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Servicenämnden

§ 136
Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i Kalmar
kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och
svensk rapsolja
Dnr SFN 2016/0822
Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse 2016-10-10 inkl bilagor
Skrivelse från Ingemar Einarsson (C) 2016-11-16
Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till
Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja
Inlägg från medborgare i fråga om Bregott eller lättmargarin i kommunens
skolverksamhet
Bakgrund
Förslagsställaren vänder sig emot kostenhetens beslut att enbart servera
nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin i Kalmars skolor och förskolor. Förslaget
innebär att endast någon form av Bregott ska användas som smörgåsfett och
att svenskt smör och svensk rapsolja ska användas till all matlagning och
bakning.
Yttrande
Enligt skollagen ska skolmaten vara avgiftsfri och näringsriktig. För att
säkerställa näringsriktigheten har vi en gemensam matsedel och gemensamma
riktlinjer som utgår från Nordiska näringsrekommendationer 2012 (NNR).
Rekommendationerna syftar till att uppfylla kroppens näringsbehov och att
förebygga ohälsa på sikt.
De flesta barn i Sverige får i sig för lite fleromättat fett men mer mättat fett än
rekommenderat. Att hänvisa till nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin är ett sätt att
säkerställa att margarinet har en bra fettsammansättning.
En konsekvens om medborgarförslaget bifalls är att serveringen av korv- och
andra charkprodukter behöver minskas och serveringen av lax och annan fet
fisk behöver ökas. Detta kan tyckas vara bra och önskvärda åtgärder ur ett
näringsmässigt perspektiv men skulle få enorma ekonomiska konsekvenser.
Kostnaden för olika alternativ har beräknats. Vid beräkningen har vi utgått från
2015 års statistik då inköpen bestod av en blandning av smörgåsmargarin och
Bregott till brödet samt margarin, rapsolja och smör till matlagning och
bakning. Kostenhetens förslag innebär en kostnadsbesparing på 276 000
Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 december 2016
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kronor jämfört med utgångsläget. Att bifalla medborgarförslaget utgör en
kostnadsökning med 218 000 kronor jämfört med utgångsläget.
Mellanskillnaden mellan kostenhetens förslag och medborgarförslaget uppgår
därmed till 494 000 kronor. I denna summa finns inte kostnadsökningen med
för fler lax- och färre korvserveringar.
Gällande förslagsställarens motivering med avseende på palmolja så innehåller
de margarinprodukter som köps via Kalmar kommuns avtal certifierad
palmolja. Det kommer i nästa upphandling ställas krav på certifierad palmolja
enligt upphandlingsmyndighetens krav.
Som offentlig verksamhet som serverar över 10 000 portioner per dag måste vi
vara insatta i olika dieter och trender. Det är dock inget vi kan basera vår
verksamhet och våra måltider på. Istället är det Nordiska näringsrekommendationer som vi utgår ifrån.
Överläggning
Mötet ajourneras 13:57-14:09 för inlägg från förslagsställaren.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Kajsa Hedin (M) – med instämmande av Staffan Ljungar (C) – föreslår
att nämnden ska bifalla förvaltningens förslag med förändringen att
”… och bristande ekonomiska resurser” stryks ur
beslutsformuleringen.
2. Ingemar Einarsson (C) – med instämmande av Anne-Katrin Foss (S) föreslår att nämnden beslutar enligt hans yttrande (nedan):
”Yttrande
Kalmar kommun har som mål att öka användningen av närproducerade, ekologiska och etiskt godtagbara varor i den egna verksamheten. Som kommun vill
vi verka för bättre miljö och ett bättre samhälle. Vi ställer krav motsvarande
svensk djurskyddslagstiftning när det gäller kött och ägg och samlastningscentralen ökar möjligheterna att köpa in mer ekologiskt och närproducerat.
Palmolja är ett av livsmedelsindustrins vanligaste fetter, med många goda egenskaper. Produktionen har dock betydande miljökonsekvenser. Stora arealer av
världens mest artrika regnskog försvinner, vilket är ett stort hot mot viktiga
och ovärderliga ekosystem. Ursprungsbefolkningarnas rättigheter sätts åt sidan
och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Odlingen orsakar dessutom stora
utsläpp av växthusgaser och påverkar tillgången till rent vatten i närliggande
områden. Efterfrågan på palmolja förväntas öka med 50 procent till 2050.
För att driva på mot en mer hållbar produktion startades initiativet RSPO
(Round Table on Sustainable Palmoil) och idag är 17 procent av dagens globala
palmoljeproduktion RSPO-certifierad. Att ställa krav på RSPO-certifiering,
enligt nivån om ett segregerat flöde, är ett viktigt första steg för att komma
