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Svensk mat- och miljöinformation 

Verksamhetsberättelse 2019 
 

Under 2019 fortsatte Svensk mat- och miljöinformation informera om matens miljöpåverkan och 

arbeta för en hållbar livsmedelssektor, med fokus på minskad köttkonsumtion. Vi jobbade som 

vanligt genom folkbildning, opinionsbildning och politisk påverkan och ökade samarbetet med andra 

organisationer. Vi satsade även på att bygga en starkare organisation genom att anställa en 

verksamhetssamordnare. Under hösten 2019 bytte vi bank och började förbereda för 

autogiromedlemskap, månadsgivarskap per autogiro och ny webbshop samt förenklad 

ekonomihantering med ett nytt ekonomisystem. 

 

Folkbildning och rådgivning 
 

Föreläsningar och workshoppar 

Under 2019 uppdaterade vi vårt föreläsningsmaterial Agenda 2030 och maten och gav det en ny 

grafisk form. Vi genomförde ett par utbildningstillfällen för våra föreläsare för att gå igenom det nya 

materialet och för att diskutera fler föreläsningsupplägg (25 maj och 10 oktober i Stockholm). 

 

 
 

Efter ansökan blev vi beviljade 61 000 kr av SIDA för att kunna erbjuda skolor (högstadiet, gymnasiet 

och folkhögskolor) gratis föreläsningar under hösten 2019 och första delen av 2020. Pengarna är 

budgeterade för workshopledararvoden och resor samt marknadsföring av verksamheten. Hösten 

2019 användes 13 817 kr av dessa pengar för att genomföra 11 workshoppar. Totalt nåddes drygt 

360 elever. Under hösten 2019 bokades också 17 skolworkshoppar in för våren 2020. 

 

Under hösten 2019 höll vi workshoppar på Runö folkhögskola i Stockholm, Röda korsets folkhögskola 

i Stockholm (2 st), Vågbroskolan i Söderhamn (2 st), Ingrid Segerstedts Gymnasium i Göteborg samt 

Värnamo folkhögskola (2 st). 
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Vi höll även workshoppen på Miljödagarna på Ungdomens Hus i Uppsala 27 april, för ECOoperation, 

ett hållbarhetsläger för europeiska ungdomar finansierat genom ERASMUS+ i Nacka, på Powershift – 

en helg för ungdomar arrangerad av PUSH Sverige med fokus på hållbarhet. Temat för årets 

Powershift var Ekosystem och klimatet. 

Förutom skolworkshopparna höll vi föredrag på temat Agenda 2030 och maten på Söderfors 

bibliotek i Tierp 27 mars och på Söderhamns Stadsbibliotek 30 mars. Vi höll även en föreläsning på 

Miljövetardagen, arrangerad av Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening på Södertörns högskola i 

Huddinge. Föreläsningen var en koncentrerad variant av workshoppen. 

 

Rådgivning 

Under 2019 svarade vi på frågor från allmänheten och gav råd och länkar till litteratur och 

hänvisningar till forskning och information från myndigheter via e-post, telefon och facebook. Den 

största delen av kommunikationen skedde via facebook messenger på vår kampanjsida Vegonorm. 

Totat hade vi c:a 300 rådgivningsinteraktioner under 2019. 

 

Vegoforum 2019 

 

 

https://www.facebook.com/sodertornshogskola/?eid=ARCSjN6OP66Jp_vdbqyN7s9zIgXU0bnYVfz1itW7DUTRNCZq_Cf6WhD08bIHv7eTMIRr0hZg32_mPjlp


3 
 

Vegoforum 2019 blev det största hittills, med 26 programpunkter i parallella sessioner i 4 pass och 34 

utställande organisationer och företag. Föredragen samlades under temana Vego för miljön, Vego 

mättar alla, Vego för hälsan, Vego i skolan, Vetenskap för vegopolitik och Engagera dig för vego. Vi 

hade även en egen våning med aktiviteter och program för alla barn, som vi kallade Broccoliklubben. 

Vegoforum anordnades 10 mars 2019, som vanligt i samarbete med ABF Stockholm på ABF-huset i 

Stockholm. Drygt 1 000 besökare deltog under hela eller delar av Vegoforum 2019. 

Under Vegoforum hade vi ungefär 30 volontärer, som hjälpte till med alla praktiska förberedelser på 

plats tillsammans med ABF:s personal, bemannade entré och bokbord, var salsvärdar, filmade 

föredrag, fotade under dagen, intervjuade besökare, tog hand om utställare och föreläsare samt bjöd 

på fika i loungen, anordnade aktiviteter för barnen och visade besökare tillrätta. Vi vill ge ett stort 

tack till alla volontärer! 

