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2015	  med	  Svensk	  mat-‐	  och	  
miljöinformation	  

	  
2015	  har	  vi	  återigen	  sett	  ett	  aktivt	  SMMI-‐år.	  Med	  Konsumentverkets	  

verksamhetsstöd	  i	  ryggen	  och	  genom	  ideellt	  engagemang	  har	  vi	  kunnat	  jobba	  brett	  
med	  våra	  frågor.	  Här	  återges	  det	  gångna	  årets	  verksamhet	  i	  dess	  huvuddrag,	  

kategorivis	  och	  kronologiskt.	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  

FÖRELÄSNINGAR,	  SEMINARIER	  OCH	  EVENEMANG	  

28	  mars:	  Vegoforum	  i	  Stockholm	  	  
Vegoforum	  den	  28	  mars	  nådde	  troligen	  besökarrekord	  även	  detta	  år,	  med	  över	  500	  
deltagare.	  ABF-‐huset	  på	  Sveavägen	  i	  Stockholm	  var	  fullt	  av	  utställare,	  
föredragshållare	  och	  nyfikna	  gäster.	  Filminspelningar	  från	  de	  olika	  föredragen	  och	  
diskussionerna	  finns	  att	  ta	  del	  av	  på	  Youtube,	  på:	  
https://www.youtube.com/watch?v=TfLn8YjG5A0&index=3&list=PLYN7zHlnZ5RU
BqGkVlsdhMid4lvI1G3Zu	  
	  
	  
Sammanlagt	  innehöll	  dagen	  12	  programpunkter.	  Exempel	  ur	  programmet:	  	  
	  

• Global	  rättvisa	  och	  mat,	  Mikael	  Jonsson	  och	  Ida	  Niskanen,	  
människorättsorganisationen	  FIAN	  Sverige	  

	  
• Matpolitisk	  debatt	  mellan	  de	  politiska	  ungdomsförbunden	  

	  
• Mindre	  cancer	  hos	  vegetarianer	  –	  hur	  och	  varför?	  David	  Stenholtz,	  

specialistläkare	  i	  onkologi	  
	  
	  

11	  april:	  SMMI-‐fest	  på	  Cyklopen	  
För	  att	  fira	  ett	  genomfört	  Vegoforum	  och	  samla	  vegointresserade	  anordnade	  SMMI	  
en	  fest	  på	  kulturhuset	  Cyklopen	  i	  Stockholm.	  Temat	  var	  Surf	  Extravaganza,	  och	  
kvällen	  bjöd	  på	  mat	  och	  dryck,	  livemusik,	  lotteri	  och	  dans	  som	  leddes	  av	  DJ	  Hanna	  
Järver.	  Intäkter	  i	  form	  av	  inträde	  och	  försäljning	  gick	  till	  SMMI:s	  verksamhet.	  
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28	  juni–5	  juli:	  Almedalsveckan	  i	  Visby	  	  
Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformations	  Almedalsdelegation,	  bestående	  av	  åtta	  aktivister	  
som	  spred	  information	  på	  stan,	  ordnade	  seminarium	  tillsammans	  med	  Djurens	  Rätt	  
och	  kampanjade	  för	  köttskatt.	  Utan	  tvekan	  var	  vi,	  i	  våra	  gula	  tröjor	  med	  rosa	  tryck,	  
ett	  av	  de	  mest	  iögonfallande	  elementen	  i	  stadsbilden,	  vilket	  också	  märktes	  på	  
allmänhetens	  reaktioner.	  1	  035	  nya	  namnunderskrifter	  för	  köttskatt	  blev	  det,	  och	  
ett	  otal	  intressanta	  möten,	  samtal	  och	  diskussioner.	  Det	  är	  en	  klar	  skillnad	  mellan	  
det	  allmänna	  gensvaret	  nu	  jämfört	  med	  för	  några	  år	  sedan	  –	  numera	  framstår	  det	  
inte	  som	  en	  extrem	  ståndpunkt	  att	  vilja	  göra	  något	  åt	  nivåerna	  på	  
animaliekonsumtionen,	  utan	  som	  något	  i	  behov	  av	  att	  diskuteras.	  Vår	  kampanj	  
hjälptes	  också	  upp	  av	  rapporteringen	  i	  SVT:s	  Rapport	  veckan	  innan,	  där	  
miljöminister	  Åsa	  Romson	  pressades	  angående	  varför	  köttet	  inte	  beskattas	  utifrån	  
dess	  miljöeffekter.	  
	  