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tillrätta med de omfattande problem som råder i palmoljesektorn.
Granskningar från miljöorganisationer visar dock att det i dagsläget finns
betydande brister i kriterierna och hur de efterföljs, bl.a. avseende skövling av
regnskog och brott mot mänskliga rättigheter.
Världsnaturfonden WWF är delaktig i arbetet inom RSPO, och anser att
palmolja inte ska bojkottas, utan att man ska köpa certifierad palmolja. Trots
detta har flera stora svenska livsmedelstillverkare det senaste året valt att byta
ut palmoljan i sina produkter. Man motiverar det med att det är ett viktigt steg
för att minska trycket på palmoljeproduktionen och därmed ge utrymme för en
nödvändig förändring av den storskaliga produktionen. Svenska
drivmedelsbolag väljer bort palmolja som råvara till drivmedel, p.g.a. att man
anser att en ökad efterfrågan på palmolja ofrånkomligt leder till ökad skövling
av regnskog för nya palmoljeplanteringar. Andra köpare som vill försäkra sig
om en hållbar palmoljeproduktion ställer ytterligare krav utöver certifieringen,
bl.a. avseende avskogning.
I Kalmar kommuns budget står att vi ska fortsätta ligga i frontlinjen när det
gäller att ställa krav vid upphandling och att vi ska öka användningen av
närproducerade, ekologiska och etiskt godtagbara varor i den egna
verksamheten. Detta innebär att vi vill använda Bregott och liknande produkter
och produkter med rapsolja. Utifrån nuvarande situation i
palmoljeproduktionen anser vi därför att vi bör minimera förekomsten av
palmolja i de produkter vi köper in. I de fall vi inte kan hitta alternativ ska vi
säkerställa att palmoljan är certifierad enligt krav på ett segregerat flöde.
Vi vill minimiera användningen av palmolja och har som tydlig ambition att
öka närproducerade, ekologiska, etiska varor i den egna verksamheten vilket på
sikt kommer att innebära en ökning av de produkter som uppfyller dessa krav.”
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om nämnden vill bifalla
förvaltningens förslag eller Ingemar Einarssons förslag. Han finner att
nämnden bifaller Ingemar Einarssons förslag.
Votering begärs. Servicenämnden godkänner följande omröstningsproposition:
Den som vill bifalla Ingemar Einarssons förslag röstar ja. Den som vill bifalla
förvaltningens förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 3 nejröster.
Ja- röster avges av: Gunilla Johansson (S), Sven-Erik Ekblad (S), Ingemar
Einarsson (C), Krister Thornberg (SD), Mikael Lindberg (S), Anne-Katrin Foss
(S), Lasse Karlsson (L), Jens Körge (V).
Nej-röster avges av: Staffan Ljungar (C), Magnus Jernetz-Gustavsson (M),
Kajsa Hedin (M).
Det innebär att nämnden bifaller Ingemar Einarssons förslag.
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Beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
medborgarförslaget om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska
byta till Bregott, svenskt smör och rapsolja.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Reservation
Kajsa Hedin (M), Magnus Jernetz-Gustavsson (M) och Staffan Ljungar (C)
reserverar sig mot beslutet.
Moderaterna lämnar följande skriftliga reservation:
"Enligt skollagen ska skolmaten vara avgiftsfri och näringsriktig. För att
säkerställa näringsriktigheten har vi en gemensam matsedel och gemensamma
riktlinjer som utgår från Nordiska näringsrekommendationer 2012 (NNR).
Rekommendationerna syftar till att uppfylla kroppens näringsbehov och att
förebygga ohälsa på sikt.
De flesta barn i Sverige får i sig för lite fleromättat fett men mer mättat fett än
rekommenderat. Att hänvisa till nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin är ett sätt att
säkerställa att margarinet har en bra fettsammansättning."
Medborgarförslaget motiverar även bytet av fett med avseende på
lösningsmedel. Då även Bregott och smör innehåller lösningsmedel så anser vi
att det i dagsläget inte kan bevisas att Bregott eller smör är ett bättre alternativ
än de som används i dag.
Gällande förslagsställarens motivering med avseende på palmolja så innehåller
de margarinprodukter som köps via Kalmar kommuns avtal certifierad
palmolja. Det kommer i nästa upphandling ställas krav på certifierad palmolja
enligt upphandlingsmyndighetens krav. Genom att köpa denna palmolja får
Kalmar kommuns inköp en positiv påverkan på palmoljeproduktionen genom
att kräva mer hänsyn till miljö och arbetsförhållanden.
Vi anser att förvaltningens yttrande, vilket citeras ovan, var tydligt och väl
grundat på fakta. För att fortsätta följa kommunens kostpolicy och servera bra
mat till skoleleverna så anser vi att vi som tidigare skall utgå från de Nordiska
näringsrekommendationerna och därmed avslå både medborgarförslaget och
majoritetens yttrande.