Ett stort tack även till alla föreläsare och paneldeltagare, som ställde upp gratis under dagen. Och 

tack till alla utställare och sponsorer, som hjälpte till att göra Vegoforum 2019 till ett lyckat event. 

Samtliga föredrag filmades. I några fall uppstod tekniska problem, men 20 av föredragen tillgängliga 

att se på nätet, via vår Youtubekanal. 

 

Programmet för Vegoforum 2019: 

http://vegoforum.se/program-vegoforum-2019/ 

http://vegoforum.se/broccoliklubben-kul-for-alla-barn/ 

 

Utställare och sponsorer på Vegoforum 2019: 

http://vegoforum.se/utstallare-vegoforum-2019/ 

 

Vegoforum 2019 på Youtube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYN7zHlnZ5RVXgweC7Y5UNbW7ZN1VzbFf 

 

 

        
 

 

Medlemsmöten och arbetsmöten 

Under 2019 hade vi ett antal arbetsmöten, framför allt för planering av Vegoforum 2019 och för 

planering av Vegoforum 2020, då arbetet med forumet påbörjades hösten 2019. De första mötena 

inför varje Vegoforum var öppna för allmänheten, då vi sökte nya volontärer. Vi hade även 

planeringsmöten inför Almedalsveckan. 

 

http://vegoforum.se/program-vegoforum-2019/
http://vegoforum.se/broccoliklubben-kul-for-alla-barn/
http://vegoforum.se/utstallare-vegoforum-2019/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYN7zHlnZ5RVXgweC7Y5UNbW7ZN1VzbFf
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Vi hade även flera möten med nystartade lokalgruppen Vegonorm Uppsala, bland annat för att 

planera en filmvisning av dokumentären The Game Changers tillsammans med Folkets Hus & Parker, 

Fyrisbiografen, Los Vegos kafé & catering och Djurens rätt Uppsala-Knivsta. 

 

Den 7 november hade vi ett öppet introduktions- och planeringsmöte för alla som vill engagera sig i 

föreningen. 

 

 

 

Studiecirkel 

Hösten 2019 hade vi en studiecirkel om Agenda 2030 och maten i samarbete med ABF Stockholm. 

Under 5 kvällar med start 24 oktober pratade vi med deltagarna om hur vad vi äter och hur det 

produceras påverkar FN:s Globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Studiecirkeln hölls på ABF-huset i 

Stockholm. Vi satte också ABF Stockholm i kontakt med vegokocken Petra Cavini, för en studiecirkel 

om hållbar mat, som också genomfördes under hösten 2019. 
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Tryckt informationsmaterial 

Under 2019 tryckte vi upp affischer, flygblad och program för Vegoforum samt flygblad med 

information om Vegonormkampanjen och vårt program under Almedalsveckan. Vi tryckte även upp 

ett sandwichplakat och en A-skylt för att synas bättre vid bland annat namninsamlingar på stan. Vi 

hade en helsidesannons om Vegoforum 2019 i Syre Stockholm. 

 

        

 

        
 

 

Information på webben 

Vi publicerade 17 artiklar på vår webbplatser smmi.se, vegonorm.se och vegoforum.se under 2019 

och uppdaterade webbplatserna med information. Vi skickade ut pressmeddelanden om Vegoforum 

och våra aktiviteter under Almedalsveckan. 

 

 

Studentprojekt i industriell miljöekonomi 

Våren 2019 hjälpte vi studenter på en kurs i industriell miljöekonomi på Lunds universitet med 
underlag till ett projektarbete om miljöpåverkan från olika livsmedel och matproduktion, med fokus 
på koldioxidutsläpp, vattenanvändning och effekter på biologisk mångfald. 
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Opinionsbildning och aktivering 
 

Kampanjen Vegonorm 

Vegonorm fortsatte vara vår huvudkampanj under 2019. Vi fortsatte sprida viktiga och peppande 

vegonyheter via kampanjens facebooksida och fick under året 3500 nya gillare för facebooksidan. 

 

I genomsnitt nådde våra inlägg under 2019 13 800 personer om dagen, med en genomsnittlig reach 

om 3000 visningar per inlägg. Genomsnittligt antal interaktioner per inlägg var 430, vilket innebär att 

14 procent av inläggsvisningarna ledde till interaktion från följarna, vilket är högt. 

 

Vi fortsatte interagera med våra följare och svara på frågor och att administrera kommentarsfälten. 

Som tur är har vi ganska få troll och olämpliga kommentarer, men vi håller koll och tar bort 

olämpligheter så snabbt det går. 

 

Under 2019 bildades en ny lokalgrupp för Vegonorm i Uppsala. Gruppen hade flera möten, där även 

aktiva från Stockholm deltog på några. Vegonorm Uppsala hjälpte till att arrangera en visning av 

dokumentären The Game Changers, om fördelarna med växtbaserad kost vid elitträning. 

