
 
Lokalt arbete med ekologisk mat i Sverige 
sammanställt av Karolina Jerkebring, Ekologiska Lantbrukarna 
 
 
Ekologiskt Marknadscentrum i Skåne 
www.ekologisktmarknadscentrum.org 
Kontaktperson: Gunilla Andersson, Ekologiskt Marknadscentrum tel 040-35 95 62 
 
Ekologiskt Marknadscentrum är en ideell förening med syfte att öka tillväxttakten för 
produktion och försäljning av ekologiska produkter i Skåne. Föreningen startades år 2000. 
Aktiviteter är bland annat aktörssamverkan, branschvisa arbetsgrupper, utbildningar och 
”matchmaking”-möten. Arbetet med ekologiskt kött har bland annat innefattat en kartläggning 
av produktionen och marknaden i Skåne och ett marknadsseminarium. En arbetsgrupp som 
specifikt jobbar med ekologiskt kött finns också.      
 
 
Kaprifolkött i Bohuslän 
www.kaprifolkott.nu 
Kontaktperson: Birgit Jönsson, LRF Väst tel 031-99 03 59/070-609 09 89 
 
Kaprifolkött är ett varumärke för lokalt ekologiskt naturbeteskött i Bohuslän och Dalsland. 
Försäljning sker i dagsläget inom KF i 7 butiker belägna i/kring Göteborg, Uddevalla, 
Trollhättan och Strömstad. Ca 8 djur/vecka av märkeskvalitet levereras av ca 60 lantbrukare. 
Kaprifolkött startades som ett projekt år 2001 med syfte att bevara naturvårdsmarker och 
förbättra ekonomin för lokala lantbrukare. Arbetet med Kaprifolkött innefattar bland annat 
mediakontakter, framtagning av informationsmaterial och bonde-i-butik aktiviteter.  
 
  
Ökad ekologisk produktion på Gotland 
Kontaktperson: Olof Thomsson tel 0498-525 84 

Stig Pettersson, LRF Gotland tel 0498-20 67 92 
 
Detta är en avslutad förstudie med syfte att utreda om det är möjligt att öka den ekologiska 
produktionen till 50 % av Gotlands areal. Studien pågick under januari till juli 2002. 
Rapporten innefattar nulägesbild över den ekologiska produktionen på Gotland, hinder och 
möjligheter för ökad andel ekologisk produktion och åtgärdsförslag. Färdig rapport kan 
beställas från kontaktpersonen.   
 
 
Näreko i Västra Götaland 
www.vgregion.se/miljo/nareko 
Kontaktperson: Kristina Sjöholm tel 0708-39 56 33 
 Leif Olofsson, Västra Götalandsregionen tel 033-17 48 25 
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Näreko är ett avslutat projekt som pågick i Västra Götaland 2000 till 2003. Det huvudsakliga 
syftet har varit att öka miljö och hälsomedvetandet samt skapa förutsättningar för användning 
av ekologiska och närproducerade livsmedel. Aktiviteter har bland annat varit 
utbildningssatsningen ”Det hållbara pusslet” som riktade sig till måltidspersonal inom den 
offentliga sektorn och miljöseminarier riktade till politiker, kostchefer, inköpare och 
förvaltningschefter. På hemsidan finns utförlig rapport med samlade erfarenheter från 
projektet. 
 
 
Ekonöt i Östergötland 
Kontaktperson: Margaretha Dahlberg, L-G Husdjurstjänst tel 013-751 90 
 
Ekonöt är en alldeles nystartad förening. Målet är att utveckla ett varumärke för lokalt 
producerat och KRAV-godkänt nötkött i Östergötland. Idag ingår ett tiotal ekologiska 
lantbrukare i föreningen. Namnet på varumärket mot konsument är ännu inte bestämt och inte 
heller vilket slakteri som kommer involveras.  
 