Sekreterare
Anna Sandstedt
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Justeras
Ingemar Einarsson
ordförande

Mikael Lindberg

Handläggare

Datum

2016-12-05

Ärendebeteckning

Servicenämnden

Medborgarförslag om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott,
svenskt smör och rapsolja
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på
medborgarförslaget om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska
byta till Bregott, svenskt smör och rapsolja.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Bakgrund
Servicenämnden har fått ett medborgarförslag om att alla skolor och förskolor
i Kalmar kommun ska byta till någon form av Bregott, riktigt svenskt smör och
svensk rapsolja för stekning, matlagning, bakning och smörgåsfett.
Yttrande
Kalmar kommun har som mål att öka användningen av närproducerade, ekologiska och etiskt godtagbara varor i den egna verksamheten. Som kommun vill
vi verka för bättre miljö och ett bättre samhälle. Vi ställer krav motsvarande
svensk djurskyddslagstiftning när det gäller kött och ägg och samlastningscentralen ökar möjligheterna att köpa in mer ekologiskt och närproducerat.
Palmolja är ett av livsmedelsindustrins vanligaste fetter, med många goda egenskaper. Produktionen har dock betydande miljökonsekvenser. Stora arealer av
världens mest artrika regnskog försvinner, vilket är ett stort hot mot viktiga
och ovärderliga ekosystem. Ursprungsbefolkningarnas rättigheter sätts åt sidan
och lokalbefolkningarnas intressen hotas. Odlingen orsakar dessutom stora
utsläpp av växthusgaser och påverkar tillgången till rent vatten i närliggande
områden. Efterfrågan på palmolja förväntas öka med 50 % till 2050.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se

KS 2012/0741
För att driva på mot en mer hållbar produktion startades initiativet RSPO
(Round Table on Sustainable Palmoil) och idag är 17% av dagens globala
palmoljeproduktion RSPO-certifierad. Att ställa krav på RSPO-certifiering,
enligt nivån om ett segregerat flöde, är ett viktigt första steg för att komma
tillrätta med de omfattande problem som råder i palmoljesektorn. Granskningar från miljöorganisationer visar dock att det i dagsläget finns betydande brister
i kriterierna och hur de efterföljs, bl.a. avseende skövling av regnskog och brott
mot mänskliga rättigheter.
Världsnaturfonden WWF är delaktig i arbetet inom RSPO, och anser att palmolja inte ska bojkottas, utan att man ska köpa certifierad palmolja. Trots detta
har flera stora svenska livsmedelstillverkare det senaste året valt att byta ut
palmoljan i sina produkter. Man motiverar det med att det är ett viktigt steg för
att minska trycket på palmoljeproduktionen och därmed ge utrymme för en
nödvändig förändring av den storskaliga produktionen. Svenska drivmedelsbolag väljer bort palmolja som råvara till drivmedel, p.g.a. att man anser att en
ökad efterfrågan på palmolja ofrånkomligt leder till ökad skövling av regnskog
för nya palmoljeplanteringar. Andra köpare som vill försäkra sig om en hållbar
palmoljeproduktion ställer ytterligare krav utöver certifieringen, bl.a. avseende
avskogning.
I Kalmar kommuns budget står att vi ska fortsätta ligga i frontlinjen när det
gäller att ställa krav vid upphandling och att vi ska öka användningen av närproducerade, ekologiska och etiskt godtagbara varor i den egna verksamheten.
Detta innebär att vi vill använda Bregott eller liknande produkter och produkter med rapsolja. Utifrån nuvarande situation i palmoljeproduktionen anser vi
därför att vi bör minimera förekomsten av palmolja i de produkter vi köper in.
I de fall vi inte kan hitta rimliga alternativ ska vi säkerställa att palmoljan är
certifierad enligt krav på ett segregerat flöde.
Vi vill minimiera användningen av palmolja och har som tydlig ambition att
öka närproducerade, ekologiska, etiska varor i den egna verksamheten vilket på
sikt kommer att innebära en ökning av de produkter som uppfyller dessa krav.