 

Vegonorm Uppsalas facebookgrupp: 

https://www.facebook.com/groups/vegonormuppsala 

 

 

Almedalsveckan 2019 

 

https://www.facebook.com/groups/vegonormuppsala
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Under Almedalsveckan 2019 anordnade vi 5 panelsamtal och delade ut priset Almedalens 

klimatsmartaste mat tillsammans med en grupp andra organisationer. Precis som tidigare 

projektledde vi prisutdelningen. 

 

Vi fanns på plats vid Almedalsparken från 30 juni till 5 juli och samlade in namn för ett nationellt mål 

om halverad köttkonsumtion till 2030. Under veckan samlade våra 9 volontärer in c:a 1 100 namn, 

trots en del regnväder. 

 

En annan aktivitet vi hade var att Almedalsbesökare kunde skriva sitt vegolöfte på en whitebord, fota 

sig med löftet och dela i sociala medier med taggen #vegolöftet. En av dem som gav ett vegolöfte var 

Findus hållbarhetschef. 

 

                   
 

                  
 

Fyra av våra panelsamtal gick av stapeln på Campus Gotland, intill Almedalen tisdagen den 2 juli och 

onsdagen den 3 juli. På tisdagen hade vi temat Framtidens jordbruk, med två paneler och på 

onsdagen var temat Hållbar skolmat med mindre kött, också med två paneler. Den sista panelen hölls 

på Syregården nära Visby hamn och avslutades med utdelning av priset Almedalens klimatsmartaste 

mat. 
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Framtidens jordbruk – hur kombinerar vi hållbarhet och konkurrenskraft? 

Färsk forskning lyfter upp behovet av att snabbt och radikalt minska djurhållningen och 
animaliekonsumtionen, om vi ska kunna nå våra klimat- och miljömål, hålla oss friska och kunna 
mätta alla i framtiden. Under detta panelsamtal pratade vi med intressenter från miljörörelsen, 
lantbruket samt bioenergi- och livsmedelsbranscherna om hur vi kan ställa om svenskt jordbruk, så 
att vi kan få ut mest miljönytta ur lantbruket, samtidigt som vi ökar konkurrenskraften, i enlighet 
med den nationella livsmedelsstrategin. Hur kan vi ställa om, bort från den djurhållning som idag är 
central för det svenska jordbruket - och vad ska vi producera istället? 
 

Medverkande: Lovisa Roos, ordförande, Fältbiologerna; Lennart Bjurström, Heart of People & 
Process, Food For Progress/Växtbaserat Sverige; Gustaf Johansson, matbloggare och influencer, 
Jävligt Gott; Bernt Pettersson, styrelseledamot med ansvar för energi och klimatfrågor, LRF Gotland; 
Cecilia McAleavey, Director Sustainable Eating & Public Affairs, Oatly. 
 

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57684 

 

 

Framtidens jordbruk – hur kan samhället styra mot hållbarhet och 

konkurrenskraft? 

Forskare och företrädare för lantbruket pratade under detta samtal med riksdagspolitiker om 
effektiva styrmedel för att ställa om svensk jordbruksproduktion och livsmedelskonsumtion, så att vi 
kan få ut mest miljönytta ur lantbruket, samtidigt som vi ökar konkurrenskraften, i enlighet med den 
nationella livsmedelsstrategin. 
 
Medverkande: Elin Segerlind, riksdagsledamot och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson, 
Vänsterpartiet; Louise Hård af Segerstad, Director Albaeco, Albaeco/Communications Strategist, 
Stockholm Resilience Centre; Carl Schlyter, fd EU-parlamentariker, Partiet Vändpunkt; Anna Lindén, 
ansvarig för mobilitetsområdet, Fores/2030-sekretariatet 
 
https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57685 

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57684
https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57685
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Hållbar skolmat med mindre kött – lär av positiva exempel 

Arbetet med att dra ner på köttet pågår i de allra flesta kommuner, vilket frigör resurser för att till 
exempel satsa på bättre råvaror, ekologiska ingredienser och vidareutbildning för måltidspersonalen. 
Men mottagandet varierar mellan olika kommuner, framför allt beroende på hur satsningen 
kommunicerats. Hur kan skolor framgångsrikt genomföra och kommunicera satsningar på hälsosam, 
miljövänlig och god vegomat och mat med minskat köttinnehåll? Vi lär oss av Livsmedelsverket samt 
kostchefer, kommunpolitiker och skolkockar som jobbat framgångsrikt med detta. 
 