Vi	  gjorde	  ett	  antal	  intervjuer	  med	  politiker	  och	  opinionsbildare	  –	  Gudrun	  Schyman	  
(Fi),	  Mattias	  Svensson	  (tidskriften	  Neo),	  Emma	  Wallrup	  (V)	  med	  flera	  –	  om	  deras	  
syn	  på	  kopplingen	  mellan	  kött	  och	  klimat.	  Det	  blev	  frågor	  om	  miljöpåverkan,	  
möjligheten	  till	  ekonomiska	  styrmedel	  för	  minskad	  köttkonsumtion	  och	  
förutsättningarna	  inom	  det	  politiska	  landskapet	  för	  att	  driva	  igenom	  en	  förändring.	  
	  
Filmerna	  ligger	  uppe	  här:	  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYN7zHlnZ5RVSirp21W_pNC_4CAHu1h76	  	  
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19	  september:	  Vegovision	  i	  Umeå	  
När	  det	  anordnas	  mässor	  och	  seminarietillställningar	  om	  vegetarisk	  mat	  brukar	  
Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  satsa	  på	  att	  vara	  på	  plats	  för	  att	  informera	  om	  
vegomatens	  positiva	  aspekter	  ur	  ett	  miljö-‐	  och	  klimatperspektiv.	  Den	  19	  september	  
besökte	  vi	  mässan	  Vegovision	  i	  Umeå	  och	  höll	  bokbord	  och	  ett	  uppskattat	  
seminarium	  om	  hur	  vi	  tillsammans	  kan	  jobba	  för	  vegetarisk	  mat	  som	  standard	  i	  
offentlig	  verksamhet.	  
	  

	  

17	  oktober:	  Linköping	  Vego	  
Den	  17	  oktober	  besökte	  vi	  Linköpingsmotsvarigheten	  Linköping	  Vego.	  Det	  blev	  
tillsammans	  med	  dagen	  i	  Umeå	  sammanlagt	  320	  nya	  insamlade	  namnunderskrifter	  
för	  köttskatt,	  många	  bra	  samtal	  och	  flera	  nya	  medlemmar	  och	  personer	  som	  ville	  
engagera	  sig	  i	  SMMI:s	  kampanj	  Vegonorm.	  
	  

	  
	  

20	  oktober:	  SMMI	  på	  Miljötinget	  i	  Gävle	  
Miljötinget,	  Nordens	  största	  miljöevenemang	  för	  unga	  som	  vartannat	  år	  anordnas	  i	  
Gävleborg	  och	  vartannat	  i	  Dalarna,	  fyllde	  i	  år	  25	  år	  och	  firade	  därför	  med	  
jubileumsspecial.	  För	  femte	  året	  i	  rad	  deltog	  Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation.	  
Denna	  gång	  var	  SMMI:s	  bidrag	  en	  workshop	  i	  två	  omgångar	  om	  animalieindustrins	  
miljö-‐	  och	  klimatpåverkan.	  
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28	  november:	  Djurens	  rätts	  julfest	  i	  Örebro	  
SMMI	  deltog	  genom	  att	  hålla	  en	  föreläsning	  om	  animaliernas	  miljöpåverkan	  samt	  
om	  vår	  nya	  kampanj	  Vegonorm.	  Många	  visade	  intresse	  för	  den	  nya	  kampanjen	  och	  
för	  vår	  organisations	  mål	  att	  ställa	  om	  matkonsumtion	  i	  en	  hållbar	  och	  växtbaserad	  
riktning.	  
	  

28	  november:	  Socialistiskt	  forum	  i	  Stockholm	  
Den	  28	  november	  deltog	  vi	  som	  icke-‐partipolitisk	  organisation	  på	  Socialistiskt	  
forum	  på	  ABF-‐huset	  i	  Stockholm.	  Vi	  pratade	  om	  köttets	  miljöpåverkan	  och	  om	  vår	  
nya	  kampanj	  Vegonorm	  och	  värvade	  flera	  nya	  aktiva	  medlemmar	  till	  vårt	  
vegonormnätverk,	  som	  jobbar	  för	  vego	  som	  standard	  i	  offentlig	  verksamhet.	  
	  