Ingemar Einarsson
ordförande i servicenämnden
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Handläggare

Ann-Sofie Eriksson
0480-453029

Datum

2016-10-10

Ärendebeteckning

SFN 2016/0822

Servicenämnden

Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i
Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt
smör och svensk rapsolja
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, om att alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja,
med hänvisning till Nordiska näringsrekommendationer och bristande ekonomiska resurser.
Bakgrund
Förslagsställaren vänder sig emot kostenhetens beslut att enbart servera nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin i Kalmars skolor och förskolor. Förslaget innebär
att endast Bregott ska användas som smörgåsfett och att svenskt smör och
svensk rapsolja ska användas till all matlagning och bakning.
Yttrande
Enligt skollagen ska skolmaten vara avgiftsfri och näringsriktig. För att säkerställa näringsriktigheten har vi en gemensam matsedel och gemensamma riktlinjer som utgår från Nordiska näringsrekommendationer 2012 (NNR). Rekommendationerna syftar till att uppfylla kroppens näringsbehov och att förebygga ohälsa på sikt.
De flesta barn i Sverige får i sig för lite fleromättat fett men mer mättat fett än
rekommenderat. Att hänvisa till nyckelhålsmärkt smörgåsmargarin är ett sätt att
säkerställa att margarinet har en bra fettsammansättning. På så vis får vi utrymme till att höja smaken på lunchen genom att till exempel ha grädde i maten då och då.
En konsekvens om medborgarförslaget bifalls är att serveringen av korv- och
andra charkprodukter behöver minskas och serveringen av lax och annan fet
fisk behöver ökas. Detta kan tyckas vara bra och önskvärda åtgärder ur ett näringsmässigt perspektiv men skulle få enorma ekonomiska konsekvenser.

Support │ Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Stagneliusgatan 31, 392 34 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │ann-sofie.eriksson@kalmar.se
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Kostnaden för olika alternativ har beräknats, se bilaga 1. Vid beräkningen har
vi utgått från 2015 års statistik då inköpen bestod av en blandning av smörgåsmargarin och Bregott till brödet samt margarin, rapsolja och smör till matlagning och bakning. Kostenhetens förslag innebär en kostnadsbesparing på
276 000 kronor jämfört med utgångsläget. Att bifalla medborgarförslaget utgör
en kostnadsökning med 218 000 kronor jämfört med utgångsläget. Mellanskillnaden mellan kostenhetens förslag och medborgarförslaget uppgår därmed till
494 000 kronor. I denna summa finns inte kostnadsökningen med för fler laxoch färre korvserveringar.
Gällande förslagsställarens motivering med avseende på lösningsmedel, se bilaga 2. Här framgår att även Bregott och smör innehåller lösningsmedel varför
argumentet inte bemöts vidare.
Gällande förslagsställarens motivering med avseende på palmolja så innehåller
de margarinprodukter som köps via Kalmar kommuns avtal certifierad palmolja. Det kommer i nästa upphandling ställas krav på certifierad palmolja enligt
upphandlingsmyndighetens krav.
Vidare hänvisar förslagsställaren till Göran Peterssons guider om val av matfetter för konsumenter. Här saknas referenser och hänvisningar till evidensbaserad forskning. Som offentlig verksamhet som serverar över 10 000 portioner
per dag måste vi vara insatta i olika dieter och trender. Det är dock inget vi kan
basera vår verksamhet och våra måltider på. Istället är det Nordiska näringsrekommendationer som vi utgår ifrån.

Ann-Sofie Eriksson
Kostchef skola

Björn Hedbäck
Supportchef

Bilagor
Beräkning kostnader Bregott vs margarin 2015
Sammanfattning resultat lösningsmedel i margarin
Certifierad palmolja
Matfetter till smörgås
Medborgarförslag - Alla förskolor och skolor i Kalmar kommun ska byta till
Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja

Kalmar 2016-11-11

Inlägg från medborgare i fråga om Bregott eller lättmargarin i
kommunens skolverksamhet
Vi vill här lämna kompletterande synpunkter angående det medborgarförslag om Bregott, smör och
rapsolja som lämnats in, och reaktionen på att kostenheten samtidigt beslutat att bara servera
lättmargarin i kommunens skolenheter.
Vi är fullt medvetna om dels att kommunen behöver spara, dels att tjänstemännen inte är i någon
lätt sits. Samtidigt som de av politiska beslut åläggs att i högre grad köpa in ekologisk och
närproducerad mat (som i alla fall vad det gäller det förstnämnda ofta kostar mer), måste de
samtidigt spara. Men vår första invändning är att vi inte tycker att de ska behöva det: Kalmar ligger
redan klart under genomsnittet vad gäller kostnader för skolmat.
Men om alternativen hade varit lika avseende näring och miljö så hade vi såklart inte opponerat oss
mot en besparing. Och om det bara varit framlagt som en ren besparing hade det också varit enklare
att förstå.
Eftersom näringsrekommendationerna angående fett inte ändrats sedan 1996 kan det inte vara ett
tungt vägande skäl till att nu 20 år senare göra en förändring. Särskilt inte som vi har starka skäl att
tro att rekommendationerna kommer att ändras om fyra år, eftersom forskning de senaste åren
klargjort en skillnad mellan mättade fetter från mjölk och andra animaliska fetter.
Vi har fått veta att förutom näring och kostnader så var också miljön ett av skälen till bytet till
lättmargarin, med hänvisning till att vegetabiliska fetter ger mindre klimatpåverkan än animaliska. Vi
vill nyansera den här bilden av påverkan på miljön då det finns fler aspekter än klimatpåverkan att ta
hänsyn till, till exempel hur produktionen av palmolja går till, inte minst om man vill uppfylla
kommunens policy. Nedan finner ni en sammanställning av våra argument och referenser till dessa.

1. Fel prioritering att göra besparingar i skolmaten
Vi läser i servicenämndens årsrapport 2015 att:
”I jämförelsen ”kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola (kronor/elev)” har Kalmar en
kostnad som är cirka 20 procent lägre än jämförelsekommunerna (3KVH). Även jämfört med alla
kommuner har Kalmar en lägre kostnad, cirka 25 procent lägre. ”
Kalmar kommun lägger alltså redan nu jämförelsevis lite pengar på skolmaten. Om skillnaden enbart
berodde på en väldigt bra upphandling och lite svinn så vore det ju fint, men vi tror inte att det är så
det förhåller sig. Att vi alltså skulle lägga ännu mindre pengar just på skolmaten för att kommunen
som helhet behöver spara, tycker vi är fel i det här sammanhanget.
Något annat som talar emot att den här besparingen är värd att genomföra är att det handlar om ca
500 000kr och hela Kost-Skola omsätter 84 miljoner. Det är alltså en besparing på en halv procent.
Alla procent är naturligtvis viktiga, men när vi samtidigt läst i tidningen under hösten att
Utbildningsnämnden har ett överskott på 7 miljoner så tycker vi att det verkar finnas pengar att
omfördela. Pengar avsatta just till skolbarnens vardag.

2. Vilseledande att hänvisa beslutet till näringsrekommendationer
Kostenheten menar att det är ett byte i enlighet med näringsrekommendationerna. Det är förvisso
riktigt, men eftersom de nordiska näringsrekommendationerna NNR inte ändrats i avseende om
fördelningen mellan mättat och omättat fett sedan 1996 kan man ifrågasätta varför man ska göra
denna ändring just nu. Som vi ska visa senare finns det nämligen mycket som tyder på att nästa
revidering av rekommendationerna, om fyra år, kommer innebära att man skriver annorlunda om
just mjölkfett.
Ni har säkert inte missat att det finns många människor idag som hävdar att man mår bättre av att
äta massor med fett och minimalt med kolhydrater, och säger att livsmedelsverkets kostråd är helt
fel. Det är inget vi står bakom över huvud taget. Vi ställer oss bakom de nordiska
näringsrekommendationerna på nästan alla punkter, eftersom de framförallt betonar att vi ska äta
mycket grönsaker, baljväxter, fullkorn, minimalt med socker och industriellt framtagna godsaker som
också innehåller mycket fett, samt mindre processat kött. Vi ställer oss också bakom att vi ska äta
mer omättat fett och fleromättat fett i form av rapsolja och olivolja, nötter, frön och fisk. Men vi
vänder oss emot att använda en industriellt framtagen produkt, skapad enbart för att göra det
möjligt att ha olja på mackan.
Bregott gör det också möjligt att ha rapsolja på mackan. Bregott är smör med rapsolja. Och det är
rapsoljan som samtliga aktuella produkter har som vinst, resten är bara mättat fett som ska göra det
möjligt att bre det. Rapsoljan innehåller omega-3-fettsyran alfa-linolensyra (ALA) som kroppen delvis
kan omvandla till de ännu viktigare EPA och DHA (som finns i fisk). Så ALA från rapsolja får man i både
lättmargariner och Bregott. Och då är frågan slutligen om det är bättre med mättade fettsyror från
palmolja och kokosolja än ifrån smör?