Medverkande: Lennart Bondesson, kommunalråd, (KD) Örebro; Karin Wanngård, 
oppositionsborgarråd, (S) Stockholm; Ulrika Brunn, dietist och rådgivare, Livsmedelsverket; Magnus 
Naess, skolkock och utbildare i vegetarisk matlagning för storkök, Globala gymnasiet i 
Stockholm/EcoGusto; Karin Vierma, Operations Director Schools & Universities, Sodexo. 
 

Panelsamtalet arrangerades i samarbete med Fältbiologerna och Jävligt Gott. 
 

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57686 
 

 

Hållbar skolmat med mindre kött – lär av ungdomarna 

Representanter för ungdomsorganisationer med fokus på klimat och miljö samtalar med företrädare 
för politiska ungdomsförbund om vad skolor kan göra idag och hur politiken kan styra mot hållbar 
skolmat och bättre undervisning om mat och hållbarhet. Hur kan ungas miljöengagemang utnyttjas i 
skolorna? Positiva exempel och tillgängliga verktyg och strategier för att jobba med dessa frågor lyfts 
fram. 
 

Medverkande: Lovisa Roos, ordförande, Fältbiologerna; Emily Dernfors, styrelseledamot, Unga 
Feminister; Julius Eberhald, förbundsstyrelseledamot, Grön Ungdom; Jennie Gustafsson, 
förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA. 
 

Panelsamtalet arrangerades i samarbete med Fältbiologerna och Jävligt Gott. 
 

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57687 
 

 

Klimatsmart mat i offentlig sektor – vilken är bästa strategin? 

Vi behöver mat, men dagens matproduktion ger upphov till allvarliga miljöproblem och bidrar till 
stora växthusgasutsläpp. Forskningen fokuserar allt mer på lösningar på dessa problem och 
miljörörelsen tar fram information och verktyg för att kunna göra hållbara matval. Under detta 
panelsamtal fick vi höra om effektiva lösningar, verktyg och framgångsrika exempel från offentlig 
måltidsverksamhet.  
 

Medverkande: Per-Anders Jande, ordförande, Svensk mat- och miljöinformation; Anna-Clara 
Acevedo, Politiskt sakkunnig, Djurens Rätt; Mette Kahlin, klimatchef, Fores; Lovisa Roos, ordförande, 
Fältbiologerna; Lennart Fernström, vd, Mediehuset Grönt; Gustav Johansson, matbloggare och 
influencer, Jävligt Gott; Jonna Elofsson Bjesse, kommunikationsansvarig, Medveten Konsumtion. 
 

Panelsamtalet arrangerades i samarbete med Greenpeace Sverige, Fältbiologerna, PUSH Sverige, 

tankesmedjan Fores, Nyhetsmagasinet Syre, Djurens Rätt, Jävligt Gott och Medveten Konsumtion. 
 

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57688 

https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57686
https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57687
https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57688
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Prisutdelning: Almedalens klimatsmartaste mat 

Maten står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan och Almedalsveckan är ett perfekt ställe att 

visa upp hur vi med enkla medel kan minska denna påverkan. För att uppmuntra 

Almedalsarrangörerna att göra klimatsmarta matval, delar Svensk mat- och miljöinformation, 

Vegonorm, Greenpeace Sverige, Djurens Rätt, Medveten Konsumtion, Fores, Fältbiologerna, PUSH 

Sverige, Nyhetsmagasinet Syre och Jävligt Gott ut priset Almedalens klimatsmartaste mat. 

2019 års vinnare av utmärkelsen var The Absolut Company för eventet Framtidens hållbara mat. 

Arrangören lyfte hållbar mat, med fokus på cirkulärt, lokalt och klimatsmart. 

 

        
 

 

Se Almedalspanelerna på Youtube! 

Våra panelsamtal från Almedalsveckan kan ses via vår Youtubekanal: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYN7zHlnZ5RV_NF5KJ5yyGtnQZq7H1ozX 

 

        
 

 

Filmvisning: The Game Changers 

I samband med att dokumentären The Came Changers, om fördelarna med växtbaserad kost vid 

elitträning, skulle ha Sverigepremiär, blev vi kontaktade av Folkets Hus & Parker, som hade 

biorättigheterna till filmen i Sverige. De undrade om vi kunde göra något gemensamt 

lanseringsevent. Då ett event redan var planerat för öppningen i Stockholm bestämde vi oss att göra 

eventet med Fyrisbiografen i Uppsala, vid deras premiär 23 september. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYN7zHlnZ5RV_NF5KJ5yyGtnQZq7H1ozX
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Under eventet samarbetade vi med vår nystartade lokalavdelning av Vegonorm i Uppsala och Los 

Vegos kafé & catering, som bjöd på veganskt fika. Vi visade filmen för publiken och efteråt hade vi ett 

panelsamtal, där vår nutritionist Rebecca Johansson, vår ordförande Per-Anders Jande och biologen 

och MMA-fightern Jonatan Borling, som också är medlem i Djurens rätt Uppsala-Knivsta, deltog. 