NY	  KAMPANJ	  

Vegonorm	  
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	  
framhåller	  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.	  
	  

SMMI	  I	  MEDIA	  
En	  ovanligt	  stor	  mängd	  debattartiklar	  från	  Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation	  och	  
kampanjgrupperna	  för	  Köttskatt	  nu,	  Köttfri	  måndag	  och	  Vegonorm	  har	  publicerats	  i	  
medierna	  under	  året.	  Särskilt	  stort	  fokus	  har	  det	  varit	  på	  mjölkindustrin	  och	  mot	  
slutet	  på	  året	  har	  flera	  artiklar	  och	  insändare	  handlat	  om	  behovet	  av	  att	  införa	  
vegonorm	  i	  offentliga	  måltider	  för	  att	  klara	  Sveriges	  miljömål.	  
	  
Nedan	  följer	  några	  av	  årets	  massmediala	  inspel	  från	  SMMI.	  
	  
I	  kölvattnet	  av	  SVT	  Rapports	  rapportering	  om	  köttets	  miljöpåverkan	  och	  den	  
uppmärksamhet	  vi	  väckte	  i	  Almedalen	  fick	  vi	  möjlighet	  att	  skriva	  ett	  antal	  
debattinlägg	  i	  dagspressen.	  Några	  av	  dem:	  
	  
•	  Sundsvalls	  Tidning:	  http://www.st.nu/opinion/debatt/hjalpmjolkbonderna-‐
genom-‐omstallning	  
•	  Västerbottens-‐Kuriren:	  http://www.vk.se/1479969/beskattabensin-‐och-‐kott-‐lika	  
	  •	  Nyheter	  24:	  http://nyheter24.se/debatt/802762-‐var-‐ar-‐varkottskatt-‐asa-‐romson	  
	  •	  Expressen:	  http://www.expressen.se/debatt/grilla-‐vegetariskt-‐i-‐sommar	  
	  •	  Aftonbladet	  –	  debattuppslaget	  i	  papperstidningen	  den	  7	  juli	  
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Fokus	  i	  övrigt	  har	  bland	  annat	  legat	  på	  köttskatt	  som	  politiskt	  styrmedel,	  och	  
möjligheten	  att	  ställa	  om	  till	  växtbaserat	  gödsel	  och	  biogas	  genom	  rötning	  av	  vall.	  
Här	  är	  ett	  axplock:	  
	  
•	  Göteborgsposten	  17	  juli	  och	  6	  september:	  
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2778299-‐kottskatt-‐okar-‐konkurrenskraft	  och	  
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2822883-‐nya-‐mjolkstodet-‐en-‐miljobov	  
	  
•	  The	  Local	  21	  juli:	  http://www.thelocal.se/20150721/meat-‐tax-‐to-‐increase-‐
compettiveness	  
	  
•	  Folkbladet	  14	  augusti	  och	  13	  oktober:	  
http://www.folkbladet.nu/1499620/skatta-‐kott-‐och-‐bensin-‐lika	  och	  
http://www.folkbladet.nu/1522303/mjolkkris-‐for-‐vilken-‐mjolk	  
	  
•	  Norrtelje	  Tidning	  29	  augusti:	  http://norrteljetidning.se/debatt/1.3136270-‐
bioenergi-‐sakrare-‐an-‐kott-‐och-‐mjolk	  
	  
•	  Aftonbladet	  4	  september:	  http://www.aftonbladet.se/debatt/article21364205.ab	  
	  
•	  Dagens	  Nyheter,	  DN	  Åsikt,	  2	  november:	  http://asikt.dn.se/asikt/debatt/hog-‐tid-‐
for-‐skatt-‐pa-‐kott/	  
	  
•	  Expressen	  22	  december:	  http://www.expressen.se/debatt/battre-‐satsa-‐pa-‐
minskat-‐kottatande/	  
	  

SMMI:s	  nystartade	  vegonormnätverk	  har	  fått	  in	  insändare	  om	  fördelarna	  med	  att	  
ställa	  om	  till	  vego	  som	  standard	  i	  offentiga	  måltider:	  
	  
•	  Gefle	  Dagblad	  25	  december:	  http://www.gd.se/opinion/insandare/vegonorm-‐ar-‐
framtiden	  
	  