Innehåll

Bregott 75% fett

Lätt och lagom 40% fett

Flora 60% fett

(Livsmedelsverkets
livsmedelsdatabas)

(Livsmedelsverkets
livsmedelsdatabas)

(Uppgifter från
Unilever)

ALA

2,69

2,16

3,6

Fleromättat fett

8,44

6,89

29

Enkelomättat fett

27,59

8,13

42

Mättat fett

35,15

12,36

18

Ingredienser

Pastöriserad grädde,
mjölksyrakultur,
rapsolja, salt, vitamin
A och D

Vatten, rapsolja,
kokosolja, sheaolja,
kärnmjölk, modifierad
stärkelse, smörolja,
mjölksyrakultur, salt,
emulgeringsmedel,
konserveringsmedel,
aromämne, färgämne,
vitamin A och D

Rapsolja, vatten,
palmolja, salt,
emulgeringsmedel,
konserveringsmedel,
aromämne, vitamin A
och D

Vad som är rätt och fel inom kosten är en levande fråga och mycket forskning på senare år har lett till
två nyanseringar av tidigare ”sanningar”:
1. Det är viktigt att titta på hela livsmedlet samt hela kostmönstret, inte bara enskilda näringsämnen.
2. Det är skillnad på olika animaliska fetter och sammanslagningen av allt animaliskt fett i tidigare
studier har med största sannolikhet misstänkliggjort mjölkfett i onödan. Det är en väsentlig skillnad
på mättat fett med korta och medellånga kedjor, som finns i mjölk, och mättade långkedjiga fettsyror
som finns i kött.
Poängen är alltså: mättat fett från mjölk (som i Bregott) är inte skadligt.
Det är också så att vissa av dessa mättade fettsyror, bl a smörsyra som finns i lagrade ostar och smör,
är viktiga för hälsan hos vår tarmslemhinna. Tarmslemhinnan som idag kopplas starkt samman med
såväl inflammationer, fetma och många allergier.
Mycket av den här forskningen har kommit de senaste 5 åren och det är mycket sannolikt att i nästa
revidering av NNR år 2020 kommer man att ta hänsyn till detta och särskilja mjölkfett från övriga
animaliska mättade fetter.
Vi vidkänner att detta var oklart i det medborgarförslag som lämnades in där det bara refererades till
skrifter av Göran Petersson, professor vid Chalmers som själv inte använder referenser. Inför denna
skrivelse har vi undersökt vetenskapen närmare och kan därför ge referenser till flera stora studier.
Det hittar ni sist i denna skrivelse.
Och slutligen, vill man alltså göra en förbättring av kosten avseende fettsammansättningen så måste
man minska på fett från kött som i t ex korv, och allra helst ersätta det med fett från fisk, eller
möjligen frön och nötter. Men det kommer inte innebära några besparingar, precis som kostenheten
påpekar.

3. Margarin är en konstlad produkt
Vad vi vänder oss emot är att barnen ska äta en produkt som framställs av olika fetter som blandas
med hjälp av olika kemiska processer i fabriker, när det finns en fullt naturligt produkt som görs
genom att smör blandas med rapsolja så att det både blir lättare att bre och en bra källa till ALA.
Vad vi förstått är barnen nu hänvisade till Lätt och Lagom (Arlas produkt) och Flora (Unilevers
produkt) för att dessa är nyckelhålsmärkta. De är nyckelhålsmärkta för att de är uppblandade med
vatten så att de innehåller totalt mindre fett, eller i Floras fall för att just denna variant innehåller
förhållandevis mycket rapsolja. Enligt vår argumentation ovan skulle Flora i detta avseendet vara
bättre än Lätt och Lagom eftersom rapsolja är nyttigt. Men det är bättre att använda rapsoljan på
annat sätt än att tvinga in den i ett ”smörpaket” genom att blanda upp den med palmolja, och göra
fettet hårdare genom olika processer så att det går att bre på mackan. Och även om nu Unilever
hävdar att de bara använder certifierad palmolja framtagen med miljöhänsyn så är det ett problem
idag att den palmolja som framställs hållbart räcker till så lite av vår konsumtion. Se vidare under
punkt 6. Vi tycker helt enkelt inte det finns någon anledning att använda palmolja till smörgåsen när
det finns minst lika bra alternativ (om än dyrare) på hemmaplan.