Innan premiäreventet i Uppsala deltog vi på pressvisning i Stockholm. Eventet blev fullsatt och 

mycket lyckat! 

 

Mer info: 

https://www.facebook.com/events/306872373478254/ 

 

 

Närvaro i samhällsdebatten 

Under 2019 hade vi strax över 500 publiceringar av debattartiklar och insändare i svenska 

dagstidningar. Under året samarbetade vi också med klimatrörelsen och skrev ett antal 

gemensamma debattartiklar med klimatfokus och presenterade en checklista för vad regeringens 

klimatpolitik och klimathandlingsplanen bör innehålla. Nedan är de huvudsakliga debattinlägg vi 

publicerat med andra organisationer under 2019. I flera fall har vi även replikerat svar. 

 

Klimatrörelsens checklista för klimathandlingsplanen: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveriges-forsta-klimathandlingsplan-valkomnas-

men-genomforandet-bradskar 
 

Uppmaning till facken att delta i klimatstrejken tillsammans med Klimatriksdagen, Klimataktion, 

Jordens Vänner, Greenpeace Sverige, Föräldravrålet, We Don't Have Time, tankesmedjan Fores och 

Global utmaning: 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/JoRlv7/svenska-fack--lyssna-pa-greta-och-strejka 

 

Kritik av Black Friday tillsammans med Klimatklubben, Föräldravrålet, Medveten Konsumtion, We 
Don't Have Time, Global Utmaning, Jordens Vänner, Klimatriksdagen, Klimataktion, Stockholm Act 
och Greenpeace: 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/aweqrL/handeln-skrota-black-friday-for-framtiden 
 

 

https://www.facebook.com/events/306872373478254/
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveriges-forsta-klimathandlingsplan-valkomnas-men-genomforandet-bradskar
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveriges-forsta-klimathandlingsplan-valkomnas-men-genomforandet-bradskar
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/JoRlv7/svenska-fack--lyssna-pa-greta-och-strejka
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/aweqrL/handeln-skrota-black-friday-for-framtiden
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Kritik av förslaget att förbjuda ord som korv, burgare och biff för växtbaserad mat, som är uppe på 

EU-parlamentets dagordning, tillsammans med Djurskyddet Sverige, Vi Konsumenter, Svensk mat- 

och miljöinformation, Fores, Sveriges Konsumenter, Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen. 

http://tidningen.djurskyddet.se/2019/04/forsvara-inte-vegetariska-val-eu/ 

 

Klimatrörelsens checklista för den nya regeringen, Centerpartiet och Liberalerna efter januariavtalet: 

https://www.svd.se/bygg-inte-fler-motorvagar-eller-flygplatser/i/utvalt/om/klimat--miljo 

 

 

Deltagande på mässor och event 

Under 2019 deltog vi för första gången på Järvaveckan och pratade med folk och samlade in namn 

för ett nationellt mål om halverad köttkonsumtion till 2030.  

      
 

Vegonormkampanjen var också på festivalen Musikens Makt i Luleå 2-3 augusti och Svensk mat- och 

miljöinformation var på Vintervikens Klimatfestival – what´s next? 31 augusti tillsammans med ABF 

Stockholm, där vi bland annat pratade om vår studiecirkel Agenda 2030 och maten och lockade 

deltagare till den och andra hållbarhetscirklar. 

 

        
 

 

http://tidningen.djurskyddet.se/2019/04/forsvara-inte-vegetariska-val-eu/
https://www.svd.se/bygg-inte-fler-motorvagar-eller-flygplatser/i/utvalt/om/klimat--miljo
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Den 27 september var det global klimatstrejk med Fridays For Future och vi arrangerade ett 

vegoblock i klimatdemon i Stockholm, öppet för alla som ville vara med. Det blev en mycket stor 

klimatmarsch, med ett stort vegoblock, vilket var kul! 

 

 
- 

       
 

Vi deltog på ungdomskonferensen Powershift 4–6 oktober. Powershift är en helg för ungdomar med 

fokus på hållbarhet arrangerad av PUSH Sverige på Väddö folkhögskola. Temat för årets Powershift 

var ekosystem och klimatet. Vi deltog med informationsbord på utställartorget och en workshop om 

Agenda 2030 och maten. Vi höll även en föreläsning och deltog med informationsbord på 

Miljövetardagen 26 november, arrangerad av Södertörns Miljö- och Utvecklingsförening på 

Södertörns högskola. 

https://www.facebook.com/sodertornshogskola/?eid=ARCSjN6OP66Jp_vdbqyN7s9zIgXU0bnYVfz1itW7DUTRNCZq_Cf6WhD08bIHv7eTMIRr0hZg32_mPjlp
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Vi ställde också ut på Framtidstro – en rättvisemärkt klimatkonferens, arrangerad av 

Socialdemokrater för tro och solidaritet i samarbete med Olof Palme International Center, 

Tankesmedjan Tiden och ABF Stockholm den 12 oktober. 