 
Ekomat Dalarna 
www.dalarna.se/ekomat 
Kontaktperson: Jakob Ebner, Länstyrelsen i Dalarnas län tel 023- 818 79 
 
Ekomat Dalarna är ett projekt som startades 2002 och kommer att pågå fram till 2005. 
Målsättningen är att stärka lantbruket, livsmedelsföretagen och besöksnäringen i Dalarna 
genom de mervärden som skapas av en ökad produktion och konsumtion av ekologisk mat. 
Aktiviteter har bland annat varit att ta fram handlingsplaner för områdena Grönsaker, Storkök 
och restaurang samt Besöksnäring. En aktionsgrupp för kött är under uppbyggnad. Andra 
aktiviteter är att bygga nätverk, sprida information och skapa mötesplatser om ekologisk mat.    
 
 
Ekoinformatör i Gävleborg 
www.hush.se/x/ekoinfo 
Kontaktperson: Eva-Lena Thunberg, Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg tel 0290- 
336 00 
 
Ekoinformatör i Gävleborg är ett avslutat projekt som pågick 2001 till 2003. Syftet var att öka 
konsumtionen och produktionen av ekologiska livsmedel i länet. Arbetet fokuserades på 
kurser, seminarier, studieresor, samverkansgrupper, nyhetsbrev och webplats. En speciell 
satsning gjordes också mot storhushåll. Idag är projektet avslutat, men har gett resultat genom 
att det ekologiska har fått en större genomslagskraft i det pågående arbetet inom 
Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg.   
 
 
15 % ekologiska livsmedel i Stockholm  
Kontaktperson: Anna Lipkin, Stockholms Miljöförvaltning tel 08-508 351 55 
 
Våren 2003 fattade kommunfullmäktige i Stockholms stad beslut att stadens verksamheter ska 
öka andelen ekologiska inköpta livsmedel till 15 % fram till 2006. Målet ingår i stadens nya 
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Miljöprogram. Projektet omfattar framförallt arbete med upphandling, nyckeltalsuppföljning 
och utveckling av EKU-verktyget tillsammans med Miljöstyrningsrådet.  
 
 
10 % ekologiska livsmedel på Östermalm 
Kontaktperson: Anna Lipkin tel 08-508 351 55 
 
10 % ekologiska livsmedel på Östermalm är ett avslutat projekt som pågick mellan 1999 och 
2002. Projektet drevs av Östermalms Stadsdelsförvaltning och fokuserade på information till 
butiker, restauranger och företag. Fokus har även varit att öka andelen ekologiska inköp i 
stadsdelens skolor och daghem. Även att verksamheterna ska börja köpa in ekologiska 
livsmedel. Efter projekttidens slut inköptes 8.5 % ekologiska livsmedel inom 
stadsdelsförvaltningens offentliga verksamheter.  
 
 
Våga Växa Västernorrland 
www.vagavaxa.nu, därefter länk ”ekologisk mat” 
Kontaktperson: Britta Westin LRF Västernorrland tel 0691-200 40/070-594 10 37 
 
Inom projektet Våga Växa Västernorrland har det tidigare funnits ett delprojekt som helt 
inriktade sig på ekologiska livsmedel. Idag ingår arbetet i det ordinarie arbetet inom Våga 
Växa Västernorrlands delprojekt Regional Mat. Syftet idag är att öka den lokalproducerade 
maten i länet. Speciella insatser görs för potatis och ekologisk produktion och Bondens Egen 
Marknad. 
 
 
Sörmlands Gårdsnära Slakt 
Kontaktperson: Louise Mörner, Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland tel 0158-31233 

Hans Naess, Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland tel 0157-70328 
 

Sörmlands Gårdsnära Slakt är ett projekt som pågått sedan 1999. Målet är att skapa en 
småskalig etisk slakt med avlivning av djuren på gården. Nu görs en förstudie kring en 
slaktkedja i Gnestaområdet. Tidigare har det genomförts tre seminarier och en utredning om 
gårdsnära slakt inom projektet.  
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