4. Om argumentet är att kunna ha mer grädde i maten så spelar det ingen roll
vad barnen har på mackan
Det hänvisas till att genom att ha mindre mättat fett i ”smörpaketet” så kan man i köken istället
tillåta sig att ha grädde i maten, vilket höjer smaken. Och vi är helt överens med kostenheten att det
bästa är om barnen äter mer av den lagade maten, och smakhöjande grädde kanske kan bidra till
detta.
Men för det enskilda barnet har det i så fall ingen betydelse vilket fett de har på mackan. De allra
flesta barn äter smörgås när de inte äter sig mätta på den lagade maten. Den som alltså tycker att
maten med grädde smakar bra och äter mer av den, kommer i gengäld att äta mindre smörgås. De
mättade fettkällorna tar ut varandra. Och det barn som inte tyckte maten smakade bättre trots
grädden kommer inte att äta så mycket av den lagade maten, men mer av smörgåsen. De får mättat
fett på smörgåsen istället för i den lagade maten. Det går alltså lika bra att ha grädde i maten även
om man har mättade mjölkfetter på mackan – oavsett om man tror att mättat fett är skadligt.
Några barn kommer kanske trots allt att äta både mer av den godare maten och fortsätta äta
smörgås, och riskera att få i sig för mycket energi kan man tänka. Det är sannolikt inte många barn
detta rör sig om, eftersom kroppen har god förmåga att anpassa näringsintaget så länge man avhåller
sig från socker, och det innehåller ju skolmaten mycket lite av. Det är osannolikt att barnfetma skulle
orsakas av en något ökad mängd mättat fett i barnens kost, särskilt om det kommer från mjölkfett.
(se avsnittet på slutet för förklaringar)
För den som vill hänga med på överkursen så kan det faktiskt i detta avseende vara sämre
näringsmässigt med lättmargarinerna. För, med margarin blir det så här:
De barn som faktiskt inte tycker om maten oavsett mängden grädde, får i det här fallet mindre energi
eftersom de är uppblandade med vatten. Och vad gäller Lätt och Lagom får de dessutom relativt
mindre också av de nyttiga fettsyrorna än med Bregott. Antingen så äter de lika många mackor och
får eventuellt energibrist. Eller så blir de inte mätta så de äter fler mackor för att täcka
energiförlusten. Då blir det i slutändan så att man energimässigt har ersatt mättat fett (smör) med
raffinerade kolhydrater (bröd). Och det bytet är inget som rekommenderas idag eftersom det leder
till flera problem med metabola sjukdomar som t ex diabetes.
Skolan har ett stort ansvar att servera näringsriktig mat men det är nog ingen som tror att den ökade
fetman hos barn beror på skolmatens sammansättning, den härrör i första hand livsstilsfaktorer.

5. Klimatsmart är bara en del i miljöhänsyn
Bregott innehåller smör, producerat av svenska kor. Det har debatterats flitigt att kor i allmänhet
släpper ut metangas. Tyvärr gör debatten ingen skillnad på svenska kor, som betar på marker där det
inte går att odla t.ex. spannmål och även underhåller vår biologiska mångfald, eller mer industriellt
uppfödda kor från t.ex. Brasilien. Enligt en debattartikel 1 så är det diesel, transporter och
konstgödning som är jordbrukets största anledningar till klimatgasutsläpp. Att använda gödsel från
kor är ett sätt att kunna minska användningen av konstgödsel vid odling. Vi hävdar att mjölk och
smör från svenska kor är miljömässigt bättre än alternativen palmolja och kokosolja.