 

 

https://www.facebook.com/trosolidaritet/?eid=ARD5OjmSwGapASN1xG2uGo-SO4KX9ECkVT8WVtYAHmSUreZqYuCkjKx2whY08i-DeDeBvflNBOvXo6DT
https://www.facebook.com/olofpalmeinternationalcenter/?eid=ARBlmtk1tcc2l4Z0RjtFGzJyfukShNESsDJI6RvUgZfFjzf85G_c30poHFGC7YfvVxSbR7Rz2BZk7pzM
https://www.facebook.com/TankesmedjanTiden/?eid=ARAoZz4OGny02vH2kGW8eQ4B7VAs18vzmulxBbj8ac2IqQGXlMM1zyM-Ah2qPWVO8Su0WoMK8Yniu0tC
https://www.facebook.com/abf.stockholm/?eid=ARBh7Y6h3lOWZLUKsRWcTwnoLA--j6i-b47LC8COyOUO-3kuKYh23aN8Btr51ullESC7rpcIj359smbC
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Namninsamling på stan 

        
 

Förutom vid deltagande på festivaler, mässor och event samlade vi namn för ett nationellt mål om 

halverad köttkonsumtion till 2030 i Visby under Almedalsveckan, 30 juni till 5 juli, och hade några 

ytterligare namninsamlingstillfällen i Visby under sommaren. Vi träffades också två gånger och 

samlade namn på Riksbron vid Riksdagen i Stockholm, 14 april och 1 augusti. 
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Politisk påverkan och samarbeten 

 

Pow wow för klimatet 

Pow wow för klimatet är namnet på det samarbete mellan organisationer inom den svenska 

klimatrörelsen, som pågått de senaste åren. Genom samarbetet träffas representanter för 

klimatrörelsen och planerar event och aktiviteter, tar fram gemensamma förslag, skriver 

debattartiklar och hjälper varandra med klimatevent. Svensk mat- och miljöinformation har varit med 

sedan starten och var under 2019 med och skrev ett antal debattartiklar och deltog i möten och 

diskussioner om klimatåtgärder. 

 

 

Klimatsmart mat och mer vego i skolan 

Vi har under många år haft regelbunden kontakt med andra miljörörelseorganisationer samt Djurens 

Rätt om vårt arbete för minskad köttkonsumtion. Nätverket har utökats med tiden och omfattar nu 

ett stort antal organisationer. Under 2019 hade vi ett avstämningsmöte i januari och delade 

tillsammans ut priset Almedalens klimatsmartaste mat under Almedalsveckan i Visby. Vi skrev också 

en gemensam debattartikel med kritik av förslaget att förbjuda ord som korv, burgare och biff för 

växtbaserad mat, som är uppe på EU-parlamentets dagordning. 

 

Vårt arbete för mer vego i skolan skedde under 2019 främst genom att visa upp positiva exempel om 

hur man kan jobba med frågan. Både under Vegoforum 2019 och under Almedalsveckan 2019 hade 

vi detta som tema på flera föredrag och paneler. 

 

Vegoforum: Vego i skolan 

One Planet Plate – planetsäkra måltider 

https://www.facebook.com/events/243722026539734/ 

 

Mera vego i skolrestaurangen 

https://www.facebook.com/events/834757866868367/ 

 

Den offentliga måltiden som drivkraft för ökad hållbar vegetabilisk produktion och konsumtion! 

https://www.facebook.com/events/323775488243012/ 

 

Politikerpanel: vegomat i skolor och förskolor 

https://www.facebook.com/events/2072120739574673/ 

 

 

Almedalsveckan: Hållbar skolmat med mindre kött 

Hållbar skolmat med mindre kött – lär av positiva exempel 

https://www.facebook.com/events/409108176355269/ 

 

Hållbar skolmat med mindre kött – lär av ungdomarna 

https://www.facebook.com/events/460569264753629/ 

https://www.facebook.com/events/243722026539734/
https://www.facebook.com/events/834757866868367/
https://www.facebook.com/events/323775488243012/
https://www.facebook.com/events/2072120739574673/
https://www.facebook.com/events/409108176355269/
https://www.facebook.com/events/460569264753629/
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Klimatsmart mat i offentlig sektor – vilken är bästa strategin? 

