där länkar vi till aktuella nyheter och
forskarrapporter om
matens miljö- och
klimatpåverkan –
tillsammans med lite
lättsammare
uppdateringar om vad
som är på gång inom
området. Gå gärna in och
gilla sidorna och delta!
Adresser:


Svensk mat- och miljöinformation: https://www.facebook.com/smmi.nu



Köttskatt nu: https://www.facebook.com/pages/K%C3%B6ttskattnu/144731785597878?fref=ts



Köttfri måndag: https://www.facebook.com/kottfrimandag

En skön sommar till er alla – hoppas vi ses snart!

contact@smmi.nu
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Tel: 073-581 99 84
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www.smmi.nu