1

https://matochjordbruksnatverket.wordpress.com/2013/01/23/om-jordbruk-och-kott-ur-ettklimat-och-energiperspektiv/ (hämtad 2016-11-11)

Flora innehåller palmolja2 till vilken procentsats har de inte skrivit ut. Palmoljan är certifierad enligt
RSPO3 och enligt Flora arbetar de med hållbar palmolja. Enligt Svenska Naturskyddsföreningen 4
fortsätter odlingen av palmolja, även vid certifiering enligt RSPO, att orsaka stora miljö och
människorättsproblem i länder där den produceras. Plantagerna leder till skövling av regnskog med
förluster av oersättliga naturvärden, utdikning av torvmarker och brott mot mänskliga rättigheter.
Plantagerna beskrivs som en grön öken där inget annat kan växa. Det kemiska bekämpningsmedlet
parakvat används, ett medel som är förbjudet inom EU p.g.a. det är så skadligt mot djur, natur och
människors hälsa. Enligt Naturskyddsföreningen brister ”hållbarhetsmärkningen” RSPO då den tillåter
fortsatt avskogning, även om det finns begränsningar mot skogar där skyddsvärda arter förekommer.
Men även skogar som inte innehåller starka skyddsvärden är betydelsefulla för människor och
biologisk mångfald. Som märkningen ser ut i dagsläget tillåts avskogning så länge företagen
kompenserar kolförlusten genom att låta kol lagras i deras plantager. RSPO-märkningen tillåter också
att kemikalien parakvat används. I Uganda driver Naturskyddsföreningen även ett fall i domstol där
Ugandiska bönder blivit utsatta för ”landgrabbing”, d.v.s. i princip fått sin mark stulen av ett
multinationellt företag som gjort om marken till palmoljeplantage.5
Frågan är hur odlingen av palmolja passar in på Kalmar kommuns vision?
”Vår strävan är visionen om ett samhälle som präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.
Det är en vision som grundar sig på miljötänkande, jämställdhet och stark framtidsoptimism. Vi vill ha
ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt
hållbart".6
Är tanken att miljötänkandet bara gäller de människor som befinner sig inom kommunens gränser?
Vi anser att visionen om socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet ska inkludera människor och
natur globalt.
Lätt & Lagom använder inte palmolja, utan kokos- och sheaolja. Det kanske är ett bättre alternativ än
palmolja? Tyvärr verkar det inte finnas så mycket information om förhållanden vid odling av dessa,
men Naturskyddsföreningen skriver 7 att det idag inte finns lika omfattande plantager med kokos
som med palmolja. Men det går inte att säga om miljö- och sociala aspekter är bättre, då det är upp
till förhållandena i det lokala produktionsområdet. SVT har en artikel om palm- och kokosolja 8
märkningen av palmolja kritiseras hårt och det talas om barnarbete, slavlika arbetsförhållanden och
brott mot mänskliga rättigheter. Det skrivs också att det är omöjligt att veta om kokos och sheaolja är
bättre, då odlingen av dessa helt saknar märkning. Till argumenten ska tilläggas att både palm-,
kokos-, och sheaolja ska transporteras långt mycket längre till våra barns skolmatsal än det svenska
smöret. Transporter har stor klimatpåverkan.

2

http://www.flora.nu/produkter/ (hämtad 2016-11-11)

3

http://www.flora.nu/helt-naturligt/fa-ingredienser-inga-konstigheter/ (hämtad 2016-11-11)
http://www.naturskyddsforeningen.se/palmolja (hämtad 2016-11-11)

4

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/ugandiska-bonder-strider-motpalmoljebolag (hämtad 2016-11-11)
5

6

http://www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/miljoarbete-i-kalmar/ (hämtad 2016-11-11)

7

http://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/d/kokosolja-istallet-for-palmolja/

(2016-11-11)
8

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/regnsskog-skovlas-trots-miljomarkning-av-palmolja (hämtad 2016-11-11)

Med denna kunskap om förhållanden som finns i produktionsländerna idag 2016, så ställer vi oss
frågan om Kalmar kommun kan vilja fortsätta servera lättmargariner och ändå ha kvar följande på sin
hemsida: 9
”Genom Kalmar kommuns Fairtradeengagemang medverkar vi till utvecklingen av ett hållbart
samhälle som präglas av miljötänkande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.
Vår upphandlingspolicy och uppförandekod för hållbar upphandling, borgar för ansvarsfulla och
medvetna upphandlingar och inköp. Vi påverkar när vi som kommun upphandlar och kan därmed
göra skillnad för en bättre miljö och ett bättre samhälle. ”
Ja, vilket kommunen väljer gör stor skillnad.

För alla som har skrivit under petitionen:
Malin Johansson Östbring, mamma till Gustav 2 år
Elin Smith, mamma till Otto 8 år, Ally 5 år, Edvin 3 år och Henry 1 år

9

http://www.kalmar.se/Demokrati/Vad-vill-vi-i-Kalmar/miljoarbete-i-kalmar/fairtrade/ (2016-11-11)
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