https://www.facebook.com/events/472416576861408/ 

 

 

Fortsatt verksamhet planeras 

Under eventet Agenda 2030 open, arrangerat av Stockholms FN-förening 18 maj, började vi spåna på 

en plan för hur vi kan sammanföra skolor som är bra på vegomat och hållbarhet med skolor som vill 

bli bättre på detta, lite som ett mentorskap. Vi har sedan fortsatt planera detta tillsammans och 

använt skolworkshoppar och marknadsföring av skolworkshoppar som ett sätt att hitta skolor som är 

intresserade av att bli bättre på vegomat. Vi kommer att använda tidigare och nya kontakter från 

paneler och seminarier vi anordnar på temat, t ex under Vegoforum 2020, för att hitta lämpliga 

mentorer.  

 
 

Övriga samarbeten 

Under 2019 blev vi kontaktade av företaget bakom appen Gonna, en social app där användarna varje 

vecka får uppdrag från välgörenhets- och miljöorganisationer och där användarna poängsätter hur 

väl man utfört uppdraget. Under hösten 2019 hade vi kontakt med Gonna och de andra 

organisationerna bakom och genomförde vårt första uppdrag: Veganisera din julmat. 

https://www.gonnachallenge.com/ 

 

 

Deltagande på konferenser och event 

Förutom att delta med informationsbord och föreläsningar deltog vi på ett flertal konferenser och 

event med relevans för vår verksamhet som besökare, för att införskaffa kunskap och knyta 

kontakter. Ett urval av dessa listas nedan. 
 

 

Oatly: Building a Cult to Change the World 

Föredrag med John Schoolcraft, Global Chief Creative Officer på Oatly, om företagets 

marknadsföringsstrategi, arrangerat av Hyper Island 6 februari. 

 

        
 

 

 

https://www.facebook.com/events/472416576861408/
https://www.gonnachallenge.com/
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Together we are the solution 

Klimatkonferens arrangerad av We Don't Have Time på Norrsken House i Stockholm 22 april, med 

möjlighet till webbdeltagande. 

 

Några av föredragen med matfokus var Gustav Johanssons (Jävligt Gott) och Elever från Anna 

Whitlocks gymnasium, under ett pass om hur man kan använda We Don't Have Time för att sprida 

sitt budskap. Gustav Johansson pratade bland annat om sitt initiativ #Savetheveggieburger och 

eleverna ville uppmuntra appanvändarna att visa sin skola uppskattning för att ha slutat servera rött 

kött och kraftigt skurit ner på animalierna i skolbespisningen. 

 

        
 

        
 

 

Klimatsamtal med EU-kandidaterna 

Samtal och mingel med Sveriges nio partier i Europaparlamentet, arrangerat av tankesmedjan Fores 

25 april. 
 

 

Bokrelease Vegolyftet – för storkök och skola 

Äntligen var boken Vegolyftet – för storkök och skola, som vi varit med och planerat, färdig och tryckt 

av Magnus Naess på EcoGusto. Under releaseminglet, som hölls på Globala gymnasiet i Stockholm, 

fick vi smakprov på mat ur boken och mingla med gäster med intresse för växtbaserad skolmat. 
 

http://www.ecogusto.se/kokboken 

 

 

http://www.ecogusto.se/kokboken
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Agenda 2030 Open 

Stockholms FN-förening bjöd in till Agenda 2030 Open den 18 maj på Business Wellness Center i 

Stockholm. Målet med Agenda 2030 Open Stockholm var att 170 personer skulle samlas för att hitta 

konkreta vägar till en bättre värld i linje med FNs Agenda 2030 – de globala målen för hållbar 

utveckling. De 170 personerna blev alla promoverade till 2030-agenter och genererade och genomför 

några av de många idéer eventet resulterade i. 
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Hearing med de politiska partierna inför EU-valet 

Inför Europaparlamentsvalet anordnade EU-kommissionen i Sverige den 20 maj en omfattande 

utfrågning av partiernas kandidater på Folkets Hus i Stockholm i samarbete med 

tankesmedjorna Fores, Arena Idé och Timbro. 
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Att äta för framtiden – ett panel samtal om mat och klimat 

Den 4 juni arrangerade riksdagsledamöterna Rebecka Le Moine (MP) och Magnus Manhammar (S) 
ett panelsamtal i riksdagen om sambanden mellan mat och klimat. Samtalet var en uppföljning på ett 
tidigare seminarium och visning av dokumentären Cowspiracy. 
 
Deltagare i panelsamtalet var Annika Carlsson Kanyama, docent, KTH; Gustav Johansson, Jävligt gott; 
Caroline Westblom, klimatexpert, Naturskyddsföreningen och Jenina Dahlberg, Sveriges 
konsumenter. 
 