•	  Kristiansstadsbladet	  11	  januari:	  
http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/andelen-‐vegetarianer-‐och-‐veganer-‐
okar-‐rekordsnabbt/	  
	  
•	  	  Katrineholmskuriren	  12	  januari:	  
http://kkuriren.se/asikter/insandare/1.3733208	  
	  
	  

SMMI	  UTÖKAR	  DEN	  SVENSKA	  ORDLISTAN	  
Svenska	  akademiens	  ordlista	  har	  under	  året	  försetts	  med	  två	  nya	  ord:	  ”köttskatt”	  
och	  ”köttfri”.	  Båda	  orden	  har	  sin	  bakgrund	  i	  SMMI:s	  verksamhet:	  Köttskatt	  infördes	  i	  
svenskan	  i	  samband	  med	  vår	  kampanj	  ”Köttskatt	  nu”,	  och	  köttfri	  i	  samband	  med	  
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kampanjen	  ”Köttfri	  måndag”.	  Om	  vi	  kan	  förändra	  språket	  kan	  vi	  förhoppningsvis	  
förändra	  lite	  av	  världen	  också!	  
	  

E-‐NYHETER	  OCH	  NYHETSBREV	  	  
SMMI.se	  har	  regelbundet	  fyllts	  på	  med	  aktuella	  nyheter	  inom	  mat-‐	  och	  
miljöområdet,	  publicerade	  under	  Media-‐fliken	  på	  sidan.	  	  Satsningen	  på	  regelbundna	  
nyhetsbrev	  riktade	  till	  medlemmarna	  har	  fortsatt,	  med	  information	  om	  såväl	  
interna	  aktiviteter	  i	  organisationen	  som	  händelser	  av	  intresse	  för	  den	  mat-‐	  och	  
miljöintresserade.	  Fem	  sådana	  nyhetsbrev	  har	  skickats	  ut	  under	  året.	  	  
	  

WEBB	  

SMMI.nu	  	  
SMMI:s	  hemsida	  uppdateras	  regelbundet	  med	  information	  om	  och	  länkar	  till	  
vetenskapliga	  rapporter,	  kampanjinformation	  och	  en	  översikt	  över	  resurser	  på	  mat-‐	  
och	  miljöområdet.	  Nyheter	  och	  nyhetsbrev	  publiceras	  också	  där.	  	  

Facebook	  
Svensk	  mat-‐	  och	  miljöinformation,	  kampanjerna	  Köttfri	  måndag	  och	  Köttskatt	  nu,	  
evenemanget	  Vegoforum	  och	  nu	  Vegonorm	  har	  alla	  egna	  Facebooksidor,	  med	  
hundratals	  följare.	  Här	  publiceras	  de	  aktuella	  nyheterna	  med	  mat-‐	  och	  
miljöanknytning.	  Samtliga	  sidor	  har	  fått	  fler	  följare	  under	  året	  –	  SMMI:s	  
huvudfacebooksida	  har	  ökat	  från	  1	  080	  till	  1	  300	  följare,	  Köttskatt	  nu	  från	  1	  800	  till	  
2	  230	  och	  Köttfri	  måndag	  från	  cirka	  6	  600	  till	  6	  930	  personer.	  680	  personer	  följer	  
Vegoforum	  och	  700	  följer	  Vegonorm.	  
	  
SMMI:s	  föreläsarpool	  har	  liksom	  tidigare	  en	  egen	  gruppsida	  på	  Facebook	  där	  
kommande	  föreläsningar	  diskuteras.	  	  
	  

LÖPANDE	  INFORMATION	  	  
Frågor	  från	  medlemmar	  och	  allmänhet	  om	  matens	  miljöpåverkan	  inkommer	  
regelbundet	  per	  telefon	  och	  till	  e-‐postadressen	  contact@smmi.nu.	  Vi	  besvarar	  alla	  
frågor	  efter	  förmåga,	  och	  kan	  oftast	  ge	  kvalificerade	  svar	  med	  utgångspunkt	  i	  vår	  
informations-‐	  och	  materialbank	  på	  smmi.nu.	  Vår	  policy	  är	  att	  även	  hänvisa	  
frågeställare	  vidare	  på	  ett	  kvalificerat	  sätt	  i	  de	  lägen	  där	  vi	  själva	  inte	  sitter	  inne	  
med	  detaljsvaren.	  	  
	  