        
 

 

Djurens Rätts Vegomingel I Almedalen 

Måndagen 1 juli deltog vi på Djurens Rätts årliga vegomingel under Almedalsveckan, som inleddes 

med en serie samtal och utdelning av priset Sveriges djurvänligaste kommun. 

 
 

 

Utbildningsdag för studiecirkelledare hos ABF Stockholm 

7 september deltog Svensk mat- och miljöinformations ordförande Per-Anders Jande på en 

utbildningsdag hos ABF Stockholm, inför den studiecirkel han skulle leda under hösten. Under dagen 

blev det också flera matnyttiga föredrag för ledare i ideella organisationer, bland annat om hur man 

engagerar ideella. 
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Mångfaldskonferensen 2019 

Mångfaldskonferensen 2019 hade temat Biodiversitet i världen – kunskap för handling. Fokus låg på 

IPBES senaste rapport om biologisk mångfald. Konferensen arrangerades av Naturvårdsverket 

och Centrum för biologisk mångfald vid SLU på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm 17 oktober. 

 

        
 

 

FN-dagen – Agenda 2030 

För att fira FN-dagen den 24 oktober anordnade Stockholms FN-förening, Nacka FN-förening, Olof 

Palme International Center och ABF Stockholm en föreläsningskväll på ABF-huset i Stockholm. 

 

Temat för årets seminarium var FN:s 17 utvecklingsmål formulerade i Agenda 2030. En fördjupning 

om biologisk mångfald utifrån IPBES rapport 2019 om biologisk mångfald och ekosystemtjänster gavs 

av Torbjörn Eberhard, zooekolog och forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald, SLU. 

 

Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd och ansvarig för Stockholms stads arbete med Agenda 2030 

pratade om den lokala utvecklingen i Stockholm. Deltog gjorde också Jenny Ohlsson, ambassadör för 

Agenda 2030, UD. 
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Hållbarhetsforum 

Den 29-30 oktober deltog vi på Hållbarhetsforum, arrangerat av Stockholms universitet. Temat för 

2019 var Demokrati, populism och hållbar utveckling. Det mest givande var föredrag om acceptans 

för politiska styrmedel för hållbarhet. 

 

        
 

 

Vegovision Stockholm 

Den 2-3 november hölls mässan Vegovision på Münchenbryggeriet i Stockholm. Vi var där och 

minglade och knöt kontakter. 
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Sugen på förändring – lunchsamtal under Nordic Climate Action weeks 

Under FN:s klimattoppmöte 2–13 december anordnade Nordiska ministerrådet Nordic Climate Action 

Weeks på Norrsken House in Stockholm. Där arrangerades massor av seminarier och event och det 

var möjligt att följa klimatförhandlingarna via nätet. Poängen var att klimataktivister och 

miljöorganisationer skulle kunna vara delaktiga, utan att behöva resa så långt. Eventet var förstås 

flygfritt. 

 

Under luncherna hölls varje dag intressanta seminarier om mat och klimat, ur olika perspektiv. Vi var 

på många av dessa seminarier, bland annat ”Bonde söker bönder” explores the future of farming den 

2 december, med Adam Arnesson, ekologisk jordbrukare, och Elin Röös, forskare vid SLU. 
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Administration och internutbildning 

 

Grundläggande administration 

Vi satsade under 2019 på att bygga en starkare organisation genom att anställa en 

verksamhetssamordnare. Den 8 maj anställdes Per-Anders Jande tillsvidare som 

verksamhetssamordnare på deltid. 

 

Under hösten 2019 bytte vi bank och började förbereda för autogiromedlemskap, månadsgivarskap 

per autogiro och ny webbshop samt förenklad ekonomihantering med ett nytt ekonomisystem. 

 

De administrativa uppgifterna sköttes löpande och våra webbplatser uppdaterades innehållsmässigt 

och underhölls tekniskt. 

 
 

Internutbildning 

Under 2019 höll vi två föreläsarutbildningar och en workshop om hur man tar kontakt och pratar 

med folk på stan på ett trevligt och effektivt sätt.  

 
 

Styrelsearbete 

Styrelsen arbetade under 2019 framför allt arbetat via e-post och webbmöten. En verksamhetsplan 

och budget för 2020 togs fram och en ansökan om verksamhetsstöd skickades till Konsumentverket 

(beviljades i januari 2020). En ansökan till SIDA om medel för att kommunicera Agenda 2030 och De 

globala målen genom att erbjuda gratis föreläsningar om Agenda 2030 och maten i skolor skickades 

in våren 2019, beviljades i juni och verksamheten startade hösten 2019. 


